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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. 



1. DO U¯YTKOWNIKÓW

Dziêkujemy za wybranie maszyny SIRUBA overlock seria 700K
Przed przyst¹pieniem do pracy nale¿y uwa¿nie przeczytaæ niniejsz¹ instrukcjê, aby dok³adnie poznaæ 
wszystkie cechy i mo¿liwoœci urz¹dzenia. Pomo¿e to zwiêkszyæ wydajnoœæ i jakoœæ szycia.

Uwaga! Poniewa¿ jest to maszyna o bardzo du¿ej prêdkoœci, przed w³¹czeniem zasilania nale¿y nape³niæ 
zbiornik oleju i upewniæ siê, ¿e silnik obraca siê w kierunku zgodnym ze wskazówkami zegara.

2.  OGÓLNA INSTRUKCJA BEZPIECZEÑSTWA

Ostrze¿enie! 
W czasie u¿ytkowania urz¹dzenia nale¿y przestrzegaæ zasad bezpieczeñstwa, aby unikn¹æ ryzyka po¿aru, 
pora¿enia pr¹dem elektrycznym, uszkodzenia cia³a, itd. Instrukcjê nale¿y przeczytaæ i zachowaæ do 
póŸniejszego wykorzystania. 

1. Utrzymuj miejsce pracy w czystoœci - nieporz¹dek mo¿e prowadziæ do wypadków
2. Zwracaj uwagê na œrodowisko pracy - nie wystawiaj maszyny na deszcze, nie u¿ywaj w 
pomieszczeniach wilgotnych, miejsce pracy powinno byæ dobrze oœwietlone, nie u¿ywaj urz¹dzenia, jeœli 
istnieje ryzyko wyst¹pienia po¿aru lub wybuchu.
3. Zabezpiecz siê przed pora¿eniem pr¹dem elektrycznym - unikaj kontaktu z powierzchniami uziemionymi 
(rury, kaloryfery, lodówki)
4. Zabezpiecz maszynê przed osobami nieupowa¿nionymi - nie pozwól osobom nieupowa¿nionym 
dotykaæ urz¹dzenia ani jego czêœci. 
5. Stosuj odpowiednie ubranie robocze - nie u¿ywaj ubrañ ani bi¿uterii, które mog¹ zostaæ wci¹gniête przez 
poruszaj¹ce siê czêœci maszyny. Zabezpiecz przed wci¹gniêciem tak¿e w³osy.
6. Nie szarp przewodu zasilaj¹cego - nigdy nie próbuj wy³¹czyæ maszyny z gniazdka, ci¹gn¹c za kabel 
zasilaj¹cy. Zabezpiecz przewód przed Ÿród³ami ciep³a, ostrymi krawêdziami, smarami.
7. Odpowiednio konserwuj maszynê - postêpuj zgodnie z instrukcj¹ w zakresie smarowania i wymiany 
akcesoriów. Okresowo sprawdzaj poszczególne czêœci. Jeœli jakikolwiek element jest uszkodzony, musi byæ 
naprawiony /lub wymieniony/ przez autoryzowany serwis.
8. Wy³¹czanie maszyny - gdy urz¹dzenie nie jest u¿ywane, przed naprawami i konserwacj¹, nale¿y maszynê 
bezwzglêdnie od³¹czyæ od Ÿród³a zasilania.
9. Unikaj przypadkowego w³¹czania maszyny - zanim pod³¹czysz zasilanie, upewnij siê, ¿e maszyna jest 
wy³¹czona odpowiednim przyciskiem
10. Czêœci zamienne i eksploatacyjne - u¿ywanie czêœæi innych ni¿ oryginalne czy zalecane, skutkuje 
ryzykiem wypadku
11. Naprawy - wszelkie naprawy mog¹ byæ wykonywane jedynie przez wykwalifikowane osoby, z u¿yciem 
oryginalnych czêœci zamiennych.

Ostrze¿enia odnoœnie elektrycznoœci!
1. Kupuj i u¿ywaj tylko urz¹dzenia z oznakowaniem CE na elemencie napêdowym i kontrolnym
2. Przy instalacji urz¹dzenia kontrolnego, postêpuj zgodnie z jego instrukcj¹ monta¿u
3. U¿ytkuj¹c maszynê, zawsze sprawdzaj, czy jej pod³¹czenie elektryczne jest uziemione
4. Przed regulacj¹, wymian¹ czêœci czy czynnoœciami serwisowymi, upewnij siê, ¿e maszyna zosta³a 
od³¹czona od Ÿród³a zasilania (wtyczka wyjêta z gniazdka), aby zapobiec niekontrolowanemu uruchomieniu 
siê maszyny. 

3. WA¯NE OSTRZE¯ENIA ODNOŒNIE BEZPIECZEÑSTWA

Aby u¿ytkowaæ maszynê bezpiecznie i osi¹gn¹æ jak najwiêksz¹ wydajnoœæ, nale¿y operowaæ ni¹ prawid³owo. 
Nale¿y przeczytaæ uwa¿nie niniejsz¹ instrukcjê, postêpowaæ wg jej zaleceñ, oraz zachowaæ do przysz³ego 
wykorzystania. 
1. Przed rozpoczêciem pracy, upewnij siê, ¿e maszyna spe³nia wszystkie standardy i przepisy odnoœnie 
bezpieczeñstwa, obowi¹zuj¹ce w Twoim kraju.
2. U¿ytkowanie maszyny bez zamontowanych œrodków bezpieczeñstwa jest zabronione
3. Maszyna musi byæ obs³ugiwana przez przeszkolony personel
4. Dla Twojego w³asnego bezpieczeñstwa, sugerujemy u¿ywanie okularów ochronnych



