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1.  INSTRUKCJA BEZPIECZEÑSTWA

1. Przed przyst¹pieniem do instalacji i u¿ytkowania urz¹dzenia nale¿y dok³adnie przeczytaæ ca³¹ 
niniejsz¹ instrukcjê. Instrukcjê nale¿y przechowywaæ w nale¿ytym stanie i miejscu dostêpnym, tak, 
aby mo¿na by³o z niej korzystaæ w dowolnym momencie.

2. Urz¹dzenie powinno byæ obs³ugiwane przez przeszkolonego operatora

3. Urz¹dzenie powinno byæ instalowane i konserwowane jedynie przez wykwalifikowanego technika

4. Przed pod³¹czeniem urz¹dzenia nale¿y upewniæ siê, ¿e napiêcie zasilaj¹ce zgadza siê z 
napiêciem zalecanym na tabliczce znamionowej urz¹dzenia. Zakres dozwolonego wahania to +/- 
10%.

5. Urz¹dzenie wymaga uziemienia. Przewód uziemiaj¹cy musi byæ pod³¹czony za pomoc¹ 
odpowiednich wtyczek i gniazd uziemiaj¹cych.

6. Po w³¹czeniu zasilania, nale¿y uruchomiæ maszynê powoli, z niewielk¹ prêdkoœci¹ i sprawdziæ, czy 
kierunek obrotu silnika jest prawid³owy. Naci¹g maszyny powinien obracaæ sie w kierunku 
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara

7. Przed przyst¹pieniem do ni¿ej wymienionych czynnoœci nale¿y wy³¹czyæ zasilanie:
- roz³¹czanie i pod³¹czanie jakichkolwiek wtyczek, konektorów na skrzynce kontrolnej
- nawlekanie nici, wymiana chwytacza b¹dŸ jakiejkolwiek innej czêœci zamiennej
- naprawa lub podnoszenia ramienia maszyny, instalacja pasa
- czas postoju maszyny

8. Urz¹dzenie nale¿y wykorzystywaæ jedynie do celów, do których zosta³o ono wyprodukowane. 
Jakiekolwiek inne u¿ytkowanie urz¹dzenia jest zabronione.

9. Okresowo urz¹dzenie powinno byæ konserwowane i czyszczone.

10. W czasie naprawy b¹dŸ zauwa¿enia jakiegokolwiek nieprawid³owego dzia³ania urz¹dzenia, 
nale¿y bezwzglêdnie od³¹czyæ zasilanie.

11. U¿ytkowanie urz¹dzenia nale¿y rozpocz¹æ po upewnieniu siê, ¿e spe³nia ono przepisy i 
standardy bezpieczeñstwa, obowi¹zuj¹ce w danym kraju

12. Ewentualne modyfikacje urz¹dzenia musz¹ byæ przeprowadzane w taki sposób, aby zachowaæ 
wszystkie standardy bezpieczeñstwa i wielkoœci bezpieczne. Producent nie bierze ¿adnej 
odpowiedzialnoœci za ¿adne uszkodzenia i straty, wynik³e ze zmian i modyfikacji urz¹dzenia.

13. Nie wolno uruchamiaæ maszyny przed naoliwieniem, a przy wykonaniem prób operacyjnych, 
nale¿y usun¹æ bêbenek i wyj¹æ niæ nawleczon¹ na ig³ê. 

14. W czasie u¿ytkowania nale¿y uwa¿aæ, aby palce, w³osy i elementy ubrania nie znalaz³y sie w 
pobli¿u silnika, naci¹gu, pasa ani innych czêsci poruszaj¹cych sie.

15. Urz¹dzenie zosta³o wyposa¿one w pokrywê zabezpieczaj¹c¹ pas, os³onê dla oczu i palców oraz 
inne pokrywy zabezpieczaj¹ce. Nie wolno zdjemowaæ ani modyfikowaæ ¿adnego z elementów 
zabezpieczaj¹cych.



2.  SPECYFIKACJA

890

780 783 784

Przeznaczenie Tworzenie dziurek w tkaninach, dzianinach, itp.

Prêdkoœæ szycia max. 3 600 œcieg / min.

