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INSTRUKCJA BEZPIECZEÑSTWA

 Przed uruchomieniem maszyny nale¿y przeczytaæ dok³adnie niniejsz¹ instrukcjê obs³ugi oraz inne 
dodatkowe zalecenia

1.  W czasie u¿ytkowania maszyny nale¿y zwróciæ szczególn¹ uwagê na podstawowe œrodki bezpieczeñstwa.

2.  Maszynê nale¿y u¿ytkowaæ po potwierdzeniu jej bezpieczeñstwa u¿ytkowania wg, norm obowi¹zuj¹cych w danym kraju.

3.  Nie wolno u¿ytkowaæ maszyny bez œrodków bezpieczeñstwa. Wszystkie os³ony i inne œrodki bezpieczeñstwa musz¹ 
znaleŸæ siê na okreœlonym miejscu podczas przygotowywania maszyny do pracy.
4.  Maszyna mo¿e byæ obs³ugiwana przez odpowiednio przeszkolonego operatora.
5.  Dla w³asnego bezpieczeñstwa operatora zaleca siê u¿ywanie okularów ochronnych.
6.  Nale¿y wy³¹czyæ w³¹cznik g³ówny maszyny, b¹dŸ od³¹czyæ j¹ od Ÿród³a zasilania przed przyst¹pieniem do:

- nawlekania ig³y, regulacji kompensacji nici i jej przewlekania i / lub wymiany szpulki w bêbenku
- wymiany ig³y, stopki dociskowej, z¹bków, prowadnicy ig³y, prowadnika materia³u i innych czêœci lub akcesoriów
- naprawy maszyny
- po zakoñczeniu pracy, gdy operator opuszcza miejsce pracy, a maszyna pozostaje bez nadzoru
- przy silnikach sprzêg³owych bez hamulca, silniki te musz¹ siê ca³kowicie zatrzymaæ.

7.  W przypadku kontaktu skóry b¹dŸ oczu z  jakikolwiek smarem, olejem lub innym p³ynem, nale¿y przemyæ miejsce czyst¹ 
wod¹ i skonsultowaæ siê z lekarzem.  W przypadku po³kniêcia jakiegokolwiek p³ynu nale¿y zg³osiæ wypadek natychmiast 
lekarzowi.

8.  W czasie ruchu maszyny nie wolno dotykaæ ¿adnych czêœci ani urz¹dzeñ. Przed przyst¹pieniem do jakichkolwiek 
czynnoœci nale¿y upewniæ siê, czy maszyna jest w³¹czona/wy³¹czona.

9.  Napraw, modyfikacji i regulacji urz¹dzenia dokonywaæ powinni wykwalifikowani technicy. Zaleca siê stosowanie tylko 
oryginalnych czêœci zamiennych, ryzyko uszkodzenia maszyny, wynik³e ze stosowania innych ni¿ oryginalne czêœci, ponosi 
u¿ytkownik.

10.  Rutynowa konserwacja oraz przegl¹dy powinny byæ wykonywane przez odpowiednio wykwalifikowan¹ osobê, b¹dŸ 
technika.

11.  Serwisowanie czêœci i podzespo³ów elektronicznych tak¿e wymaga wykwalifikowanego technika. Nale¿y zatrzymaæ 
maszynê natychmiast po zauwa¿eniu jakiegokolwiek uszkodzenia, lub nieprawid³owego dzia³ania komponentów 
elektronicznych.

12.  W przypadku maszyn wyposa¿onych w czêœci pneumatyczne (jak np. cylinder powietrzny) nale¿y od³¹czyæ wê¿e 
pneumatyczne, doprowadzaj¹ce powietrze od maszyny przed przyst¹pieniem do naprawy i serwisowania maszyny.

13.  W celu zapewnienia jak najlepszej wydajnoœci maszyny zaleca siê jej okresowe czyszczenie.

14.  Dok³adne wypoziomowanie maszyny zapewni lepsz¹ jakoœæ operacyjn¹ oraz obni¿y poziom ha³asu. 

15.  Nale¿y stosowaæ odpowiednie okablowanie elektryczne, z uziemieniem.

16.  Maszyna mo¿e byæ stosowana jedynie do celów, do jakich zosta³a stworzona. Inne przeznaczenie maszyny jest 
niedozwolone.

17.  Wszelkie modyfikacje czy zmiany dokonane na maszynie musz¹ byæ zgodne ze standardami i przepisami 
bezpieczeñstwa. Zabezpieczenia s¹ niezbêdne. Producent nie ponosi odpowiedzialnoœci za uszkodzenia powsta³e w wyniku 
zmian i modyfikacji maszyny.