5. Przed przyst¹pieniem do poni¿szych czynnoœci nale¿y wy³¹czyæ maszynê 
przyciskiem oraz od³¹czyæ j¹ od Ÿród³a zasilania:
- nawlekanie nici, regulacja kompensacji nici, wymiana bêbenka
- wymiana nici, stopki dociskowej, p³ytki, z¹bków, os³on ig³y, os³on materia³u,  i  innych czêœci i akcesoriów
- naprawy
- opuszczenie miejsca pracy przez operatora i pozostawienia maszyny bez nadzoru
- przy u¿yciu silnika sprzêg³owego bez hamulca, nale¿y odczekaæ, a¿ silnik ca³kowicie siê zatrzyma
6. Jesli jakikolwiek smar, olej czy inna substancja wejdzie w kontakt ze skór¹ b¹dŸ oczami, nale¿y przemyæ 
miejce obficie wod¹ i skonsultowaæ siê z lekarzem. Jeœli jakakolwiek substancja zostanie przypadkowo 
po³kniêta, nalezy natychmiast skonsultowaæ siê z lekarzem.
7. Nie dotykaæ ¿adnych ruchomych czêœci ani urz¹dzeñ.
8. Regulacji, modyfikacji i napraw mo¿e dokonywaæ tylko wykwalifikowany personel techniczny. Nale¿y 
u¿ywaæ jedynie wyznaczonych czêœci zamiennych.
9. Rutynowych konserwacji mo¿e dokonywaæ jedynie osoba specjalnie przeszkolona lub  wykwalifikowany 
personel techniczny.
10. Konserwacji i sprawdzenia czêœci elektronicznych mo¿e dokonywac tylko wykwalifikowany elektryk lub 
osoba do tego celu specjalnie wyszkolona. Jeœli jakakolwiek czêœæ elektryczna lub elektroniczna jest 
uszkodzona, maszynê nale¿y natychmiast wy³¹czyæ.
11. Przed przyst¹pieniem do do jakichkolwiek napraw czy konserwacji nale¿y od³¹czyæ maszynê od Ÿród³a 
zasilania pneumatycznego, a tak¿e od³¹czyæ przewody pneumatyczne. Do napraw i konserwacji uk³adu 
pneumatycznego upowa¿nione s¹ tylko osoby specjalnie przeszkolone.
12. Aby zachowaæ maszynê w jak najlepszym stanie technicznym, nale¿y ja okresowo oczyszczaæ.
13. Aby maszyna pracowa³a prawid³owo i cicho, nale¿y j¹ wypoziomowaæ.
14. Nale¿y u¿ywaæ prawid³owego pod³¹czenia (wtyczki), zamontowanej przez wykwalifikowanego elektryka. 
Zasilanie powinno byæ uziemione.
15. Maszyna mo¿e byæ u¿ywana jedynie do celów, do których zosta³a zaprojektowana. Inne jej u¿ycie jest 
surowo wzbronione.
16. Wszelkie modyfikacje i zmiany w maszynie musz¹ byæ zgodne z przepisami bezpieczeñstwa i 
poprzedzone pisemn¹ zgoda producenta. Za szkody spowodowane na skutek modyfikacji i zmian w maszynie, 
na które nie wyra¿ono zgody, producent nie odpowiada. 
17. Dla bezpieczeñstwa operatora maszyny oraz personelu technicznego nie wolno zdejmowaæ pokryw 
skrzynek kontrolnych, silników, ani innych urz¹dzeñ, ani tez dotykaæ ¿adnych czêœci wewnêtrznych - grozi 
pora¿eniem pr¹dem elektrycznym.
18. Nie wolno demontowaæ jakichkolwiek zabezpieczeñ (pokrywa pasa, os³ona palców, itd.
19. Uwa¿aæ, aby nie dosz³o do wci¹gniêcia przez ko³o naci¹gowe, pasek V czy silnik jakichkolwiek czêœci 
garderoby, bi¿uterii, w³osów. Nie nale¿y te¿ k³aœæ ¿adnych innych przedmiotów w pobli¿u poruszaj¹cych siê 
czêœci maszyny.
20. Nie wolno wk³adaæ palców pod ig³ê, pokrywê kompensacji nici, itd.
21. W czasie pracy, chwytacz porusza siê z ogromn¹ prêdkoœci¹. Nie wolno dotykaæ chwytacza, ani 
wymieniaæ bêbenka przed wy³¹czeniem i ca³kowitym zatrzymaniem siê maszyny.
22. Nale¿y zachowaæ szczególn¹ ostro¿noœæ przy podnoszeniu i opuszczaniu g³ówki maszyny.
23. Przed przechyleniem g³owicy, zdejmowaniem pokrywy pasa i pasa V, nale¿y wy³¹czyæ maszynê.
24. W momencie spoczynku maszyny,  zastosowane silniki servo nie wydzielaj¹ dŸwiêku. Dlatego, aby 
unikn¹æ nieprzewidzianego uruchomienia, nale¿y wy³¹czyæ maszynê.
25. Nie wolno u¿ywaæ maszyny, jeœli jej przewód uziemiaj¹cy jest usuniêty
26. Przed pod³¹czeniem lub od³¹czeniem przewodów i wtyczek elektrycznych, nale¿y wy³¹czyæ maszynê. 