D³ugoœæ dziurki 6,4 - 19,0 mm
(1/4” - 3/4”)

6,4 - 31,7 mm
(1/4” - 1 1/4 “)

12,7 - 38,0 mm
(1/2” - 1 1/2 “)

Szerokoœæ 
ryglowania

2,5 - 4,0 mm
(3/32” - 5/32”) 2,5 - 5,0 mm  (3/32” - 3/16”)

Ig³a DP x 5J # 11 - #14

Podnoszenie stopki

Smarowanie

12 mm (15/32”)

New Defrix Oil Nr 1

3.  RODZAJE ŒCIEGÓW

Maszyna mo¿e tworzyæ dwa rodzaje œciegów nazwane tu 
œciegiem WHIP i PURL
Œcieg WHIP: tworzony jak zigzag, gdzie niæ ig³owa buduje 
œcieg na wierzchu tkaniny, a niæ bêbenkowa na spodniej 
stronie materia³u.
Œcieg PURL: Przy zwiêkszeniu naprê¿enia nici ig³owej tak, 
aby przechodzi³a ona proto przez tkaninê, œcieg PURL jest 
tworzony przez niæ bebenkow¹, przeci¹gniêt¹ z dwóch stron 
do linii œrodkowej. 

œcieg WHIP

œcieg PURL

rygiel
œciegi
równoleg³e

4. MONTA¯ G£OWICY MASZYNY

Zamocuj zawias na g³owicy, a nastêpnie umieœæ g³owicê na 
blacie.



5. SILNIK I PAS V

* Jak zainstalowaæ pas V
1. Zamontuj pas V od du¿ej prêdkoœci (1) na naci¹gu przyspieszenia (2) i naci¹gu silnika o duzej œrednicy 
2.  Zamontuj pas V od ma³ej prêdkoœci (3) na naci¹gu ma³ej prêdkosci (4) i naci¹gu silnika o ma³ej œrednicy 
3. Poruszaj¹c silnikiem wyreguluj naprê¿enie pasów V (1) i (3) tak, aby uzyskaæ ok. 10 mm luzu przy lekkim 
naciœniêciu rêk¹ œrodkowej czêœci
4. Obróæ naci¹g silnika w przód i w ty³, aby wyrównaæ pasy (1) i (3)

Naci¹g silnika

6. PAS P£ASKI

1. Usuñ œrubê (1) i sprê¿ynkê (2). Uwa¿aj, aby nie popchn¹æ prêtu prowadz¹cego w kierunku wskazanym 
strza³k¹.
2. Przeciagnij pas (3) przez prowadnik, tak aby pas obraca³ siê w kierunku oznaczonym  (A)
3. Ponownie zamocuj œrubê (1) i sprê¿ynkê (2)
4. Podnieœ dŸwigniê (5) i przeci¹gnij pas miêdzy zasuwkami B (6) i A (7)
5. Umieœæ prowadnik pasa (8) na przekaŸniku prêdkoœci, umieœæ pas na naci¹gu naprê¿enia
6. Ustaw zapadkê mocuj¹c¹ (10) na drugim od do³u z¹bku ko³a zêbatego(11) aby zapewniæ odpowiednie 
naprê¿enie pasa

1. Silnik 300W, 4-biegunowy u¿ywany jest zarówno przy operacjach 
jedno- jak i trzyfazowych. (Jeœli silnik ma 250W, nale¿y szyc z 
prêdkoœci¹ 3100 œgieg/min lub mniej
2. U¿ywany jest pas V typu M
3. Ustawienia dotycz¹ce naci¹gu silnika, d³ugoœci pasa i prêdkosci 
szycia opisano poni¿ej.

* Jak zainstalowaæ naci¹g silnika
Umieœæ naci¹g (1) na wale silnika tak, aby p³aska czêœæ (A) pokry³a siê 
z pierwsz¹ œrub¹ nastawcz¹ (2). Nastêpnie dokrêæ œruby (2) i (3)

Uwaga: Przypadki skurczenia lub wyd³u¿enia siê pasa spowodowane temperatur¹ lub wilgotnoœci¹ 
mog¹ spowodowaæ trudnoœci przy monta¿u. Pas powróci do swojej oryginalnej d³ugoœci w czasie 
u¿ytkowania.



7. INSTALACJA I DEMONTA¯ POKRYWY PASA

Wyrównaj prowadniki (2) z otworem  (A) w pokrywie (1), przesuñ 
pokrywê w kierunku oznaczonym strza³k¹, a¿ siê zatrzaœnie.
Aby zdj¹æ pokrywê, poci¹gnij pokrywê w kierunku przeciwnym

8. ZAK£ADANIE NICI BÊBENKOWEJ

1.  W³ó¿ szpulkê do  bêbenka w taki sposób, aby obraca³a siê w kierunku odwrotnym do 
ruchu wskazówek zegara.
2. Wsuñ niæ w szczelinê A, poci¹gnij tak, aby przesz³a ona przez sprê¿ynê naci¹gaj¹c¹ i 
wysz³a wyjœciem B.
* Umieœæ szpulkê tak, aby gdy poci¹gnie siê za niæ, obraca³a siê ona zgodnie z kierunkiem 
wskazanym strza³k¹.

