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INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA 
 
Aby użytkowanie maszyny było bezpieczne oraz aby móc wykorzystać maksymalnie dużo 
funkcji, przez nią posiadanych, należy obsługiwać urządzenie prawidłowo, zgodnie z 
instrukcją. 
 

1. W czasie użytkowania maszyny należy zwrócić szczególną uwagę na podstawowe 
środki bezpieczeństwa. 

 
2. Przed uruchomieniem maszyny należy przeczytać dokładnie niniejszą instrukcję 

obsługi oraz inne dodatkowe zalecenia. 
 

3. Maszynę należy użytkować po potwierdzeniu jej bezpieczeństwa użytkowania wg, 
norm obowiązujących w danym kraju. 

 
4. Nie wolno użytkować maszyny bez środków bezpieczeństwa. Wszystkie osłony i inne 

środki bezpieczeństwa muszą znaleźć się na określonym miejscu podczas 
przygotowywania maszyny do pracy. 

 
5. Maszyna może być obsługiwana przez odpowiednio przeszkolonego operatora. 

 
6. Dla własnego bezpieczeństwa operatora zaleca się używanie okularów ochronnych. 

 
7. Należy wyłączyć włącznik główny maszyny, bądź odłączyć ją od źródła zasilania 

przed przystąpieniem do następujących czynności: 
- nawlekanie igły, regulacja kompensacji nici i jej przewlekanie i / lub wymiana 

szpulki w bębenku 
- wymiana igły, stopki dociskowej, ząbków, prowadnicy igły, prowadzenia 

materiału i innych części lub akcesoriów 
- naprawa maszyny 
- po zakończeniu pracy, gdy operator opuszcza miejsce pracy, a maszyna 

pozostaje bez nadzoru 
- przy silnikach sprzęgłowych bez hamulca, silniki te muszą się całkowicie 

zatrzymać. 
 

8. W przypadku kontaktu skóry bądź oczu z  jakikolwiek smarem, olejem lub innym 
płynem, należy przemyć miejsce czystą wodą i skonsultować się z lekarzem.  W 
przypadku połknięcia jakiegokolwiek płynu należy zgłosić wypadek natychmiast 
lekarzowi. 

 
9. W czasie ruchu maszyny nie wolno dotykać żadnych części ani urządzeń. Przed 

przystąpieniem do jakichkolwiek czynności należy upewnić się, czy maszyna jest 
włączona/wyłączona. 

 
10. Napraw, modyfikacji i regulacji urządzenia dokonywać powinni wykwalifikowani 

technicy. Zaleca się stosowanie tylko oryginalnych części zamiennych, ryzyko 
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uszkodzenia maszyny, wynikłe ze stosowania innych niż oryginalne części, ponosi 
użytkownik. 

 
 

11. Rutynowa konserwacja oraz przeglądy powinny być wykonywane przez odpowiednio 
wykwalifikowaną osobę, bądź technika. 

 
12. Serwisowanie części i podzespołów elektronicznych także wymaga 

wykwalifikowanego technika. Należy zatrzymać maszynę natychmiast po zauważeniu 
jakiegokolwiek uszkodzenia, lub nieprawidłowego działania komponentów 
elektronicznych. 

 
13. W przypadku maszyn wyposażonych w części pneumatyczne (jak np. cylinder 

powietrzny) należy odłączyć węże pneumatyczne, doprowadzające powietrze od 
maszyny przed przystąpieniem do naprawy i serwisowania maszyny. 

 
14. W celu zapewnienia jak najlepszej wydajności maszyny zaleca się jej okresowe 

czyszczenie. 
 

15. Dokładne wypoziomowanie maszyny zapewni lepszą jakość operacyjną oraz obniży 
poziom hałasu.  

 
16. Należy stosować odpowiednie okablowanie elektryczne, z uziemieniem. 

 
17. Maszyna może być stosowana jedynie do celów, do jakich została stworzona. Inne 

przeznaczenie maszyny jest niedozwolone. 
 

18. Wszelkie modyfikacje czy zmiany dokonane na maszynie muszą być zgodne ze 
standardami i przepisami bezpieczeństwa. Zabezpieczenia są niezbędne. Producent nie 
ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w wyniku zmian i modyfikacji 
maszyny. 

 
19. Stosuje się dwa główne ostrzeżenia o zabezpieczeniach: 

1. nie otwierać pokryw żadnych skrzynek z elektroniką silnika i innych urządzeń, nie 
dotykać żadnych elementów elektrycznych ani elektronicznych w celu uniknięcia 
porażenia prądem. 