18.  Stosuje siê dwa g³ówne ostrze¿enia o zabezpieczeniach:
1. nie otwieraæ pokryw ¿adnych skrzynek z elektronik¹ silnika i innych urz¹dzeñ, nie dotykaæ ¿adnych elementów 

elektrycznych ani elektronicznych w celu unikniêcia pora¿enia pr¹dem.
2. zawsze stosowaæ siê do nastêpuj¹cych zakazów i nakazów:

- nigdy nie u¿ywaæ maszyny przy zdjêtych œrodkach zabezpieczaj¹cych przed urazem fizycznym.
- uwa¿aæ na w³osy, palce i czêœci ubrania, które mog¹ zostaæ „wci¹gniête” przez ko³o, odrzutnik, pasek lub silnik
- nigdy nie wsuwaæ palców pod ig³ê, b¹dŸ pod pokrywê kompensacji nici
- podczas pracy maszyny chwytacz obraca siê z bardzo du¿¹ prêdkoœci¹, dlatego nale¿y uwa¿aæ, aby 

chwytacz nie spowodowa³ urazu palców i pamiêtaæ o wy³¹czeniu maszyny przed wymian¹ szpulki w bêbenku.
- nie wsuwaæ palców pod pokrywy maszyny w czasie jej pracy.
- zawsze wy³¹czaæ zasilanie przed pochyleniem g³owice, zdejmowaniem pokrywy pasa i pasa V.
- silniki servo w czasie postoju maszyny pracuj¹ bardzo cicho, nale¿y wiêc wy³¹czaæ zasilanie maszyny, aby 

unikn¹æ niespodziewanego jej ruszenia. 
- nie u¿ywaæ maszyny jeœli jej przewód elektryczny nie posiada uziemienia.
- przed pod³¹czaniem lub roz³¹czaniem okablowania elektrycznego, nale¿y wy³¹czyæ maszynê 

prze³¹cznikiem.



SPECYFIKACJA

model FA007-364M FA007-364 XL/SP FA007 - 364 XL/DP

wzór odszycia

prêdkoœæ szycia

d³ugoœæ œciegu

liczba igie³

rozstaw igie³

skok igielnicy

min. rozmiar rêkawa

puller

3-linie
równoleg³e

3-linie
równoleg³e

3-linie
równoleg³e

2-linie
równoleg³e

2-linie
równoleg³e

3 600 œciegów na minutê

1,4-4,2 mm 2-4,2 mm

33 32 2

5,6 mm (7/64”)   6,4 mm (1/8”)
8,0 mm  (5/32”) 9,6 mm (3/16”)

4,8 mm (3/16”)
6,4 mm (1/4”)

6,4 mm (1/8”)
8,0 mm (5/32”)
9,6 mm (3/16”)

6,4 mm (1/4”)
6,4 mm (1/8”)
8,0 mm (5/32”) 

33,4 mm 35 mm

190 mm

brak jest jestjestjest

INSTALACJA

1. Zainstaluj podstawê pokrywy naci¹gu (2) na ³o¿u maszyny (1) za pomoc¹ dwóch hexagonalnych bolców (3)

2. W³ó¿ podk³adki (4) w otwory na spodzie ³o¿a maszyny

3. Umieœæ g³owicê maszyny na blacie. Wypozycjonuj j¹ w kierunku do przodu - do ty³u, wyrównuj¹c z otworem na 
³añcuch dŸwigni podnoszenia stopki (5), oraz na boki, wyrównuj¹c do otworu na pas (6)

4. Po za³o¿eniu podk³adek (7) na ³o¿u maszyny oraz podsatwy os³ony naciagu za pomoc¹ œrub mocuj¹cych (8), 
zamocuj g³owicê na blacie, dokrêcaj¹c œruby (9)