9. INSTALACJA / WYJMOWANIE BÊBENKA

1. Podnieœ i przytrzymaj dŸwigniê zatrzasku 1, aby zsun¹æ bêbenek z 
chwytacza.  Gdy dŸwignia jest uniesiona, szpulka nie wypadnie z 
bêbenka.
2. Aby za³o¿yæ bêbenek, w³ó¿ go do gniazda, a nastêpnie zamknij 
zatrzask 1.

10. ZAK£ADANIE IG£Y

* Przed przyst¹pieniem do zak³adania ig³y wy³¹cz zasilanie
U¿ywaj igie³ DPx5J
1. Poluzuj œrubê mocuj¹c¹ 2, z³ap ig³ê 1 tak, aby jej nisza by³a zwrócona w 
Twoj¹ stronê.
2. W³ó¿ ig³ê w otwór igielnicy i wciœnij do koñca
3. Dokrêæ mocno œrubê mocuj¹c¹

11. USTAWIENIE STOJAKA NA NICI

Z³ó¿ stojak i w³ó¿ go w otwór na blacie. 
Dokrêæ nakrêtkê blokuj¹c¹ 1, aby 
zamontowaæ stojak. Jeœli okablowanie ma 
byæ podblatowe, przeprowadŸ przewód 
zasilaj¹cy przez œrodek prêtu 2.



12. SMAROWANIE

podstawa maszyny

* Przed rozpoczêciem u¿ytkowania
1. Nape³nij zbiornik olejem New Defrix Oil Nr1, a¿ 
do poziomu oznaczonego “HIGH”
2. Uzupe³nij iloœæ oleju, jeœli jego poziom spadnie 
poni¿ej dolnej linii na wskaŸniku
3. Kiedy maszyny jest smarowana prawid³owo, olej 
wydaje siê przep³ywaæ rurk¹ od okienka 2 (niska 
prêdkoœæ pracy u³atwia obserwajê)
Wymiana: 
Luzuj¹c œrubê 3 spuœæ brudny olej, a nastêpnie 
nape³nij zbiornik œwie¿ym. 

* Regulacja smarowania chwytacza
Iloœæ oleju, dostarczan¹ do chwytacza, reguluje siê 
za pomoc¹ œruby 1

* Inne punkty smarowania
1. Zastosuj jedn¹ - dwie krople oleju na punkty 
wskazane strza³kami raz w tygodniu.
2. Zastosuj dwie lub trzy krople oleju jedynie na 
punkt zaznaczony jako A, kiedy maszyna jeszcze ni 
eby³a u¿ywana, b¹dŸ w jej u¿ytkowaniu by³a d³u¿sza 
przerwa.

13. NAWIJANIE SZPULKI BÊBENKA

1. Umieœæ szpulkê na wale nawijacza
2. Przeci¹gnij nitkê od szpulki przez drog¹, oznaczon¹ kolejnymi cyframi 
na rysunku, a jej koniec owiñ kilka razy dooko³a szpulki.
3. Przesuñ zapadkê nawijacza w kierunku wskazanym strza³k¹, niæ 
bêdzie nawijana na szpulkê.
4. Luzuj¹c nakrêtkê, dokonaj regulacji po³o¿enia œruby reguluj¹cej, tak 
aby stanowi³a ona ogranicznik dla nawijanej nici (4/5 pe³nej szpulki)
5. Jeœli niæ nawijana jest nierówno, wyreguluj ustawienie naprê¿acza 
nawijanej nici.

naprê¿acz
nawijanej nici

nakrêtka
reguluj¹ca

œruba 
reguluj¹ca

zapadka 
nawijacza

14. NAWLEKANIE NICI

1. Przeci¹gnij nitkê drog¹, oznaczon¹ kolejnymi cyframi na rysunku
2. Nawleczenie bêdzie ³atwiejsze, jeœli u¿yjesz nawlekacza ig³y, 
do³¹czonego do maszyny



15. REDUKCJA PRÊDKOŒCI SZYCIA I ZATRZYMANIE AWARYJNE

* Redukcja prêdkoœci szycia
1. Obróæ korb¹ 1 tak, oby znalaz³a siêp pozycji oznaczonej A.
2. Maszyna natychmiast zacznie zwalniaæ

* Zatrzymanie awaryjne
1. Obróæ korb¹ 1 tak, oby znalaz³a siêp pozycji oznaczonej A, a 
nastêpnie w górê do pozycji B
2. Maszyna natychmiast siê zatrzyma
Uwaga: jeœli korba nie powróci do poprzedniej pozycji, obróæ ni¹ 
rêcznie w dó³.

