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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. INSTALACJA MASZYNY

1) Zgodnie z odpowiednim schematem wyciêcia blatu oraz list¹ czêœci, zamontowaæ gumowe os³ony oraz 
stojak na nici (rys 1 i rys 2)

2) Silnik powinen obracaæ siê w kierunku zgodnym ze wskazówkami zegara, z odpowienim naprê¿eniem 
pasa. Mo¿na to sprawdziæ, naciskaj¹c pas do wewn¹trz na ok 20 mm.  Ze wzglêdów bezpieczeñstwa, 
zwróciæ uwagê na prawid³owe zamocowanie pokrywy pasa. (rys 3 i rys 4)

3) Rozmiar naci¹gu silnika i prêdkoœæ szycia okreœla 
tabela obok.

Uwagi:
1. Przez pierwszy miesi¹c pracy nowe maszyna 
powinna pracowaæ z prêdkoœci¹ wynosz¹c¹ ok. 80% 
maksymalnego osi¹gu. 
Nale¿y upewniæ siê, ¿e naci¹g silnika zosta³ 
prawid³owo dobrany.

prêdkoœæ
maszyny
(s.p.m)

zew. œrednica naci¹gu silnika (mm)

60Hz 50Hz

4500

4000

3500

90

80

70

105

95

85
2. Gruboœæ blatu to 50 mm
3. Specyfikacja silnika: silnik sprzêg³owy, trójfazowy, dwubiegunowy, 400W (1/2 HP)
4. Pas: typu M, typu V

blat

blat

maszyna maszyna

gumowa
os³ona

gumowa
os³ona

nawias

pokrywa pasa
blat

silnik

pas

3. SMAROWANIE

Maszyna dostarczana jest z pustym zbiornikiem oleju. Przed pierwszym uruchomieniem, nale¿y nape³niæ 
zbiornik.

1. Nape³nianie zbiornika (rys 5 i rys 6)
Poluzuj pokrêt³o (A), nape³nij zbiornik olejem (Mobil#10 lub Esso#32) do poziomu miêdzy dwoma liniami na 
wskaŸniku poziomu oleju (C), dokrêæ pokrêt³o (A).

rys 1 rys 2

rys 3 rys 4

rys 5
rys 6



2. Wymiana oleju (rys 6)
Poluzuj pokrêt³o (A), opró¿nij zbiornik i dokrêæ pokrêt³o. W nowych 
maszynach olej nale¿y wymieniæ po pierwszych 4 tygodniach pracy, 
a nastêpnie co 4 miesi¹ce.

3. Wymiana filtra oleju (rys 7)
Filtr nale¿y wuj¹æ i oczyœciæ raz w miesi¹cu. Jeœli to niezbêdne -  fitr 
nale¿y wymieniæ.

rys 7

4. WYMIANA IGIE£

Odpowiednie rozmiary igie³ pokazuje tabela

1. Poluzuj œrubê (A) i wyjmij u¿ywan¹ ig³ê. (rys 8)

2. W³ó¿ now¹ ig³ê w otwór igielnicy tak daleko, jak 
jest to mo¿liwe. Rowek na igle powinien byæ z 
przodu.

3. Dokrêæ œrubê (A)

4. Nieprawid³owe za³o¿enie ig³y spowoduje 
przepuszczanie œciegu, zrywanie nici i 
uszkodzenie chwytacza.

typ materia³u system igie³ rozmiar igie³

lekkie, œrednie

ciê¿kie, b. ciê¿kie

Organ 
UY128GAS
i odpowiednie

Organ 
TV*5
i odpowiednie

#12-#18
#80-#110

#21
#130

rys 8

5. NAWLEKANIE NICI

Aby nawlec niæ ig³ow¹, nale¿y przeci¹gn¹æ j¹ tak, jak pokazano na rys 9. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e nieprawid³owe 
nawleczenie nici mo¿e powodowaæ jej zrywanie, przepuszczanie œciegów i/lub nieprawid³owy szew. 

rys 9



Aby nawlec niæ w chwytaczy, otwórz przedni¹ pokrywê (A), obróæ 
ko³em maszyny tak, aby ig³y znalaz³y siê w górnej pozycji, 
nastêpnie wciœnij przycisk (B) jak pokazano na rysunku, aby 
oddzieliæ chwytacz od prêtu ³¹cz¹cego, przesuñ (C) do przodu i 
przewlecz niæ. (rys 10)

rys 10

6. REGULACJA NAPRÊ¯ENIA NICI

Naprê¿enie nici musi byæ dostosowane do rodzaju i gruboœci materia³u, u¿ywanych nici, d³ugoœci œciegu, itd. 