1. Instalacja g³owicy maszyny
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2. Instalacja peda³ów i ³añcucha

1. Zamocuj ³o¿ysko ³¹cz¹ce dŸwignie (1) w górnej czêœci podstawy, za pomoc¹ nakrêtki (2)

2. Nasuñ dŸwigniê L (4) na prêt ³¹cz¹cy (3), zamocuj w ³o¿ysku (1), i zabezpiecz ³¹cznik ko³nierzem (5)

3. Ustaw dŸwigniê L (4) w jednej linii z otworem dŸwigni sprzêg³a, i dokrêæ j¹ bolcami kwadratowymi (6)

4. Zaczep prêt ³¹cz¹cy (7) o dŸwigniê sprzêg³a i dŸwigniê L

5. Nasuñ kolejn¹ dŸwigniê L (4) na prêt ³¹cz¹cy (3), i dokrêæ j¹ bolcami kwadratowymi (6)

6. Za pomoc¹ heksagonalnych bolców (9) zamocuj podstawê peda³ów (8) na dolnych dŸwigarach podstawy 
maszyny

7. Wsuñ hamulec peda³u (10) i peda³ podnoszenia stopki (11) na podstawê (8) i dokrêæ hamulec (10)

8. Wsuñ hamulec peda³u (12) i sam peda³ (13) na podstawê (8). Dokrêæ hamulec  (12) tak, aby peda³ (13) móg³ 
siê ³atwo poruszaæ. 

9. Wsuñ wspornik peda³u 914) na koniec podstawy (8), obróæ go tak, aby podstawa (8) by³a rónoleg³a do pod³ogi, 
a nastêpnie dokrêæ.

10. Zaczep jeden koniec prêta ³¹cz¹cego (7) o dŸwigniê L (4) a drugi o peda³ (13)

11. Zaczep jeden koniec ³añcucha (15) o dŸwigniê podnoszenia stopki, a drugi koniec przewiedŸ przez otwór w 
pedale podnoszenia stopki (11). Wyreguluj d³ugoœæ ³añcucha tak, aby peda³ znalaz³ siê na tej samek wysokoœci 
co peda³ roboczy (13)

3.Instalacja naci¹gu silnika 4. Regulacja naprê¿. pasa 5. Instalacja pokrywy naci¹gu

Na wa³ naci¹gu silnika (1) wsuñ 
klin (2), nastêpnie naci¹g (3) i 
dokrêæ nakrêtk¹ (4)

Umieœæ pas (3) na naci¹gu 
maszyny 91) i naci¹gu silnika 
(2), wyreguluj naprê¿enie pasa 
regulatorem (4) tak, aby pas 
ugina³ siê 25-30 mm przy 
naciœniêciu kciukiem na œrodku 
miêdzy naci¹gami

Zamontuj pokrywê naci¹gu (1) n 
apodstawie za pomoc¹ dwóch 
œrub mocuj¹cych (2)
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6. Silnik i naci¹g silnika

1.  Specyfikacja silnika

stosowaæ silnik 3-fazowy, 200 V, 2-biegunowy, 400W

2. Naci¹g silnika
nalezy u¿ywaæ naci¹gu odpowiedniego dla czêsto-
tliwoœci zasilania, wg poni¿szej specyfikacji

czêsto-
tliwoœæ

prêdkoœæ
szycia

naci¹g rozmiar 
pasa

50 Hz
3100

3600

85

95

M-45

M-46

3100

3600

70

80

M-44

M-45
60 Hz

7. Stojak na nici

Stojak nale¿y zmontowaæ jak na rysunku poni¿ej, i 
zainstalowaæ go na prawym przednim rogu blatu 
za pomoc¹ œrub

SMAROWANIE I URUCHAMIANIE

1. Smarowanie

1. Po z³o¿eniu maszyny, usuñ œrubê reguluj¹c¹ pokrywê (1) i nape³nij zbiornik olejem a¿ do linii na wskaŸniku (2)

2. Obróæ naci¹g tak, aby wlew zbiornika (3) znalaz³ siê na górze i nape³nij zbiornik (4) do pe³na. Jeœli poziom oleju 
spadnie poni¿ej linii srodkowej zbiornika (5) górny wa³ nie bêdzie prawid³owo smarowany .

3. Wkraplaj po 5 kropli oleju tygodniowo do ka¿dego z trzech wlewów (6), otworu zawiasu naprê¿acza nici górnej 
(7), otworu tulei igielnicy (8)

4. Od czasu do czasu usuñ œrubê odp³ywu oleju (9), aby usun¹æ u¿ywany olej, który zbiera siê w zbiorniku 
ciekowym z przodu ³o¿a maszyny.

5. Od czasu do czasu usuñ tak¿e zu¿yty olej z tylnego zbiornika ciekowego (11) i wytrzyj ramiê (12)

2. Uruchamianie

1. W³¹cz silnik, wyciœnij peda³, i upewnij siê, ¿e naci¹g 
obraca sie w prawid³owym kierunku. Jeœ³i kierunek ruchu 
naci¹gu jest odwrotny, nale¿y zamieniæ miejscami dwa z 
trzech (nie licz¹c uziemienia) przewody w trójfazowym 
kablu.