16. PODAWANIE RÊCZNE

Jeœli chcesz podaæ materia³ rêcznie, np. po wy³¹czeniu awaryjnym, 
b¹dŸ po zerwaniu nici, obróæ dŸwigniê rêcznego podawania 1, aby 
poruszyæ mechanizm podaj¹cy.
Uwaga: Przed obróceniem dŸwigni, upewnij siê, ¿e ig³a nie jest 
wbita w materia³. 

17. ZATRZYMANIE NO¯A 

Jeœli nie chcesz, aby materia³ by³ obcinany po zakoñczeniu szycia (np. 
z powodu zerwania nici) przytrzymaj wciœniêt¹ dŸwigniê zatrzymania 
no¿a 1 do czasu a¿ maszyna siê zatrzyma. Wtedy nó¿ nie opuœci siê.

18. WYMIANA NO¯A

Jeœli zachodzi potrzeba wyjêcia no¿a w celu naostrzenia lub jego 
wymiany, nale¿y wykonaæ nastêpuj¹ce czynnoœci:
1. Poluzuj œrubê 2 i wyjmij nó¿ 1 razem z podk³adk¹
2. W³ó¿ nó¿ do uchwytu tak, aby wy¿szy koniec skosu ostrza znalaz³ 
siê 2-3 mm od powierzchni p³ytki, kiedy nó¿ opuszczony jest do koñca.
Uwaga: przy zak³adaniu nowego no¿a, nie zapomnij o za³o¿eniu 
podk³adki

19. ZMIANA ILOŒCI ŒCIEGÓW

* Zêbatki 
1. Pos³uguj¹c siê zêbatkami mo¿esz 
kontrolowaæ liczbê œciegów, jak 
pokazano w tabeli obok.
2. Oznaczenia literowe (A, B, C itd.) i 
cyfrowe (123, 152, itd.) s¹ 
wygrawerowane na ka¿dej zêbatce
3. U¿ywaj takiej kombinacji wartoœci na 
zêbatkach, które maj¹ to samo 
oznaczenia literowe.
4. Cyfry wygrawerowane na zêbatce z 
ty³u, okreœlaj¹ liczbê œciegów 
przypisan¹ kombinacji
(Litery w kó³kach oznaczaj¹ zêbatkê 
standardow¹, pozosta³e s¹ 
wyposa¿eniem opcjonalnym)

symbol  liczba œciegów   liczba œciegów   symbol   liczba œciegów   liczba œciegów
             ma³a zêbatka     du¿a zêbatka                    ma³a zêbatka    du¿a zêbatka

A              54                      345                I             93                     200

B              62                      300               J            100                    190

C              66                      285               K           105                    180

D              70                      268               L            110                    170

E              74                      252               M           115                    160

F              79                      238               N            123                   152

G              83                     225               O            130                   145

H              88                     212



* Zak³adanie zêbatek na wa³
1. Nadziej zêbatkê 1 na wa³ tak, aby zosta³a dobrze zamocowana przez bolce tuleji 2, po³o¿onej bli¿ej 
operatora.
2. Aby zainstalowaæ zêbatkê 3 na bolcach tulei z ty³u 4, nadziej zêbatkê na wa³, jednoczeœnie obracaj¹c j¹ 
zgodnie z kierunkiem wskazanym strza³k¹.
* Regulacja pozycji krzywki ma³ej prêdkoœci
Poluzuj œruby 5 i ustaw krzywkê 6, aby uzyskaæ odleg³oœæ A jak  pokazano w tabeli powy¿ej

liczba œciegów                     odleg³oœæ A

93 œciegi lub mniej              10 - 12 mm

115 œciegów lub mniej             5 mm

123 œciegi                                0 mm

20. RELACJA IG£A-CHWYTACZ

* Ustawienie relacji ig³y i chwytacza
1. Opuœæ igielnicê do dolnej pozycji, tak aby ig³a przesz³a centralnie przez otwór w p³ytce.
2. Poluzuj œrubê 1 i wyreguluj wysokoœæ igielnicy.
(* Ustawienie igielnicy)
3. Wsuñ czêœæ pierwsz¹ wskaŸnika koordynatora 2 w szczelinê miêdzy dolny koniec igielnicy 4 a p³ytkê 5
4. Dokrêæ z powrotem œrubê 1, aby wyregulowaæ chwytacz
(* Ustawienie chwytacza)
5. Poluzuj œrubê 5 rêkawa chwytacza kluczem, dostarczanym z maszyn¹.
6. Obróæ naci¹g, aby ig³a zaczê³a podnosiæ sie z pozycji dolnej
7. Wsuñ czêœæ drug¹ wskaŸnika koordynatora 2 w szczelinê miêdzy dolny koniec igielnicy 4 a p³ytkê 5, tak aby 
dotyka³a koñca igielnicy
8. Wyrównaj œlepy punkt 6 chwytacza ze œrodkiem ig³y 7, tak aby odleg³oœæ miêdzy nimi wynios³a  ok. 0,5 mm 
(1/64”). Nastêpnie dokrêæ z powrotem œrubê 5.
Uwaga: jeœli œcieg przepuszcza, obni¿ igielnicê o ok. 0,5 mmod czêœci pierwszej koordynatora.