Na g³owicy maszyny znajduje siê tabliczka ostrzegawcza (rys 1)

Poruszaj¹ce siê czêœci mog¹ spowodowaæ wypadek
Obs³ugiwaæ z zabezpieczeniami
Wy³¹cz maszynê przed nawlekaniem nici, wymian¹ 
bêbenka i ig³y, czyszczeniem, itd.rys.1



Zabezpieczenia

os³ona oczu

os³ona palców

Strza³ka wskazuj¹ca kierunek obrotów ko³a

strza³ka

Prowadnik nici - dla bezpieczeñstwa operatora nie 
wolno zdejmowaæ tego zabezpieczenia. 

rys. 2 rys. 3

rys. 4

4. PRZENOSZENIE MASZYNY

Aby przenieœæ maszynê, postêpuj zgodnie ze wskazówkami 
z rysunku 5: lew¹ rêk¹ z³ap za przedni¹ pokrywê maszyny, 
praw¹ za doln¹ p³ytê. 
Pamiêtaj, aby przenosz¹c maszynê, mieæ wygodne, 
bezpieczne obuwie.

5.  MIEJSCE INSTALACJI

Nie instaluj maszyny w pobli¿u takich urz¹dzeñ 
jak telewizor, radio czy telefon bezprzewodowy. 
(rys. 6)

Przewód zasilaj¹cy powienien byæ pod³¹czony 
bezpoœrednio do gniazda pr¹dowego AC. U¿ycie 
przed³u¿acza mo¿e spowodowaæ nieprawid³owe 
dzia³anie maszyny (rys.7)

rys. 7

rys. 6

rys. 5



6. SPECYFIKACJA

747   K   -    514   M   2   -   2   4   CT

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Liczba nici (4 typy: 737, 747, 757, 767)
2. Typ maszyny
3. Rodzaj œciegu ( 5 rodzajów: 504, 512, 514, 516, 504+401) (tab.2)
4. Rodzaj szytego materia³u:
- F - bardzo lekki
-  L - lekki
-  M - œredni
-  H - ciê¿ki
-  X - bardzo ciê¿ki
5. Typ transportu
6. Rozstaw igie³
7. Szerokoœæ obrzutu (tab.1)
8. Oprzyrz¹dowanie

Typ

Wzórtab. 2

Kod Szer. obrzutu

3

4

5

6

3 mm

4 mm

5 mm

6 mm

tab. 1

Model

Max. prêdkoœæ szycia

Poziom ha³asu

D³ugoœæ œciegu

Skok igielnicy

Podnoszenie stopki

Docisk stopki

Wysokoœæ z¹bków (powy¿ej p³ytki)

Ig³y

Transmisja transportu

Szerkoœæ z¹bków

Regulacja œciegu

Stopka dociskowa

Smarowanie

Powrót oleju

Olej

700K

7500 s.p.m.

poni¿ej 82dB

4 / 5 / 6 mm

24,3 (+/-) 0,2 mm

5,5 mm

5 kg

0,7-0,9 mm

DCX27

odœrodkowa, prêt ³¹cz¹cy

1,6 mm

przycisk regulacyjny

sprê¿ynowa, regulowana pokrêt³em

zbiornik oleju, automatyczne smarowanie kapilarowymi niæmi filcowymi

pompa odœrodkowa

MOBIL#10



7. G£ÓWNE CZÊŒCI

rys. 8

1.  DŸwignia podnoszenia stopki

2.  Stopka dociskowa

3.  Skrzynka kontrolna

4. Stojak na nici

5. Okienko wskaŸnika poziomu oleju

6. Naci¹g (ko³o maszyny)



8. INSTALACJA

UWAGA !!!

 1.  Instalacja maszyny musi byæ przeprowadzana przez wykwalifikowanego technika
 2.  Aby dokonaæ wszelkich prac elektrycznych, niezbêdnych do pod³¹czenia maszyny, skontaktuj siê z 
dilerem lub wykwalifikowanym elektrykiem
 3.  Waga maszyny to 48 kg. Instalacji powinny dokonywaæ przynajmniej dwie osoby
 4.  Nie pod³¹czaj zasilania przed zakoñczeniem instalacji. Maszyna mo¿e przypadkowo zacz¹æ pracowaæ
 5.  Przy odchylaniu lub przywracaniu orginalnej pozycji g³ówki maszyny, u¿ywaj obu r¹k. Ciê¿ar maszyny 
jest doœæ du¿y.

1. Po otwarciu pude³ka nie wyjmuj maszyny, trzymaj¹c j¹ za pokrywê, po 
której przesuwa siê materia³ (rys. 9)

2. Spójrz na za³¹czony schemat wyciêcia 
blatu i listê czêœci aby poprawnie 
zamontowaæ przeciwwstrz¹sow¹ p³ytkê 
aluminiow¹ (rys. 10)

3. Zamontuj zestaw podk³adek oraz 
stojak na nici (rys.11)

rys. 9

rys. 10

rys.11

4. Zainstaluj peda³ uruchamiania silnika (1) po lewej 
stronie i peda³ podnoszenia stopki (2) po stronie prawej 
(rys.12)

rys.12

5. Kierunek obrotu silnika musi byæ zgodny z kierunkiem obrotu wskazówek zegara. Najlepsze naprê¿enie 
pasa silnika (1) jest wtedy, gdy mo¿na go ugi¹æ pod naciskiem palca na ok. 10 mm. Wzajemny stosunek 
rozmiaru naci¹gu (2) i prêdkoœci szycia pokazuj¹ rys. 13 i tabelka.Dokrêæ dok³adnie pokrywê pasa (3).

prêdkoœæ (s.p.m.)          œrednica naci¹gu (mm)
                                       60 Hz              50 Hz

      6000                           95                  115

      6500                          105                 125

      7000                          110                 135 

      7500                          120                 145
rys. 13



9. OŒWIETLENIE

Urz¹dzenie oœwietlaj¹ce, z³o¿one z lamp typu LED o d³ugiej 
¿ywotnoœci, nie nagrzewaj¹ce siê  - znacznie u³atwia 
operatorowi nawlekanie nici.

lampy LED

rys.14

10.  U¯YTKOWANIE NOWEJ MASZYNY

1. Przez pierwsze 4 tygodnie u¿ytkowania nowej maszyny, nie przekraczaj 80% maksymalnej prêdkoœci 
szycia. Po tym okresie nie u¿ytkuj maszyny z maksymaln¹ prêdkoœci¹, a¿ do wymiany oleju.