2. zawsze stosować się do następujących zakazów i nakazów: 
- nigdy nie używać maszyny przy zdjętych środkach zabezpieczających przed 

urazem fizycznym. 
- uważać na włosy, palce i części ubrania, które mogą zostać „wciągnięte” przez 

koło, odrzutnik, pasek lub silnik 
- nigdy nie wsuwać palców pod igłę, bądź pod pokrywę kompensacji nici 
- podczas pracy maszyny chwytacz obraca się z bardzo dużą prędkością, dlatego 

należy uważać, aby chwytacz nie spowodował urazu palców i pamiętać o 
wyłączeniu maszyny przed wymianą szpulki w bębenku. 

- nie wsuwać palców pod pokrywy maszyny w czasie jej pracy. 
- zawsze wyłączać zasilanie przed pochyleniem głowice, zdejmowaniem 

pokrywy pasa i pasa V. 
- silniki servo w czasie postoju maszyny pracują bardzo cicho, należy więc 

wyłączać zasilanie maszyny, aby uniknąć niespodziewanego jej ruszenia.  
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- nie używać maszyny jeśli jej przewód elektryczny nie posiada uziemienia. 
- przed podłączaniem lub rozłączaniem okablowania elektrycznego, należy 

wyłączyć maszynę przełącznikiem. 
 
ZŁOŻENIE MASZYNY 
 

1. Montować kolejno wszystkie akcesoria, umieszczone w opakowaniu maszyny, 
rozpoczynając od gumowych podkładek i stojaka na nici (rys 1 i 2) 

 

2. Silnik obraca się zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara. Pas powinien uginać 
się 20 mm pod naciskiem palca. Należy także, ze względów bezpieczeństwa, 
zamontować pokrywę pasa (rys 3 i 4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Przez pierwszy miesiąc pracy nowej maszyny 
prędkość nie powinna przekraczać 80% 
prędkości maksymalnej. Rozmiar naciągu 
pokazuje tabelka (rys 5) 

 
 

 
 
SMAROWANIE 
 

1. Uzupełnianie oleju: Otworzyć wlew A i dolewać oleju aż do 
osiągnięcia znaku równości (=), znajdującego się na okienku 
podglądu C. Zalecany olej to Mobil 10 oraz Esso 32 i 33) (rys 6) 

 
 
2. Wymiana oleju: 

Rozmiar naciągu 
(mm) Silnik 

60 Hz 50 Hz 
3 500 60 75 
3 500 60 75 
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a) Poluzować śrubę A, spuścić olej, dokręcić 
śrubę (rys 4) 

b) Pierwsza wymiana oleju nastąpić powinna po 
4 tygodniach użytkowania, następne co ok. 4 
miesiącach 

c) Raz w miesiącu należy wyczyścić filtr oleju, 
lub jeśli to niezbędne – wymienić go. (rys 8) 

 
 
 
WYMIANA IGŁY 
 

1. Specyfikację i numerację igieł umieszczono w tabeli (rys 7).  
2. Poluzować śrubę A i wyjąc igłę (rys 9) 
3. Wsunąć igłę w otwór aż do oporu, rowkiem w stronę 

operatora. 
4. Ucho z drugiej strony igły 

musi dokładnie zwrócone 
być w stronę tyłu 
maszyny. 

5. Dokręcić śrubę A. 
 

 
 
NAWLEKANIE NICI 

1. Nić należy przewlekać zgodnie z rys 10.  Niewłaściwe nawleczenie w jakimkolwiek 
punkcie może powodować zrywanie się nici, gubienie ściegu bądź ścieg nierówny. 

 

Spec. Nr 
UY 163 # 9, # 11 

# 12, # 14 
UO 163 # 9, # 11 

# 12, # 14 
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UWAGI: Nitki (1) i (2) to nici igieł, (3) i (4) to nici na chwytaczach. Dla maszyny 
jednoigłowej nić (1) jest w igle, nić (3) – na chwytaczu. 
 
REGULACJA NAPRĘŻENIA NICI 
 
 
1. Naprężenie nici powinno być dostosowane do rodzaju szytego materiału, jego 

grubości, rodzaju nici i długości ściegu (rys 11): 
a) naprężenie bardzo małe dla materiałów płaskich 
b) naprężenie małe dla materiałów cienkich i nici nylonowych 
c) naprężenie duże dla materiałów grubych i nici bawełnianych. 