21. NAPRÊ¯ENIE NICI

* Regulacja naprê¿enia nici œciegu przeci¹gniêtego
1. Wyreguluj naprê¿enie nici bêbenkowej do ok. 15-
20g  za pomoc¹ œruby 1 na bêbenku
2. Wyreguluj naprê¿enie nici kontrolerem 2 tak, aby 
ryglowanie by³o zwiêz³e.Jeœli naprê¿enie bêdzie zbyt 
niskie po spodniej stronie materia³u mog¹ powstaæ 
supe³ki.
3. Wyreguluj naprê¿enie nici kontrolerem 3 dla 
równoleg³ej strony szwu



* Regulacja naprê¿enia nici œciegu zwyk³ego
1. Wyreguluj naprê¿enie nici bêbenkowej do ok. 40-50g  za pomoc¹ œruby 1 na bêbenku
2. Zamieñ spre¿ynki kompensacyjne kontrolerów 2 i 3.
3. Wyreguluj kontroler 3 aby zapobiec pl¹taniu siê nici na koñcu szwu
4. Œciegi stron rónoleg³ych i ryglowania s¹ regulowane za pomoc¹ kontrolera 2

* Regulacja sprê¿ynki kompensacyjnej dla œciegu przeci¹gniêtego

Zakres skoku sprê¿ynki kompensacyjnej 1 to 6 - 8 mm z naprê¿eniem 
pocz¹tkowym 20-50g. Aby wyregulowaæ skok, poluzuj œrubê 2, wsuñ cienki 
œrubokrêt w szczelinê 3, aby przekrêciæ prowadnik kontrolera.

Aby wyregulowaæ naprê¿enie sprê¿ynki kompensacyjnej wsuñ cienki 
œrubokrêt w szczelinê 3, aby przekrêciæ prowadnik kontrolera, ale bez 
luzowania œruby 2. Naprê¿ênie sprê¿ynki kompensacyjnej bêdzie wzrastaæ, 
przy obrocie w kierunku zgodnym z ruchem wskazówk zegara, spadaæ - 
jeœli obrócisz prowadnik w kierunku przeciwnym ni¿ ruch wskazówek zegara

22. REGULACJA D£UGOŒCI OBSZYCIA (d³ugoœæ dziurki)

1. Zdejmij pokrywê 1 i podnieœ pokrywê 2.
2. Kluczem za³¹czonym do maszyny, poluzuj nakrêtkê 3. 
Ustaw punkt 4 na ¿¹danej d³ugoœci na skali (d³ugoœæ ta 
jest taka sama jak szerokoœæ no¿a). Dokrêæ nakrêtkê 3.
3. W czasie próbnego odszycia dziurki ustal i wyreguluj 
d³ugoœæ tak, aby nó¿ ni eobcina³ koñcówek rygla.

* Zmiana klamry operacyjnej 
U¿ywaj takiej klamry 6, której rozmiar jest zbli¿ony do 
d³ugoœci dziurki. Po usuniêciu œruby mocuj¹cej 7, 
klamra wraz z jej uchwytem, mo¿e zostaæ wyjêta.

23. REGULACJA SZEROKOŒCI OBSZYCIA I POZYCJI OBSZYCIA

Ig³a porusza siê od prawej do lewej, od ustalonej 
prawej linii, która stanowi pozycjê odniesienia.
1. Aby wyregulowaæ szerokoœæ œciegu A, nale¿y 
obracaj¹c œrub¹ 1 ustawiæ znacznik 2 na ¿¹danej 
pozycji na skali p³ytki 3. Szew bêdzie mia³ szerokoœæ 
po³owy wartoœci wskazanej na skali (mm).
2. Aby wyregulowaæ szerokoœæ rygla B, nale¿y 
obracaj¹c œryb¹ 4 ustawiæ znacznik 5 na wartoœæ 
wskazywan¹ przez znacznik 2. Szerokoœæ rygla 
bêdzie dwa razy taka, jak szerokoœæ szwu.
3. Aby wyregulowaæ praw¹ liniê C, nale¿y obracaæ 
œrubê 6 i ustawiæ liniê tak, aby utrzymaæ j¹ z dala od 
lini pracy no¿a. Dokrêcenie œruby 6 spowoduje 
przesuniêcie siê liniiw lewo.