2. Regularnie czyœæ i konserwuj maszynê, aby wyd³u¿yæ jej ¿ywotnoœæ. 

11. SMAROWANIE

1. Nape³nianie zbiornika oleju (rys. 15)
a) Usuñ œrubê (1) i nape³nij zbiornik za³¹czonym do 
maszyny olejem (b¹dŸ u¿yj ESSO#32 lub MOBIL#10). Po  
nape³nieniu zbiornika olejem, tak, aby jego poziom lokowa³ 
siê pomiêdzy dwoma liniami wskazuj¹cymi, dokrêæ œrubê 
(1).
b) Przed rozpoczêciem pracy nowej maszyny (b¹dŸ po 
d³ugim postoju) nale¿y posmarowaæ tak¿e igielnicê i wa³ek 
górnego chwytacza.

2. Wymiana oleju (rys. 16)
a) Odkrêæ œrubê (1) i wylej ca³y olej ze zbiornika. Nastêpnie 
dokrêæ œrubê.
b) Aby przed³u¿yæ ¿ywotnoœæ maszyny wymieñ olej po 
pierwszych 4 tygodniach u¿ytkowania, a nastêpnie co 4 
miesi¹ce. 
c) Maszyna wyposa¿ona jest w filtr oleju, który nale¿y 
przeczyœciæ raz w miesi¹cu, a jeœli to niezbêdne - wymieniæ 
(rys. 17)

3. Do ch³odzenia ig³y u¿ywany musi byæ olej silikonowy.

rys. 15

rys. 16

rys. 17
filtr



12. NAWLEKANIE NICI

dla maszyn
3-nitkowych
737

dla maszyn
4-nitkowych
747



dla maszyn
5-nitkowych
757

dla maszyn
6-nitkowych
767



13.  REGULACJA NAPRÊ¯ENIA NICI

Naprê¿enie nici musi byæ dostosowane do rodzaju i gruboœci materia³u, d³ugoœci œciegu, szerokoœci obrzytu, 
itd. Nale¿y dokonaæ regulacji kolejno ka¿dym pokrêt³em. Obrót w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek 
zegara zwiêkszy naprê¿enie, w kierunku odwrotnym - zmniejszy je.

1. Pokrêt³a regulacja naprê¿enia nici (rys. 23)
a) pokrêt³o (1) reguluje nici podwójnego ³añcuszka b¹dŸ niæ lewej ig³y œciegu overlocka
b) pokrêt³o (2) reguluje niæ œciegu wzmacniaj¹cego
c) pokrêt³o (3) reguluje niæ górnego chwytacza
d) pokrêt³o (4) reguluje niæ dolnego chwytacza
e) pokrêt³o (5) reguluje niæ chwytacza podówjnego ³añcuszka

2. Kontrola nici ig³owych (rys. 24 i 25)
a) jeœli typ szycia ustawiony jest na 504, 512 lub 514 przesuñ czêœæ (1) w dó³. Jesli typ szycia ustawiono na 
516 przestaw czêœæ (1) i (2) do najwy¿szej pozycji.
b) kierunek oznaczony (+) wskazuje na wyd³u¿enie nici w igle
c) kierunek oznaczony (-) wskazuje na skrócenie d³ugoœci

rys. 23

rys. 24
rys. 25



3. Kontrola nici chwytacza (rys. 26)
a) Przy typach 503, 504, 505, przy chwytaczy w pozycji dolnej, ustaw (1) i (2) na pozycji (+). 
Przy typie 505, ustaw (1) i (2) na pozycji (-)
b) Ustawienia p³ytek (3) i (4): w kierunku (+) zwiêksza iloœæ nici w œciegu wzmacniaj¹cym, w kierunku (-) - 
zmniejsza. 

rys. 26

4. Kontrola krzywki nici ³acuszka (rys. 27)
a) regulacja dolnej nitki odnosi siê do formowania 
pierœcieni: (+) oznacza zwiêkszenie iloœci nici w czasie 
szycia, (-) - zmniejszenie iloœci nici. 

rys. 27

1. Nale¿y u¿ywaæ igie³ DCX27 lub odpowiadaj¹cyh temu rodzajowi 
2. Poluzuj œrubê (1) i wyjmij ig³ê. (rys. 28)
3. W³ó¿ now¹ ig³ê do oporu, tak aby jej rowek by³ odwrócony w Twoj¹ stronê. Dokrêæ œrubê (1)

14. WYMIANA IG£Y

rys. 28



15. REGULACJA D£UGOŒCI ŒCIEGU

D³ugoœæ œciegu zale¿y od rodzaju 
materia³u, wspó³czynnika dyferencji, 
itd. 
Wciœnij przycisk (1) i obróæ ko³em 
maszyny, a¿ przycisk siê zablokuje. 
Nastêpnie zwolnij przycisk po 
osi¹gniêciu ¿¹danej d³ugoœci œciegu. 
(rys. 29, tabela)