2. Przez pierwsze 3 lub 4 dni maszyna powinna szyæ z 
prêdkoœci¹ ok. 3 100 œciegów na minutê.

1

Przed uruchomieniem maszyny, nale¿y upewniæ siê, ¿e wskazane punkty s¹ odpowiednio naoliwione
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kierunek obrotu



PRAWID£OWA OBS£UGA

1. Ig³y i nici

W zale¿noœci od warunków szycia nale¿y 
u¿ywaæ ró¿nych typów igie³ i nici. 
Tabela dot. nici bawe³nianych

ig³a
nici

#16

#19

#22

#50

#30

#20

#60

#50

#30

niæ górna   niæ dolna

2. Instalacja igie³

1. Obróæ naci¹g tak, aby uchwyt igie³ (1) znalaz³ siê w najwy¿szej 
pozycji

2. Poluzuj œruby mocuj¹ce (2), ustaw ig³y (3) tak, aby strona z 
rowkiem znalaz³a siê od frontu, w³ó¿ ig³y w uchwyt (1), dokrêæ 
œruby mocuj¹ce (2)3. Nawleczenie nici górnej

4. Nawleczenie nici dolnej

1

2

3



5. Instalacja zwijacza

PoprowadŸ p³ytkê prowadnika zwijacza wzd³u¿ rowka na przednim ramieniu transportu, i umieœæ zwijacz tak, aby 
jego koniec nie dotyka³ stopki dociskowej.
Jeœli zwijacz ciê¿ko siê przesuwa lub nie mo¿na go ustawiæ w ¿¹danej pozycji, poluzuj œrubê (1), a nastêpnie 
wyreguluj po³o¿enie zwijacza

6. Szycie

1. W³¹cz zasilanie, wciœnij peda³ podnoszenia stopki (1), 
pod³ó¿ materia³ pod stopkê, i zwolnij peda³ (1)
2. Wciœnij peda³ (2) aby uruchomiæ maszynê
3. Po zakoñczeniu pracy, kontynuuj szycie, a¿ do 
osi¹gniêcia poziomu obcianacza nici (3), obetnij nitkê

7. Naprê¿enie nici

Naprê¿ênie nici jest ró¿ne w zale¿nosci od warunków szycia. Wyreguluj naprê¿enie odpowiednio do szytego 
materia³u.

1. Regulacja naprê¿enia nici górnej - obracaj œrub¹ reguluj¹c¹ (1)
2. Regulacja naprê¿enia nici dolnej - obracaj œrub¹ reguluj¹c¹ (2)

1
2

3

zwiêkszanie
naprê¿enia

zmniejszanie
naprê¿enia

1 2

zmniejszanie
naprê¿enia

zwiêkszanie
naprê¿enia

szew prawid³owy

szew nieprawid³owy

niæ górna

niæ górnaniæ dolna

niæ dolna

8. Regulacja docisku stopki

Wyreguluj docisk stopki, obracaj¹c nakrêtkê (1) do 
takiego poziomu, aby materia³ nie wysuwa³ siê spod 
stopki

* W modelach -SP i -DP docisk naci¹gu mo¿e byæ 
regulowany poprzez luzowanie nakrêtki (2) i 
obracanie œruby regulacyjnej (3)

zmniejszanie
naprê¿enia

zmniejszanie
naprê¿enia

zwiêkszanie
naprê¿enia

zwiêkszanie
naprê¿enia

1

2

3



9. Regulacja d³ugoœci œciegu

1. Usuñ œrubê os³onow¹ (1)
2. Obróæ naci¹g do siebie tak, aby œruba reguluj¹ca (2) znalaz³a 
siê w pozycji otworu œruby os³onowej.
3. Œrubokrêtem poluzuj œrubê reguluj¹c¹ (2), obróæ ponownie 
naci¹giem o oko³o 1/4 obrotu w tym samym kierunku tak, aby w 
pozycji otworu znalaz³a siê œruba reguluj¹ca mimoœród poziomy 
(3)
4. D³ugoœæ œciegu bêdzie siê zmniejszaæ gdy œruba mimoœrodu 
poziomego (3) bêdzie obracana w kierunku zgodnym z ruchem 
wskazuwek zegara, i zwiêkszaæ przy obrotach w kierunku 
przeciwnym.
5. Po zakoñczeniu regulacji dobrze dokrêæ œrubê (2)