1. Przekrêcenie pokrêt³a naprê¿enia w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara zwiêkszy 
naprê¿enie, w kierunku odwrotnym - zmniejszy je. Jeœli naprê¿enie nici bêdzie wykraczaæ poza 
standardowe, spowoduje przepuszczanie œciegu i zrywanie siê nici.

2. Wyregulowaæ naprê¿enie zgodnie z rodzajem u¿ywanej nici i materia³u, np.: 
- materia³y ciê¿kie / niæ bawe³niana - nale¿y zwiêkszyæ naprê¿enie
- materia³y lekkie / niæ elastyczna nylonowa - naprê¿enie nale¿y zmniejszyæ.

3. Regulacja dŸwigni kompensacyjnej (rys 11) . Pozycja dŸwigni (B) jest 
regulowana w zale¿noœci od u¿ywanej nici. Poluzuj œrubê (A), przesuñ 
dŸwigniê (B) w górê lub w dó³, aby ustawiæ j¹ w optymalnej pozycji: dla 
nici bardziej rozci¹gliwych - przesuñ dŸwigniê w górê, dla ma³o 
ci¹gliwych - w dó³. 

4. Obróæ ko³em maszyny tak, aby ig³y znalaz³y siê w dolnej pozycji, 
ustawiæ podci¹gacz nici (A) w pozycji poziomej za pomoc¹ œruby 
regulacyjnej (B) (rys 9).

5. Regulacja podci¹gacza nici (rys 9)
1)    Poluzuj œrubê (C), przesuñ w prawo lub lewo, do ¿¹danej pozycji
2)   Aby poluzowaæ niæ, przesuñ podci¹gacz (A) w kierunku oznaczonym jako X, aby zwiêkszyæ naprê¿enie - 
w kierunku oznaczonym Y. 
3)  Przesuwanie podci¹gaczy (D) i (E) przynosi podobny efekt jak regulacja podci¹gacza (A).

rys 11

7. REGULACJA D£UGOŒCI ŒCIEGU

Przed przyst¹pieniem do regulacji, upewnij siê, ¿e silnik jest wy³¹czony. 
Wciœnij przycisk regulacji d³ugoœci œciegu (A) i obróæ ko³em, a¿ przycisk 
zabloguje siê w regulatorze œciegu. Nastêpnie ponownie obracaj 
naci¹giem, a¿ osi¹gniesz ¿¹dan¹ d³ugoœæ œciegu. Obrót w kierunku 
zgodnym z ruchem wskazówek zegara wyd³u¿y œcieg, w kiedunku 
odwrotnym - skróci œcieg. Zwolnij przycisk (rys 12)

rys 12

8. REGULACJA DOCISKU STOPKI

Docisk stopki powinien byæ jak najl¿ejszy, aby materia³ móg³ byæ podawany i 
przeszywany p³ynnie.

1) Poluzuj nakrêtkê (A), œrub¹ (B) ustaw odpowiedni dociks, nastêpnie 
dokrêæ nakrêtkê (A) (rys 13)

2) Ruch w kierunku  zgodnym ze wskazówkami zegara zwiêksza docisk, w 
kierunku preciwnym - zmniejsza go.

rys 13



WYCIÊCIE BLATU DO HF008 - T1  (HF008-04)

jednostki: mm
dok³adnoœæ +/_ 2



WYCIÊCIE BLATU DO HF008 - T2  (HF008-04/HWL)

jednostki: mm
dok³adnoœæ +/_ 2



WYCIÊCIE BLATU DO HF008 - T3 

jednostki: mm
dok³adnoœæ +/_ 2



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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