rys. 29

max.wsp. difer. typ maszyny skala naci¹gu

1        2        3        4        5        6        7

1:2

1:3

1:1,3

1:4

0,6

0,6

0,8

0,6

1,13

1,03

1,5

1,02

1,66

1,46

2,2

1,44

2,19

1,89

2,9

1,66

2,72

2,32

3,6

2,28

3,25

2,71

4,3

2,7

3,8

3,2

5

-

szyj¹ca

marszcz¹ca

16. REGULACJA PROPORCJI PODAWANIA DYFERENCYJNEGO

Jeœli skok z¹bków g³ównych jest wiêkszy ni¿ skok podawania dyferencyjnego, materia³ w czasie szycia bêdzie 
rozci¹gany. W przypadku odwrotnym, materia³ bêdzie wdawany. 
1. Regulacja - rozwi¹zanie 1
Poluzuj œrubê regulacyjn¹ (1), opuszczenie prêtu regulacyjnego (2) spowoduje wdawanie materia³u, 
podniesienie - materia³ bêdzie rozci¹gany, Dokrêæ z powrotem œrubê (1) (rys. 30, tabela)

rozci¹ganie

wdawanie

skala

1:1,3

1:2

1:3

1:4

1

-

1:0,7

1:1

1:1,1

2

1:0,7

1:1

1:1,5

1:1,6

3

1:0,9

1:1,14

1:2

1:2,3

4

1:1,1

1:1,17

1:2,5

1:2,8

5

1:1,3

1:2

1:3

1:3,3

2. Regulacja - rozwi¹zanie 2
Odkrêæ œruby (4) i zdejmij pokrywê (5) z 
ty³u ³o¿a maszyny.
Poluzuj nakrêtkê (6) i przesuñ prêt 
steruj¹cy w górê lub w dó³ - aby zwiêkszyæ 
podawanie dyferencyjne, przesuñ prêt (7) 
w kierunku wskazanym (+), aby je 
zmniejszyæ - w kierunku (-)
Po regulacji za³ó¿ z powrotem pokrywê (5) 
i dokrêæ œruby (4) (rys. 31)

rys. 30

rys. 31



17. WYMIANA TRIMMERA (OBCINACZA NICI)

1. Wymiana górnego obcinacza nici (rys.32)
a) Poluzuj œrubê (1), przesuñ uchwyt dolnego obcinacza (2) w lewo, odrobinê dokrêæ œrubê (1) 
b) Usuñ œrubê (3), za³ó¿ nowy obcinacz, dokrêæ odrobine œrubê.
c) Obróæ ko³em maszyny tak, aby aby górny obcinacz znalaz³ siê w dolnej pozycji. Wyreguluj wysokoœæ 
górnego obcinacza tak, aby mija³ siê z dolnym w odleg³oœci 0.5 - 1.0 mm. Dokrêæ œrubê (3)
d) Poluzuj œrubê (1) i 
ustaw dolny obcinacz 
w oryginalnej pozycji. 
Przetestuj obcinanie, 
jeœli wszystko dzia³a 
poprawnie, dokrêæ 
œrubê (1)

rys. 32

1. Wymiana dolnegop obcinacza nici (rys.32)
a) Poluzuj œrubê (1), przesuñ uchwyt dolnego obcinacza (2) w lewo, odrobinê dokrêæ œrubê (1) 
b) Poluzuj œrubê (4), za³ó¿ nowy obcinacz.
c) Wyreguluj krawêdŸ dolnego obcinacza tak, aby j¹ wyrównaæ z powierzchni¹ p³ytki, dokrêæ œrubê (4)
d) Poluzuj œrubê (1) i ustaw uchwyt dolnego obcinacza  w oryginalnej pozycji. Przetestuj obcinanie, jeœli 
wszystko dzia³a poprawnie, dokrêæ œrubê (1)

18. REGULACJA SZEROKOŒCI OBRZUTU

1. Obróæ ko³em maszyny tak, aby górny obcinacz nici znalaz³ siê w 
dolnej pozycji (rys. 33).
2. Poluzuj œrubê (1), przesuñ uchwyt dolnego obcinacza (2) w lewo, 
odrobinê dokrêæ œrubê (1) 
3. Poluzuj œrubê (3), przesuñ uchwyt górnego obcinacza (2) w prawo 
lub w lewo, a¿ do osi¹gniêcia ¿¹danej szerokoœci, nastêpnie dokrêæ 
œrubê (3) 
4. Poluzuj œrubê (1), przywróæ uchwyt dolnego obcinacza (2) do 
pierwotnej pozycji. Przetestuj obcinanie, jeœli wszystko dzia³a 
poprawinie, dokrêæ œrubê (1) rys.33

19. REGULACJA WYSOKOŒCI IG£Y

1. Jako (a) oznaczono odleg³oœæ miêdzy czubkiem ig³y a p³ytk¹ 
w czasie podnoszenia ig³y do pozycji górnej po obrocie ko³a

2. Regulacja (rys. 34)
a) Otwórz i zdejmij górn¹ pokrywê (3)
b) Poluzuj œrubê (4) i przesuñ igielnicê na ¿¹dan¹ wysokoœæ. 
Dokrêæ œrubê (4).
c) Za³ó¿ i zamocuj pokrywê (3)

a = 10,4 - 10,6 mm lub 11,8 - 12 mm

rys. 34



20. REGULACJA STOPKI DOCISKOWEJ

1. Regulacja pozycji stopki dociskowej (rys. 35)
a) Zwolnij sprê¿ynê dociskow¹ (1) i poluzuj œrubê (7)
b) Ustaw stopkê (6) tak, aby jej rowek wyrówna³ siê z rowkiem p³ytki, a stopka dobrze opiera³a siê na p³ytce, 
nastêpnie dokrêæ œrubê (7).
c) Poluzuj œrubê (5) i przesuñ trzpieñ (4) w prawo i lewo, tak, aby element (3) dopasowa³ siê do (2) , a (2) 
porusza³ siê p³ynnie w górê i w dó³. Dokrêæ œrubê (5)
d) Aby wyregulowaæ odpowiedni docisk: obróæ œrub¹ (1) w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara 
aby zwiêkszyæ docisk, w kierunku przeciwnym - aby docisk zmniejszyæ.