* W modelach -Sp i -DP po regulacji d³ugoœci œciegu, ustaw 
ponownie prowadzenie ig³y, a w modelach -7A i 8A - prowadzenie ig³y i podawanie naci¹gu

10. Regulacja  naci¹gu  podawania (Modele FA007-364 XL / SP, DP

1. Po dokonaniu regulacji d³ugoœci œciegu, nale¿y wykonaæ 
ponown¹ regulacjê naci¹gu podawania .
2. Poluzuj œrubê (1), wiêksze podawanie bêdzie gdy przesuniesz 
œrubê na zewn¹trz, mniejsze przy przesuniêciu œruby do 
wewn¹trz.
3. Po dokonaniu regulacji dokrêæ œrubê (1)

1

mniejszy zakres
wiêkszy 
zakres

1

2

3

Poni¿sze rysunki obrazuj¹ œcieg dla tkanin wysoko elastycznych  i dla takich o niskiej elastycznoœci.  Regulacjê nale¿y 
wykonaæ wspomagaj¹c siê rysunkami.

podawanie
prawid³owe

materia³ wysoko elastyczny materia³ o niskiej elastycznoœci

kierunek 
podawania

kierunek 
podawania

niewystarczaj¹cy
naci¹g podawania

wyrównane i bez marszczeñ wyrównane i bez marszczeñ

niewyrównane, z marszczeniami niewyrównane, z marszczeniami



zbyt du¿y
naci¹g podawania

niewyrównane, faluj¹ce
niewyrównane, faluj¹ce

STANDARDOWE REGULACJE

1. Regulacja czasu ig³y i chwytacza

Model FA007 - 364M
Wzajemne poruszanie siê igie³ i chwytaczy nale¿y wyregulowaæ tak, aby kiedy ig³y (1) znajd¹ siê w  najni¿szej 
pozycji, chwytacze (2) znalaz³y siê na pozycji najbardziej cofniêtej, a odleg³oœæ miêdzy œrodkami igie³ a koñcami 
chwytaczy wynosi³a 3,2 - 3,5 mm.

Model FA007-364 XL / SP, DP
Wzajemne poruszanie siê igie³ i chwytaczy nale¿y wyregulowaæ tak, aby kiedy ig³y (1) znajd¹ siê w  najni¿szej 
pozycji, chwytacze (2) znalaz³y siê na pozycji najbardziej cofniêtej, a odleg³oœæ miêdzy œrodkami igie³ a koñcami 
chwytaczy wynosi³a 3,0 - 3,2 mm.

Metoda regulacji

1. Usuñ stopkê dociskow¹, p³ytkê i z¹bki
2. Poluzuj dwie œruby (4) i œrubê os³onow¹ (5) na kole dolnego pasa (3)
3. Obróæ naci¹g do siebie tak, by ig³y (1) znalaz³y siê w dolnej pozycji
4. Obróæ wa³ dolny tak, aby czwytacze (2) znalaz³y siê na pozycji najbardziej cefniêtej
5. Dokrêæ œrubê os³onow¹ (5) i dwie œruby mocuj¹ce (4)
6. Poluzuj œrubê (6), przesuñ uchwyt chwytacza (7) w kierunku wskazanym strza³k¹ i 
ustaw go tak, aby odleg³oœæ miêdzy œrodkiem igie³ a koñcówkami chwytaczy wynios³a 
3,2 - 3,5 mm, nastêpnie dokrêæ œrubê (6).

* Jeœli maszyna jest przeznaczona do denimu, nale¿y wyregulowaæ ka¿dy chwytacz 
osobno, gdy¿ w tym przypadku pracuj¹ one niezale¿nie od siebie. 
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chwytacz standardowo

chwytacz przy denimie
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wysokoœæ igielnicy powinna byæ tak ustawiona, aby oczko chwytacza pokrywa³o siê z oczkiem ig³y, zarówno 
podczas ruchu chwytacza do przodu jak i do ty³u.