4. Doreguluj d³ugoœci w czasie szycia próbnego.
5. Regulacja po³o¿enia lewej linii D nie jest niezbêdna, poniewa¿ pozostaje ona niezmieniona przy zmianie 
szerokoœci œciegu. Jednak¿e, gdyby linia pracy no¿a zachodzi³a na liniê D, trzeba j¹ przesun¹æ w lew¹ stronê, 
dokrêcaj¹c œrubê 7. 



24. REGULACJA DOCISKU Prze wciœniêciu peda³u do koñca, stopka dociskowa 
podnosi siê 12 mm. 
Aby wyregulowaæ docisk materia³u, nale¿y pos³u¿yæ siê 
regulatorem  1. Jeœli docisk jest zbyt ma³y aby zapobiec 
marszczeniu siê materia³u, obróæ regulator 1 w kierunku 
zgodnym z ruchem wskazówek zegara. 

25. REGULACJA NAWIJACZA NICI W BÊBENKU

Poluzuj œrubê 2 aby dokonaæ regulacji tak, by odleg³oœæ miêdzy naci¹giem 
nawijacza nici 1 a pasem 2 wynios³a ok 1 mm (3/64”).
Jeœli jednak pasek dotyka naci¹gu, wyreguluj naprê¿ênie naci¹gu 3, aby 
zwiêkszyæ odchylenie pasa. Jeœli pas w dalszym ci¹gu dotyka naci¹gu, zwiêksz 
odleg³oœæ miêdzy naci¹giem nawijacza nici 1 a pasem 2  na wiêksz¹ ni¿ 1 mm.

26. REGULACJA PRÊDKOŒCI TRANSMITERA

* Regulacja pozycji napinacza pasa
Kiedy korba zatrzymania rêcznego obrócona jest w 
dó³ na pozycjê niskiej prêdkoœci, poluzuj œruby 3 i 
pozwól aby pasek przesun¹³ siê na naci¹g niskiej 
prêdkoœci 1, przesuwaj¹c jednoczeœnie pozycjê 
napinacza pasa 2

* Regulacja œruby zatrzymuj¹cej 
Wykonaj regulacjê œruby zatrzymuj¹cej 5 tak, aby 
napinacz paska 2 uniemo¿liwia³ zsuniêcie siê pasa z 
naci¹gu du¿ej prêdkoœci 4.

27. REGULACJA OBCINANIA NICI IG£OWEJ

* Do³¹czanie obcinancza nici
Poluzuj œrubê 1 i wyreguluj wysokoœæ obcinacza 3. Ustaw 
go tak nisko jak to mo¿liwe, tak jednak, by nie dotyka³ 
klamry operacyjnej 2, aby zminimalizowaæ d³ugoœæ 
obcinanej nici. 

* Czas zamykania obcinacza
Wyreguluj czas zamykania obcinacza tak, by zamkniêcie 
ca³kowite nastêpowa³y, gdy obcinacz wysunie siê najdalej. 
Poluzuj œrubê 4 i porusz do przodu i do ty³u prowadnikiem 
obcinacza 5. Kiedy prowadnik porusza siê do przodu, 
zamkniêcie obcinacza opóŸnia siê.
UWAGA: Upewnij siê, ¿e po ca³kowitym zamkniêciu 
obcinacza miêdzy ostrzami pozostaje odleg³oœæ 0,3-0,5 
mm. Jeœli nie, obcinacz mo¿e ingerowaæ w operacjê 
prowadnika, aby temu zapobiec unieœ dŸwigniê 7.

* Czas otwierania obcinacza
Obcinacz powinien stopniowo siê otwieraæ w odleg³oœci 
2,5-3 mm od pozycji startu. Poluzuj œrubê 4 i porusz do 
przodu i do ty³u prowadnikiem obcinacza 6. Kiedy 
prowadnik porusza siê do przodu,  obcinacz zacznie 
otwieraæ siê wczeœniej.
UWAGA: Uwa¿aj aby nie przesun¹æ ju¿ ustawionego 
prowadnika A