rys.35

2. Regulacja podnoszenia stopki (rys. 36)
a) Obróæ ko³em maszyny tak, aby z¹bki transportowe znalaz³y siê poni¿ej poziomu p³ytki, a stopka dobrze 
opiera³a siê o p³ytkê.
b) Poluzuj œrubê (4) i przesuñ ciêgno (6) tak, aby odleg³oœæ miêdzy stopk¹  a p³yk¹ wynios³a 5,0 - 5,5 mm. 
Dokonaj regulacji œrub¹ (5) i dokrêæ (4).
c) Miêdzy ciêgnem (1) i zawiasem (2) powinna byæ odleg³oœæ ok. 1 mm, któr¹ mo¿na regulowaæ za pomoca 
œruby (3)
d) Po dokonaniu wszystkich regulacji, dokrêciæ œrubê (3)

rys.36



21. REGULACJA PODAWANIA

1. Regulacja wysokoœci z¹bków (rys. 37) 
a) Obróæ ko³em maszyny tak, aby z¹bki znalaz³y siê w pozycji najwy¿eszj nad p³ytk¹.
b) Poluzuj œrubê (1) i poruszaj z¹bkami g³ównymi(2) tak, aby odleg³oœæ miêdzy szczytami z¹bków a 
powierzchni¹ p³ytki wynosi³a 0,8-1,0 mm, Nastêpnie dokrêæ œrubê (1)
c) Poluzuj œrubê (3) i poruszaj z¹bkami dyferencyjnymi (4)  tak, aby odleg³oœæ miêdzy szczytami z¹bków a 
powierzchni¹ p³ytki wynosi³a 0,8-1,0 mm, Nastêpnie dokrêæ œrubê (3)

2. Pozioma regulacja z¹bków (rys. 38)
a) W czasie pracy z¹bki powinny poruszaæ siê ró¿nowlegle z 
powierzchni¹ p³ytki ig³owej.
b) Poluzuj œrubê (1) i pokrêæ tylnym wa³kiem (2). Nie dokrêcAJ 
œruby (1) dopóki z¹bki nie bêd¹ znajdowa³y siê w poziomie. 

rys. 38

3. Regulacja wysokoœci z¹bków pomocniczych (rys. 39)
Z¹bki pomocnicze powinny znajdowaæ siê 0,3-0,5 mm poni¿ej 
z¹bków g³ównych. Wysokoœæ mo¿na regulowaæ poprzez 
zwalnianie œruby (2)

22. ZALE¯NOŒÆ IG£Y I CHWYTACZA
Zale¿noœæ miêdzy ig³¹ i górnym chwytaczem (rys. 40). Kiedy chwytacz przesuwa siê maksymalnie w lewo, 
odleg³oœæ miêdzy jego czubkiem a œrodkow¹ lini¹ ig³y wynosi 4,4 - 4,7 mm.  W przypadku modeli dwuig³owych 
odleg³oœæ miêdzy czubkiem chwytacza a lini¹ œrodkow¹ lewej ig³y zwiêksza siê do 5,4 - 5,7 mm

rys. 37

rys. 38



Zale¿noœæ miêdzy ig³¹ i dolnym chwytaczem (rys. 41). Kiedy chwytacz przesuwa siê maksymalnie w lewo, 
odleg³oœæ miêdzy jego czubkiem a œrodkow¹ lini¹ ig³y wynosi 3,7 - 3,9 mm.  W przypadku modeli dwuig³owych 
odleg³oœæ ta powinna byæ utrzymana miêdzy czubkiem dolnego chwytacza a lini¹ œrodkow¹ lewej ig³y (rys. 41)

rys. 41

Kiedy dolny chwytacz przesuwa siê w prawo, w stronêlinii œrodkowej ig³y (lub lewej ig³y w modelach 
20ig³owych), odleg³oœæ miêdzy nimi powinna wynieœæ  0 - 0,5 mm (rys. 42)

rys. 42

Zale¿noœæ miêdzy chwytaczem górnym i dolnym (rys. 43)
Kiedy chwytacze siê krzy¿uj¹, odleg³oœæ miêdzy nimi powinna byæ mo¿liwie jak najmniejsza, ale nie powinny 
siê one dotykaæ. Odleg³óœæ w punkcie A to 0,5 mm, w punkcie B - 0,2 mm



Zale¿noœæ miêdzy ig³¹ a chwytaczem ³añcuszka (rys. 
44)
Kiedy chwytacz ³añcuszka przesuwa sie w lewo, 
odleg³oœæ miêdzy nim a lini¹ ig³y wynosi 1,4 - 1,6 mm.

rys. 44

Zale¿noœæ miêdzy ig³¹ a os³on¹ ig³y (rys. 
45)
Kiedy chwytacz dolny, poruszaj¹c siê od 
lewej do prawej w stronê œrodkowej linii 
ig³y (b¹dŸ ig³y lewej w przypadku 2-
ig³ówki), odleg³oœæ miêdzy ig³¹ a tyln¹ jej 
os³on¹ wynosi 0 - 0,05 mm
Kiedy ig³a znajduje siê w dolnej pozycji, 
odleg³oœæ miêdzy ni¹ a jej przedni¹ 
os³on¹ wynosi 0,1 - 0,2 mm

rys. 45

23. REGULACJA RUCHU CHWYTACZA £AÑCUSZKA

Ruch chwytacza ³añcuszka odbywa sie po prostok¹cie. (rys. 46)
Otwórz pokrywê (1) z ty³u maszyny. Delikatnie poluzuj œrubê (3). Œrub¹ (2) dokonaj regulacji (obrót w kierunky 
oznaczonym (+) zwiêkszy wartoœæ ruchu, w kierunku (-) - zmniejszy j¹). Dokrêæ œrubê (3) i za³ó¿ pokrywê (1).