Metoda regulacji
1. Obróæ naci¹g do siebie tak aby czwytacz przesuwa³ siê od prawej pozycji do punktu kiedy jego oczko zrówna 
siê z oczkiem ig³y. 
2. Otwórz p³ytkê (1) , poluzuj œrubê igielnicy (2) i przesuñ igielnicê (3) w górê lub w dó³, a¿ oczko chwytacza nie 
znajdzie siê w jednej linii z oczkiem ig³y. 
3. Dokrêæ z powrotem œrubê igielnicy (2)
4. Po regulacji, poruszaj naci¹giem i sprawdŸ wzajemne po³o¿enie oczek ig³y i chwytacza, przy ruchu chwytacza 
do przodu i do ty³u

2. Regulacja wysokoœci igielnicy

ruch do przodu ruch do ty³u

1

2

3

3. Ustawienie czasu chwytacza aby unikn¹æ kontaktu z ig³ami

ig³a

umiejscowienie chwytacza

model FA007-364M
wyreguluj tak, aby odleg³oœæ miêdzy ig³ami a chwytaczami w czasie ruchu do przodu i do ty³u by³a 0 - 0.05 mm
model FA007-364 XL/SP, DP
w ruchu do przodu ustaw ig³y w odleg³oœci 0,2 mm, w ruchu do ty³u 0,2 - 0,3 mm

Metoda regulacji
1. Zdejmij pokrywê ramienia podawania (1), obróæ naci¹giem w swoj¹ stronê, a¿  w otworze regulacyjnym pojawi 
siê œruba (2) zatrzymania ko³a mimoœrodu.
2. Poluzuj œrubê (2) a¿ bêdzie wystawaæ ponad powierzchniê ko³a, ponownie obróæ naci¹giem w swoj¹ stronê i 
poluzuj drug¹ œrubê zatrzymuj¹c¹. 
3. Przytrzymuj¹c œrubê zatrzymuj¹c¹ œrubokrêtem, obracaj naci¹giem, aby ustawiæ prawid³ow¹ odleg³oœæ miêdzy 
ig³ami i chwytaczami.
4. Po regulacji, dokrêæ obie œruby zatrzymuj¹ce i œrubê pokrywy ramienia podawania
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4. Regulacja prowadnicy ig³y

dokonaj regulacji tak, aby przy spotykaniu igie³ z chwytaczami  przy ruchu do przodu, odleg³oœæ miêdzy ig³ami a 
prowadnic¹ wynosi³a od 0,1 do 0,2 mm.

Metoda regulacji
1. Obróæ naci¹g do siebie tak aby ustawiæ ig³y w dolnej pozycji
2. Poluzuj œrubê zatrzymuj¹c¹ (1) od spodu ramienia podawania
3. Ustaw odleg³oœæ miêdzy ig³ami (2) a prowadnic¹ (3) na 0,1 - 0,2 mm, przesuwaj¹c prowadnicê.
4. Po regulacji dokrêæ dok³adnie œrubê (1)
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model FA007-364 XL / SP, DP

model FA007-364M

odleg³oœæ miêdzy ig³ami a czubkiem chwytacza powinna 
wynosiæ 0,05 mm, dociaskaj¹c ig³ê w stronê prowadnicy (4)

Metoda regulacji
1. Obróæ naci¹g do siebie tak aby ustawiæ ig³y w dolnej 
pozycji
2. Poluzuj œrubê zatrzymuj¹c¹ (5) i podnieœ lub opuœæ 
prowadnicê (4) tak, aby spodnia krawêdŸ oczka ig³y by³a 
0,05 mmpowy¿ej spodu prowadnicy ig³y (4)
3. Ponownie obróæ naciêgiem w swoj¹ stronê a¿ czubki 
chwytaczy dosiêgn¹ œrodków igie³
4. Poluzuj œrubê (6), przesuñ prowadnicê (4) w lewo lub w 
prawo, i wyreguluj odleg³oœæ miêdzy ig³ami a czubkami 
chwytaczy na 0,05 mm. Upewnij siê ¿eodleg³oœæ miêdzy 
ig³ami i chwytaczami, przy ruchu chwytacza w ty³ wynosi 
0,2 - 0,3 mm

6
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5. Regulacja wysokoœci z¹bków

model FA007-364M

model FA007-364 XL / SP, DP

Z¹bki (1) w górnej pozycji powinny znajdowaæ siê 0,8 mm 
powy¿ej powierzchni p³ytki ig³owej

Najwy¿szy punkt z¹bków powinien znajdowaæ siê 1,2 mm 
nad powierzchni¹ p³ytki ig³owej

Metoda regulacji
Ustaw z¹bki na odpowiedniej wysokoœci obracaj¹c wa³ 
mimoœrodowy podstawy podawania (2)

1
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6. Regulacja wysokoœci pullera (dla modelu FA007-364XL/SP, DP

Wyreguluj wysokoœæ pullera tak, aby znajdowa³ siê 0,1 - 0,2 mm od 
szczytu p³ytki ig³owej.