Problem Przyczyna Porada

Nó¿ opuszcza siê przy 
wysokich obrotach

1. Pozycja wyzwalacza no¿a jest
nieprawid³owa 
2. Nieprawid³owe ustawienie
krzywki niskiej prêdkoœci dla
liczby œciegów

1. Ustaw opóŸnienie opadania no¿a

2. Wyreguluj krzywkê

Nó¿ opuszcza siê nawet
jeœli niæ ig³owa jest zerwana

Niæ jest nieprawid³owo nawleczona Skoryguj nawleczenie nici

Ig³a jest z³amana 1. Ig³a jest wygiêta
2. Ig³a i ostrze chwytacza uderzaj¹
o siebie
3. Obcinacz nici uderza w ig³ê 
podczas otwierania ostrzy

1. Wymieñ ig³e
2. Wyreguluj pozycje ig³y i chwytacza
3. Wyreguluj pozycjê obcinacza
4. Wyreguluj p³ytkê ograniczaj¹c¹ i 
ramiê blokuj¹ce tak, aby styka³y siê
przy starcie

Zerwana niæ ig³owa 1. Naprê¿enie na kontrolerze 2 jest
zbyt du¿e
2. Naprê¿enie lub skok sprê¿ynki
kompensacyjnej jest zbyt du¿e
3. Martwy punkt chwytacza jest 
porysowany lub pozadzierany
4. Z³e ust. czasu chwytacza
5. Prowadniki nici s¹ postrzêpione
6. Ig³a jest zbyt cienka

1. Zmniejsz naprê¿enie na kontr. 2
2. Zmniejsz naprê¿enie lub skok
3. Wypoleruj lub wymieñ chwytacz
4.Wyreguluj ustawienia czasu 
chwytacza
5. Wypoleruj prowadniki szmatk¹
6. Wymieñ ig³ê na grubsz¹

Niæ wyœlizguje siê z ig³y
1. Obcinacz otwiera siê zbyt wczeœnie
2. Obcinacz otwiera siê w czasie 
opuszczania siê klamr
3. Na pocz¹tku szycia nie formuje siê
œcieg przeci¹gniêty
4. Z³e nawleczenie

1. Odsuñ do ty³u p³ytkê prowadz¹c¹ 
obcinacza B
2. Zmniejsz naprê¿enie na kontr. 1
3. Nawlecz poprawnie niæ

W szwie brzegowym pojawia
siê nierówny œcieg

1. Dysk naprê¿enia 2 jest zbyt luŸny
2. Naprê¿enie lub skok sprê¿ynki
kompensacyjnej jest zbyt niskie
3. Naprê¿enie nici bêbenkowej jest
zbyt wysokie

1. Zwiêksz naprê¿enie dysku 2
2. Wyreguluj sprê¿ynkê
Zmniejsz naprê¿enie nici w bêbenku 
(15-20g dla œciegu zwyk³ego)

Na pocz¹tku szycia œcieg
jest nierówny

1. Dysk naprê¿enia 1 jest zbyt luŸny
2. Obcinacz nici ig³owej jest zbyt 
wysoko
3. Skok sprê¿yny kompensacyjnej 
jest zbyt du¿y

1. Zwiêksz naprê¿enie dyzku 1 (15-30g)
2. Obni¿ obcinacz taknisko jak to 
mo¿liwe, ¿eby nie dotyka³ klamry
3. Zmniejsz skok sprê¿yny, i zwiêksz jej
docisk

Niæ ig³owa w czasie 
pierwszego rygla zbij siê po
spodniej stronie materia³u

1. Dysk naprê¿enia 1 jest zbyt luŸny
2. Naprê¿enie nici bêbenkowej jest
 zbyt du¿e

1. Zwiêksz naprê¿enie dyzku 1 
2. Zmniejsz naprê¿enie nici bêbenkowej
(15-20g)

Œciegi “wyp³ywaj¹” poza 
materia³

1. Zbyt ma³e naprê¿enie nici bêbenka
2. Niæ bêbenka wysuwa siê z prowa-
dników bêbenka

1. Zwiêksz naprê¿enie nici bêbenka
2. Poprawnie nawlecz niæ w bêbenku

Œcieg przepuszcza 1. Klamra jest zbyt du¿a dla danej 
dziurki
2. Materia³ jest zbyt lekki

1. Wymieñ klamrê na mniejsz¹
2. OpóŸnij wspó³dzia³anie ig³y i
chwytacza (Opuœæ igielnicê 
o ok.0,5 mm)



28. REGULACJA UCHWYTU OBCINACZA NICI I P£YTKI OGRANICZAJ¥CEJ

Poluzuj œrubê 4, zamontuj i wyreguluj p³ytkê ograniczaj¹c¹ 5 tak, aby styka³a siê z ramieniem blokuj¹cym 3 w 
czasie wolnego startu maszyny (kiedy zasuwki B 1 i A 2 zachodz¹ na siebie)
Uchwyt 6 trzeba zamontowaæ w taki sposób, ¿eby zachodzi³ na krzywkê 7 na 0,5 mm kiedy obcinacz siê 
otwiera.