24. ŒRODOWISKO OŒWIETLENIA OPERACYJNEGO
Jako ¿e oœwietlenie miejsca pracy okreœlone jest odpowiednimi przepisami, przy wymianie ¿arówek nale¿y 
zwróciæ uwagê, ¿eby by³y one odpowiednie: Maksimum 510 Lum, minimum 430 Lum.



25. KONSERWACJA

UWAGA! 

Przed przyst¹pieniem do czynnoœci konserwacyjnych wy³¹cz maszynê. Jeœli przez nieuwagê peda³ 
zostanie naciœniêty, maszyna rozpocznie pracê, co mo¿e stanowiæ zagro¿enie.

Przy pracy z olejami smarami zachowaj szczególn¹ ostro¿noœæ, za³ó¿ rêkawice i okulary ochronne, 
uwa¿aj, aby nie przenieœæ smarów na skórê b¹dŸ do oczu - mo¿esz siê poparzyæ.

Nie dopuœæ aby olej czy smar dosta³ siê do ust, spowoduje wymioty i biegunkê. Nie dopuszczaj do nich 
dzieci.

Przy przechylaniu g³owicy maszyny, jak te¿ przy przywracaniu jej prawid³owej pionowej pozycji, u¿ywaj 
obu r¹k. G³owica jest ciê¿ka.

Cykl konserwacji Przedmiot konserwacji

Codziennie

Raz w tygodniu

Kwartalnie

Rocznie

1. czyszczenie z¹bków podawania
2. sprawdzanie poziomu oleju w zbiorniku. Poziom powinien utrzymywac siê 
miêdzy liniami, narysowanymi na wskaŸniku.
3. oczyszczanie maszyny i blatu

1. sprawdzenie i oczyszczenie przewodów elektrycznych
2. oczyszczenie panelu operacyjnego
3. sprawdzenie czy czêœci zasilania siê nie poluzowa³y i czy znajduj¹ siê 
w prawid³owej pozycji 

1. wymiana oleju w zbiorniku

1. sprawdzenie pasa transmisyjnego, czy nie jest on zu¿yty lub uszkodzony



26. ROZWI¥ZYWANIE PROBLEMÓW

UWAGA! 
Przed przyst¹pieniem do poni¿szych czynnoœci nale¿y wy³¹czyæ zasilanie maszyny przyciskiem oraz 
od³¹czyæ przewody elektryczne

nieprawid³owoœæ sprawdzenie i regulacja

Niæ ig³owa jest zbyt
luŸna / napiêta ? nieprawid³owe naprê¿enie nici ig³owej

! dokonaj regulacji naprê¿enia nici

Przepuszczanie
œciegu nici ig³owej

? nieprawid³owa ig³a
! wybierz ig³ê odpowiedni¹ do szytego materia³u

? uszkodzona ig³a
! wymieñ ig³ê na now¹

? nieprawid³owa odleg³óœæ miêdzy ig³a a czubkiem lewego chwytacza
! wyreguluj odleg³oœæ na blisk¹ 0

? nie dzia³a ma³a sprê¿ynka w regulacji naprê¿enia
!  a) mocniej skrêæ sprê¿ynê (uwaga! zbyt mocne skrêcenie spowoduje zrywanie 
   nici
   b) na p³ytce regulacji naprê¿enia mog³y powstaæ wy¿³obienia, wymieñ p³ytkê.

? naprê¿enie nici ig³owej jest zbyt du¿e
!  a) wyreguluj naprê¿enie
   b) Ustaw liniê (A) nici ig³owej w najwy¿szej pozycji, tak aby zmniejszy³a siê
    wartoœæ zwalnianianici przez chwytacz
   c) przesuñ odrobinê liniê (C) w lewo, aby zwiêkszyæ wartoœæ zwalniania nici 
   przez chwytacz

Przepuszczanie
œciegu nici prawego
chwytacza

? odleg³oœæ miêdzy prawym chwytaczem a ig³¹ jest zbyt du¿a
!  Kiedy prawy chwytacz obraca siê w prawo i z powrotem, jego odleg³oœæ do ig³y
   musi byæ  0,1 mm. Chwytacz musi byæ prawid³owo dobrany w zale¿noœci od
   typu (1- czy 2-ig³ówka), materia³u i jego gruboœci, itd.)

? odleg³oœæ pomiêdzy ig³ami jest zbyt du¿a (przy 2-ig³ówkach)
!  poniewaŸ istnieje korelacja miêdzy lew¹/praw¹ pozycj¹ prawego chwytacza i 
   ruchem w dó³/w górê, nale¿y wyregulowaæ drogê ruchu chwytacza. Kiedy prawy 
   chwytacz opada, zmniejsz wartoœæ opadania od lewej ig³y do prawej.

Przepuszczanie
œciegu nici lewego
chwytacza ? prawy chwytacz nie zaczepia nici lewego chwytacza, gdy siê krzy¿uj¹

!  wymieñ lewy chwytacz na nowy, czubek lewego chwytacza jest zniszczony.