Metoda regulacji
Poluzuj œrubê (2), przesuñ zsepó³ pullera (3) w górê lub dó³, a¿ puller (1) 
znajdzie siê na odpowiedniej wysokoœci w stosunku do p³ytki ig³owej
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7. Instalowanie odstêpnika (do materia³ów cie¿kich)

Jeœli w przypadku szycia materia³ów ciê¿kich pojawia siê nieregularnoœæ 
œciegów, nale¿y wyregulowaæ wysokoœæ z¹bków podawania za pomoc¹ 
odstêpnika. 

Metoda regulacji:
1. Usuñ œrubê (1) i element z¹bków (2)
2. W³ó¿ odstêpnik (3) pod element z¹bków (2) i dokrêæ œrubê (1)

* odstêpnik jest w katalogu czêœci zamiennych

8. Regulacja prowadnika odbieracza górnej nici

model FA007-364M

model FA007-364 XL / SP, DP

Kiedy igielnica jest w dolnej pozycji, szczyt otworu odbieracza 
górnej nici powinien stykaæ siê ze spodem prowadnika nici.

Odleg³oœæ miêdzy œrodkiem odbieracza górnej nici a gór¹ 
prowadnika nici powinna wynieœæ 7-8 mm.

Metoda regulacji:
1. Obróæ naci¹g w swoj¹ stronê aby ustawiæ igielnicê w dolnej 
pozycji
2. Poluzuj œrubê (1) i przesuñ prowadnik (2)górnej nici w górê lub 
dó³ a¿ jego spód spotka siê ze szczytem otworu odbieracza

9. Regulacja dŸwigni luzowania  nici

Kiedy igielnica znajduje siê w dolnej pozycji, otwór w dŸwigni zwalniania nici powinien spotkaæ siê z otworem we 
wsporniku naprê¿ania górnej nici

Metoda regulacji:
1. Obróæ naci¹g w swoj¹ stronê aby ustawiæ igielnicê w dolnej pozycji
2. Poluzuj œrubê (1) i przesuñ dŸwigniê (2) w górê lub dó³ a¿ otwór spotka siê ze wspornikiem naprê¿ania nici
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10. Regulacja wa³u zwalniania nici

Dokonaj regulacji tak, aby przy podnoszeniu stopki dysk 
naprê¿enia luzowa³ niæ, a naprê¿a³ j¹ przy opuszczaniu stopki.

Metoda regulacji
1. Poluzuj œrubê (1)
2. Dokonaj regulacji obracaj¹c wa³em (2) tak, aby dysk luzowa³ 
niæ, kiedy stopka podniesie siê na wysokoœæ 4 mm od 
powierzchni p³ytki ig³owej
3. Po regulacji dokrêæ z powrotem œrubê (1)

11. Regulacja naprê¿acza górnej nici

Dokonaj regulacji tak, aby odleg³oœæ miêdzy zawiasem 
naprê¿acza górnej nici a p³ytk¹ naprê¿enia wynosi³a 0,8 - 1,0 
mm
Metoda regulacji
1. Poluzuj œrubê (1)
2. Przesuñ zawias (2) w stronê do lub od p³ytki (3) tak, aby 
ustawiæ ¿¹dan¹ odleg³oœæ.

* Naprê¿enie œciegu zwiêkszy siê przy zmniejszeniu odleg³oœci 
miêdzy zawiasem (2) a ramieniem.

12. Regulacja czasu odbierania dolnej nici

Dokonaj regulacji tak, aby gdy chwytacze zaczynaj¹ ruch do ty³u, 
odbieracz dolnej nici (1) podnosi³ siê o 5-7 mm powy¿ej zawiasu 
odbieracza nici dolnej. 
Metoda regulacji
1. W³ó¿ œrobokrêt w otwór regulacyjny w ³o¿u i poluzuj dwie 
œruby (3)
2. Podnieœ odbieracz nici (1) na 5-7 mm powy¿ej zawiasu(2)
3. Poregulacji, dokrêæ ponownie œruby (3)

13. Regulacja czasu pullera (dla modelu FA007-364 XL/SP, DP)

Metoda regulacji
1. 3 mm-ym kluczem nasadowym poluzuj œruby (1) i (2).
2. Podawanie rozpocznie pracê gdy ig³a znajdzie siê w 
odleg³oœci 5 - 6 mm od p³ytki, a zakoñczy na 10 mm.
3. Poregulacji, dokrêæ ponownie œruby (1) i (2)
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krzywka naprê¿acza