 
2. Obrót regulatora naprężenia nici zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara 

zwiększa naprężenie, w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara – zmniejsza je. 
Zbyt duże naprężenie nici może powodować zerwanie nici lub gubienie ściegów. 

 
3. Standardowe naprężenie nici: 

a) nić górna: ok. 75-90 g. (rys 11) – pomiar wzdłuż strzałki (rys 12) 
b) nić dolna: ok. 8-15 g. – pomiar wzdłuż strzałki (rys 13) 

 
4. Standardowe naprężenie dla dekoracyjnego ściegu brzegowego pojedynczy zig-zag: 

a) nić górna: 50/3 
b) nić dolna: 30/4, 30/5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
REGULACJA PROWADNIKA GÓRNEJ NICI 
 

1. Kiedy igielnica znajduje się w maksymalnie dolnej pozycji nić igły powinna być 
równoległa do zewnętrznej strony prowadnika B (rys 14) 

 
2. Jeśli chwytacz igły górnej jest zbyt mały (np. przy niciach nylonowych), należy 

poluzować śrubę C i przesunąć prowadnik w górę (rys 15) 
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REGULACJA NAPRĘŻENIA NICI NA CHWYTACZU 
 

1. Regulatory nici na chwytaczu B i C powinny być równoległe do oznaczenia na D (rys. 
16) 

a) aby zwiększyć przesył nici na chwytaczu należy przesunąć regulatory B i C w 
stronę X 

b) aby zmniejszyć przesył nici na chwytaczu należy przesunąć regulatory B i C w 
stronę Y 

 
 

2. Kiedy chwytacz cofnie się ponownie w prawo, tylna igła przesunie się w dół, 
równolegle do spodniego punktu chwytacza. Punkt H krzywki nici jest najwyższej 
pozycji (rys 17) 
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3. Pozycja prowadnika nici na chwytaczu E: poluzować śrubę F, odległość między 
spodnią stroną E i wierzchnią stroną G jest ok. 6-7 mm (rys 17). 

 
 
REGULACJA DOCISKU STOPKI 
 

1. Poluzować nakrętkę A, obracać śrubą B w celu 
wyregulowania docisku. Następnie dokręcić nakrętkę A 
(rys 18) 

 
2. Obrót zgodny z ruchem wskazówek zegara (C) 

spowoduje zwiększenie docisku, obrót w kierunku 
przeciwnym (D) – zredukuje docisk (rys 18) 

 
 
REGULACJA PODAWANIA MATERIAŁU 
 

1. Regulacja dyferencjału podawania: 
a) poluzować śrubę A, jak na rysunku (rys 19) 
b) przesunąć część B w górę, aby zwiększyć dyferencjał podawania, w dół – aby 

go zmniejszyć 
 

2. Regulacja długości ściegu 
a) wcisnąć przycisk A i obrócić koło maszyny: zgodnie z ruchem wskazówek 

zegara – aby zwiększyć długość ściegu, lub w kierunku przeciwnym do 
wskazówek zegara – aby długość ściegu zmniejszyć. Następnie zwolnić 
przycisk A. Regulacji tej wolno dokonywać jedynie przy całkowicie 
zatrzymanym silniku. (rys 20) 

b) zakres długości ściegu wynosi od 18 do 30 ściegów na cal (2,54 cm) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REGULACJA WYSOKOŚCI ZĄBKÓW 
 

1. Kiedy ząbki są w maksymalnie górnej pozycji, odległość między czubkiem ząbków i 
płytką wynosi ok. 0,8 – 1,0 mm (rys 21) 
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2. Regulacja: 

a) poluzować śruby A i B na ząbkach C i D 
b) ustawić ząbki C i D w prawidłowej pozycji, następnie dokręcić śruby A i B 

(należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłową pozycję igielnicy) (rys 22) 
 
 
SZEROKOŚĆ ZIG-ZAG 
 
Standardowa szerokość zig-zag wynosi 
5,55 mm. Dla regulacji poluzować 
należy śrubę A, i przesunąć ją w górę w 
celu zwiększenia szerokości, bądź w dół 
– w celu jej zmniejszenia. (rys 23) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REGULACJA WYSOKOŚCI IGŁY 
 

1. Standardowa wysokość igły: gdy igielnica znajduje się pozycji górnej, odległość 
między czubkiem igły a płytką wynosi 9,5 mm. W celu regulacji należy poluzować 
śrubę A (rys 24 i rys 25) 
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2. Regulacja wysokości igielnicy: powoli obrócić kołem maszyny, tak aby igielnica 

znalazła się w środkowej pozycji górnej, następnie dokonać regulacji przesuwając igłę 
pomiędzy lewym i środkowym palcem płytki. 9 w maszynach dwuigłowych regulacji 
podlega lewa igła) (rys 26) 