? zniszczy³ siê czubek prawego chwytacza
! wymieñ chwytacz na nowy 



nieprawid³owoœæ sprawdzenie i regulacja

£amanie siê ig³y
? Ÿle dobrana ig³a
! dobierz tak¹ ig³ê, aby nie pozostawia³a na materiale œladów wk³ucia

? nieprawid³owo z³o¿ona stopka
! przy sk³adaniu stopki, upewnij siê, ¿e ig³a przechodzi przez œrodkowy punkt stopki

? nieprawid³owa wysokoœæ z¹bków podawania
! wyreguluj wysokoœæ z¹bków 0,8 - 1 mm, zachowuj¹c prawid³owy docisk stopki

? nieprawid³owe nawleczenie nici
! nawlecz niæ zgodnie ze schematem

Uszkodzenie czubka
ig³y

? nieprawid³owa wysokoœæ ig³y i prawego chwytacza
! kiedy ig³a przesuwa siê blisko max. górnego punktu, popchnij lekko ig³ê do 
  przodu. SprawdŸ, czy czubek ig³ydotyka prawego chwytacza czy nie. Nastêpnie 
  wyreguluj wysokoœæ ig³y b¹dŸ ruch prawego chwytacza.

? p³ytka wyrzucaj¹ca jest zbyt blisko
!  p³ytka wyrzucaj¹ca musi odsun¹æ siê od ig³y, zanim czubek lewego chwytacza
   osi¹gnie praw¹ stronê ig³y. Odleg³oœæ miêdzy p³ytk¹ a ig³a wynosi 0,2 mm

? nieprawid³owo wypozycjonowana p³ytka ig³owa
!  przesuñ p³ytkê odrobinê do przodu, tak aby przestrzeñ czêœci A by³a wiêksza

Zrywanie nici i 
nierówny œcieg

? ucho igielne nie jest wypolerowane
!  wypoleruj okolice ucha igielnego miêkk¹ szmatk¹

? nieprawid³owy dobór nici
!  dobierz inn¹, bardziej odpowiedni¹ niæ

? nie mo¿na wyregulowaæ najlepszego naprê¿enia nici
! zwróæ uwagê, ¿e nici w lewym/prawym chwytaczu nie mog¹ byæ zbyt luŸne. Po 
  regulacji pozycjonowania ig³y, pamiêtaj, ¿e zmieniaj¹ siê te¿ ustawienia nici.
A. poci¹gniêcie nici ig³owej powoduje poluzowanie lewego chwytacza i naci¹g-
niêcie prawego
B. poci¹gniêcie nici lewego chwytacza powoduje poluzowanie prawego oraz nici
ig³owej
C. poci¹gniêcie nici prawego chwytaczapowoduje poluzowanie lewego oraz nici 
ig³owej.

? nieprawid³owa regulacja sprê¿yny stopki dociskowej
! wyreguluj stopkê zgodnie z u¿ywanym aktualnie materia³em

? nó¿ jest zu¿yty
! naostrz nó¿ lub wymieñ go na nowy

? nieprawid³owy wspó³czynnik dyferencji
! wyreguluj podawanie dyferencyjne w odniesieniu do podawania tkaniny

Niæ nie wychodzi
przy œciegu
³añcuszkowym

? nieprawid³owe ustawienie krzywki chwytacza ³añcuszkowego
!  wyreguluj krzywkê do prawid³owej pozycji

? naprê¿acz nici nie pracuje prawid³owo
!  A. wyreguluj si³ê sprê¿yny
   B. wypoleruj lub wymieñ na now¹



nieprawid³owoœæ sprawdzenie i regulacja

? Ÿle zamocowana tylna sprê¿yna stopki dociskowej
!  wyreguluj sprê¿ynê lub wymieñ na now¹. Upewnij siê, ¿e stopka dociskowa
   porusza siê swobodnie i przetestuj jej docisk. 

Nie mo¿na rozdzieliæ 
cienkiej i grubej
nici

? mimoœród jest zardzewia³y
!  oczyœæ czêœæ nieruchom¹, aby olej dochodzi³ do krzywki

? nieprawid³owa regulacja sprê¿yny kontrolnej krzywki mimoœrodu
! wyreguluj naprê¿ênie, aby nie by³o zbyt ma³e. 

? nieprawid³owe ustawienie bloku suwu krzywki stopera
!  A.  wyreguluj szerokoœæ KP09D lub zmniejsz szerokoœæ KP06F.
   B.  wymieñ KP09D / KP06F

G³oœny lub niezwy-
czajny ha³as

? poluzowanie i ha³asowanie wa³u g³ównego 
!  wyczyœæ miedzian¹ os³onê wa³u g³ównego i wyreguluj j¹

? ha³as z pompy (skrzypienie)
!  zwiêksz ciœnienie w mechaniŸmie pompy i uruchom j¹ na 3-5 minut.

? poluzowanie siê igielnicy
!  wymieñ na now¹ lub wypoleruj powierzchniê kontaktow¹ aby zmniejszyæ 
   odleg³oœæ

? nieprawid³owa pozycja górnego i dolnego no¿a
!  wyreguluj k¹ty no¿y

? ha³as bocznej pokrywy p³ytki materia³u
! wyreguluj k¹t pokrywy tak, aby odsun¹æ j¹ od dolnego chwytacza i górnego no¿a

Olej nie smaruje ? olej nie wychodzi z pompy
!  A.  ponownie zablokuj j¹ w prawid³owej pozycji
   B. ponownie z³ó¿ mechanizm pompy i wa³u g³ównego, wyreguluj 

? górny mechanizm nie dostaje oleju
!  A. wymieñ œrubê puszczaj¹c¹ olej
   B. wymieñ filtr
   C. oczyœæ mechanizm z kurzu
   D. za pomoc¹ metalowego drucika oczyœæ przewód olejowy

Nó¿ nie jest dostate-
cznie ostry ? nó¿ nie jest dostatecznie ostry

!  A.  naostrz lub wymieñ nó¿
   B. wyreguluj ustawienie k¹tów no¿a górnego i dolnego
   C. roz³ó¿ i zmontuj ponownie, zgodnie z normami.