1

3

otwór regulacyjny

niæ

1

2



ROZWI¥ZYWANIE PROBLEMÓW

nieprawid³owoœæ przyczyna sprawdzenie naprawa

nieprawid³owe
zamontowanie ig³y

zbyt du¿e naprê¿enie
nici górnej

zbyt du¿e naprê¿enie
nici dolnej

zmiana pozycji 
dŸwigni luzowania nici

oczko ig³y zbyt ma³e
dla danej nici

uszkodzenie
chwytaczy

uszkodzenie igie³

Zrywanie nici

kierunek rowka
w igle

naprê¿enie
nici górnej

naprê¿enie
nici dolnej

pozycjê
dŸwigni luzowania nici

rozmiar  ig³y i gruboœæ
 nici

zainstaluj poprawnie
ig³ê

wyreguluj naprê¿enie
nici górnej

wyreguluj  naprê¿enie
nici dolnej

wyreguluj pozycjê 
dŸwigni luzowania nici

dopasuj prawid³owo
ig³ê i nici

wypoleruj chwytacze

wymieñ ig³y

nieprawid³owe
zamontowanie ig³y

ig³y uderzaj¹ w 
chwytacze

ig³y uderzaj¹ w pro-
wadnicê igie³

£amanie igie³

kierunek rowka
w igle

odleg³oœæ igie³ od
chwytaczy

odleg³oœæ igie³ od 
prowadnicy igie³

zainstaluj poprawnie
ig³ê

wyreguluj wzajemny 
czas igie³ i chwytaczy

wyreguluj  prowadnicê
igie³

nieprawid³owe
zamontowanie ig³y

czubek chwytacza
jest têpy

odleg³oœæ igie³ do
chwytaczy jest za du¿a

z³e odbieranie nici 
dolnej

Gubienie œciegu

kierunek rowka
w igle

odleg³oœæ igie³ i
chwytaczy

czas odbierania nici

zainstaluj poprawnie
ig³ê

wymieñ chwytacz na
nowy

wyreguluj odleg³oœæ

wyreguluj czas odbie-
rania nici dolnej

oczko ig³y zbyt ma³e
dla danej nici

rozmiar  ig³y i gruboœæ
 nici

dopasuj prawid³owo
ig³ê i nici

nieprawid³owa wspó³-
praca ig³y i chwytacza

wzajemny czas ig³y
i chwytacza

wyreguluj wzajemny 
czas ig³y i chwytacza



nieprawid³owoœæ przyczyna sprawdzenie naprawa

zbyt ma³e naprê¿enie
nici górnej

zbyt du¿e naprê¿enie
nici dolnej

z³a pozycja prowadnika
odbieracza nici górnej

naprê¿acz nici górnej
nie naprê¿a

LuŸna niæ górna

naprê¿enie
nici dolnej

odleg³oœæ p³ytki
naprê¿enia

wyreguluj  naprê¿enie
nici dolnej

wyreguluj pozycjê 

wyreguluj naprê¿acz
górnej nici

Podawanie nie
pracuje

wysokoœæ z¹bków

docisk stopki

wyreguluj wysokoœæ
z¹bków

wyreguluj docisk stopki

wezwij mechanika

wezwij mechanika

wezwij mechanika

naprê¿enie
nici górnej

wyreguluj  naprê¿enie
nici górnej

z¹bki pracuj¹ zbyt
wolno

zbyt ma³y docisk stopki
dociskowej

z¹bki sa zniszczone

stopka p³ywa i nie
dociska materia³u

z¹bki i stopka pracuj¹
tylko jednostronnie

Nierównoœci i 
marszczenia
(FA007-364M)

wysokoœæ pod-z¹bków

docisk stopki

wyreguluj wysokoœæ
pod-z¹bków

wyreguluj docisk stopki

wyreguluj wysokoœæ
z¹bków

z³a wysokoœæ pod-
z¹bków

zbyt ma³y docisk stopki
dociskowej

z³a wysokoœæ z¹bków wysokoœæ z¹bków

nieprawid³owe ustaw.
czasu pullera

nieprawid³owe poda-
wanie pullera

nieprawid³owy docisk
stopki dociskowej

podawanie pullera wyreguluj  podawanie

czas pullera wyreguluj  czas pracy
pullera

Nierównoœci i 
marszczenia
(FA007-364XL/SP, DP) docisk stopki wyreguluj docisk stopki

z³a wysokoœæ z¹bków wysokoœæ z¹bków wyreguluj wysokoœæ
z¹bków



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. 