 
 
IGŁA I PALCE PŁYTKI 
 

1. Punkt B wskazuje pozycję przejścia igły. Cyfra wskazuje sekwencję ściegu (w 
maszynach dwuigłowych wskazanie dotyczy sekwencji ściegu lewej igły) (rys 27) 

 
2. Cyfry 0, 1, 2 i 3 wskazują na sekwencję 

ruchu igły w prawo przy każdym obrocie 
koła maszyny.  Cyfry 4, 5 i 6 oznaczają 
sekwencję ruchu igły w lewo za każdym 
obrotem koła. Sześć obrotów koła tworzy 
cykl ruchu igły. Szerokość zig-zag powinna 
być tak wyregulowana, aby igła 
przechodziła dokładnie przez każdy środek 
pomiędzy dwoma palcami płytki. Szerokość 
reguluje się poluzowując śrubę B (rys 23). 

 
 
 

 
 
NACIĄG CHWYTACZA (igielnica w dolnej pozycji) 
 

1. Ustawienie pozycji chwytacza 
a) kiedy igła znajduje się w pozycji „0”  (rys 27) ustawić czubek chwytacza 5 

mm od igły (rys 28) 
b) kiedy igła znajduje się w pozycji „3” (rys 27) ustawić czubek chwytacza 5 mm 

od igły (rys 29) 
 

2. W celu wykonania powyższych regulacji należy: 
a) poluzować śruby G i F (rys 30) 
b) po wykonaniu regulacji najpierw dokręcić śrubę G, ustawić część E jak 

najbliżej D i następnie dokręcić śrubę F. 
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3. Kiedy igła znajduje się w pozycji „0” lub „3” naciąg nici chwytacza  pomiędzy 
chwytaczem a igłą powinien być taki sam. 

 
4. Regulacja naciągu: 

a) wykonuje się ją po zakończeniu obu regulacji, opisanych w a) i b) punktu 1 
b) regulację wykonuje się przy igle w pozycji „0” (rys 27) 
c) gdy igła znajduje się pozycji środkowej dolnej, chwytacz powinien znajdować 

się maksymalnie po prawej stronie 
d) gdy chwytacz znajduje się w maksymalnie prawej pozycji, odległość między 

jego czubkiem a igły powinna wynosić 5 mm. (rys 28) 
 
 
REGULACJA IGŁY I CHWYTACZA PRAWO - LEWO 
 

1. Gdy igła znajduje się w lewej środkowej pozycji, jednocześnie powinna się znajdować 
w pozycji „0” (rys 27). Gdy chwytacz przechodzi od prawej do lewej i zatrzymuje się 
z tyłu igły, powinien znaleźć się w odległości 1 mm od góry ucha igły (rys 29) 

2. Gdy chwytacz przechodzi od lewej do prawej i zatrzymuje się z tyłu igły, powinien 
znaleźć się w odległości 1 mm od góry ucha igły (rys 31) 

3. Regulację wykonuje się luzując śrubę Y (rys 30) 
 
 
REGULACJA IGŁY I CHWYTACZA GÓRA – DÓŁ 
 
Regulację wykonuje się, gdy igła znajduje się w pozycji „1” (rys 27). Gdy chwytacz 
przechodni z lewej do prawej po tylnej stronie igły, odległość między igłą i chwytaczem 
powinna wynosić 0-0,1 mm. Do regulacji używa się śruby G (rys 33) 
 
 
REGULACJA SPRĘŻYNY CHWYTACZA 
 
Regulacji należy dokonać przy nici # 3 /  60. Rysunek 34 pokazuje standardowe warunki 
przechodzenia nici przez chwytacz i sprężynę chwytacza. Standardowe naprężenie sprężyny 
wynosi 35-45 g. Pomiaru dokonuje się wzdłuż znaku strzałki na rysunku 35. 
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IGŁA I PROWADNIK IGŁY 
 

1. Kiedy chwytacz A znajduje się bardzo blisko igły, ustaw prowadnik igły C 0,8 mm 
powyżej czubka igły. Odległość miedzy igłą i igielnicą wynosi 0 (rys 36). 

2. Poluzować śrubę A w celu regulacji lewo – prawo, śrubę C do regulacji przód-tył, 
śrubę B do regulacji góra-dół. 
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