29. CZAS OPUSZCZANIA NO¯A

Poluzuj œrubê 1 i przesuñ wyzwalacz no¿a 2 w kierunku 
wskazanym strza³k¹, aby nó¿ opuœci³ siê wczeœniej. 
Wyreguluj czas tak, aby opuszczenie no¿a nastêpowa³o 
na 2 - œciegi wczeœniej, przed zatrzymaniem maszyny

30. PROBLEMY DOTYCZ¥CE ŒCIEGÓW, WYNIKAJ¥CE Z INNYCH PRZYCZYN

Problem Przyczyna Porada

Peda³ nie rozpoczyna
pracy (klamra nie podnosi
siê do koñca)

1. Ig³a, p³ytka, podstawa p³ytki
lub obcinacz bêbenkowy jest
zablokowany resztkami tkaniny
(kurzem)
2. Obcinacz nici ig³owej koliduje
z klamr¹ lub prowadnikiem 
obcinacza

1. Przechyl g³owicê maszyny
i wyczyœæ j¹

2. Wyreguluj obcinacz i/ lub
pozycjê prowadnika

Maszyna nie osi¹ga
max. prêdkoœci, mimo
przyciœniêcia peda³u 
do koñca

1. Korba rêcznego zatrzymania
jest w niew³aœciwej pozycji
2. Napinacz paska transmitera
nie przeszed³ na naci¹g
wysokiej prêdkoœci

1. Skoryguj po³o¿enie korby

2. Nasmaruj wa³ek napinacza

Zatrzymywanie powoduje
g³oœny ha³as lub prêdkoœæ
nie spada przy koñcu szycia

1. Nieprawid³owe ustawienie
krzywki niskiej prêdkoœci dla
ma³ej liczby œciegów
2. Pas p³aski jest zbyt luŸny
3. Pas V (niskiej prêdkoœci) jest 
zbyt luŸny

1. Wyreguluj krzywkê
2. Zwiêksz napiêcie pasa za
pomoc¹ naci¹gu
3. Zwiêksz napiêcie pasa za
pomoc¹ silnika

Zatrzymanie ruchu nie jest 
³agodne

1. DŸwignia zatrzymania potrzebuje 
smarowania
2. Napinacz paska transmitera
nie przeszed³ na naci¹g
niskiej prêdkoœci

1. Nasmaruj dŸwigniê

2. Wyreguluj pozycjê napinacza pasa

Maszyna nie jest 
nasmarowana

1. Poziom oleju w zbiorniku jest zbyt
niski
2. Olej nie cyrkuluje

1. Nape³nij zbiornik olejem a¿ do
oznaczenia HIGH
2. Dolej oleju do filców powrotnych



URZ¥DZENIE DO RECYCLINGU! NIE WYRZUCAÆ! 

Gdy okres eksploatacji urz¹dzenia siê zakoñczy, nie wolno go wyrzuciæ, ale nale¿y siê go pozbyæ zgodnie z 
przepisami Dyrektywy Unii Europejskiej o Zu¿ytych Urz¹dzeniach Elektrycznych i Elektronicznych (WEEE) 
oraz Dyrektywy o ograniczeniach w wykorzystaniu niektórych niebezpiecznych substancji bêd¹cych 
sk³adnikami urz¹dzeñ elektrycznych i elektronicznych (ROHS). 
Dlatego po zakoñczeniu eksploatacji  masz prawo i obowi¹zek zwróciæ zu¿yte urz¹dzenie do sprzedaj¹cego, 
pod warunkiem zakupu innego, podobnego urz¹dzenia. W innym przypadku nale¿y sprawdziæ uregulowania 
dotycz¹ce prawid³owego sposobu pozbycia siê urz¹dzenia, skonsultowaæ siê w tym temacie z kompetentnymi 
organami pañstwowymi b¹dŸ zak³adem przetwarzania lub organizacj¹ odzysku. Pozbycie siê urz¹dzenia w 
sposób niezgodny z wymogami mo¿e skutkowaæ poci¹gniêciem do odpowiedzialnoœci na mocy prawa.

Jako u¿ytkownik koñcowy mo¿esz wywieraæ pozytywny wp³yw na ponowne wykorzystanie, recycling i inne 
formy odzysku zu¿ytych urz¹dzeñ elektrycznych i elektronicznych, a wiêc ograniczaæ zgubny wp³yw 
u¿ytkowanego przez Ciebie urz¹dzenia na œrodowisko naturalne. 
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