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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. PRZEKAZANIE DO EKSPLOATACJI

Aby unikn¹æ zak³óceñ i uszkodzeñ maszyny, nale¿y bezwcglêdnie stosowaæ siê do poni¿szych 
instrukcji

Przed przekazaniem maszyny do eksploatacji po raz pierwszy nale¿y j¹ dok³adnie oczyœciæ i nasmarowaæ.

Nale¿y sprawdziæ, czy silnik zastosowany w maszynie, mo¿e zostaæ pod³¹czony do istniej¹cego Ÿród³a 
zasilania i czy skrzynka kontrolna pod³¹czona jest prawid³owo. Nie wolno uruchamiaæ maszyny, jeœli 
napiêcie zasilaj¹ce jest niezgodne z wymaganym przez urz¹dzenie!

W czasie pracy maszyny, ko³o naci¹gowe musi obracaæ siê w kierunku operatora. Jeœli obraca siê 
odwrotnie, nale¿y zmieniæ pod³aczenie elektryczne silnika. 

3. SMAROWANIE

Odchyl g³owicê maszyny i nape³nij zbiornik olejem do poziomu, oznaczonego jako HIGH (rys.1)

Prawid³owe smarowanie wskazuje ci¹g³y strumieñ oleju przep³ywaj¹cy przez okienko A w czasie pracy 
maszyny, jak pokazano na rys.2. Jeœli strumieñ oleju jest nierówny, nale¿y zatrzymaæ maszynê, sprawdziæ 
zbiornik i jeœli to potrzebne - uzupe³niæ poziom oleju.

Poziom oleju nale¿y sprawdzaæ co najmniej dwa razy w miesi¹cu. Nie wolno dopuœciæ, aby poziom oleju 
spad³ poni¿ej wskaŸnika pokazanego na rysunku fig1.

Nale¿y u¿ywaæ jedynie oleju o lepkoœci 20.0 mm2/s przy 38 st. C i gêstoœci 0,888 g/cm3 przy 15 st.C. 
Rekomendujemy olej SINGER C. 

Wy³¹cz maszynê.
Ustaw g³owicê maszyny pionowo, u¿ywaj¹c obu r¹k.
Zachodzi niebezpieczeñstwo zmia¿d¿enia r¹k pomiêdzy g³owic¹ a blatem maszyny



4. IG£A I NIÆ

Rozmiar ig³y powinen byæ dopasowany do gruboœci nici oraz do rodzaju szytego materia³u. Dobrze 
dopasowana ig³a to taka, przez któr¹ niæ przechodzi bez oporów, nie napina siê i nie zrywa.  Wygiêta ig³a 
mo¿e powodowaæ przeskakiwanie, gubienie œciegów. Haczyk lub zadzior na igle spowoduje zamazanie 
œciegu, a przy krótkim œciegu mo¿e ci¹æ tkaninê. Dla najlepszego efektu polecamy ig³y SINGER

* lub odpowiadaj¹cy rozmiar innego typu nici

zastosowanie do materia³ów
cienkich

do materia³ów 
œrednich

max. grub. nici
syntetycznych *

rozmiar ig³y

nr metr.

nr bawe³n.

JIS (SINGER)

metryczny

numer katalogowy
(system igie³)

120-100 100-60

80-60 60-30

#8-#10 #12-#16

60-70
80-100

1906-01

(135x53)

1906-07

(135x53 M Ball)

8752-64

(153x53 Lg Ecc G L Ball)

5. ZAK£ADANIE IG£Y

Wy³¹cz maszynê.
Nie przystêpuj do operacji bez ochraniacza na palec (oznaczony jako 2 na rys.3)
Zachodzi niebezpieczeñstwo uszkodzenia cia³a!

U¿ywaj tylko igie³ o numerze katalogowym 1906-01 
(135x53), 1906-07 (135 x 53 M Ball), 8752-64 (135 
x 135 Lg G Ecc L Ball) - patrz tabelka powy¿ej. 

Ustaw igielnicê w górnej pozycji. Poluzuj œrubê (1) 
(rysunek Fig.3) Wsuñ ig³ê w igielnicê i wepchnij jak 
daleko siê da. Upewnij siê, ¿e rowek ig³y jest z przodu. 
Dokrêæ œrubê (1)



6. NAWIJANIE SZPULKI

Wa³ek nawijania szpulki (1) obraca sie w kierunku 
pokazanym strza³k¹ (A). Popchnij dŸwigniê (2) w 
kierunku oznaczonym (B), aby nawin¹æ szpulkê.  
Aby wyregulowaæ iloœæ nici na szpulce, poluzuj œrubê 
(3) w dŸwigni (2) i przesuñ dŸwigniê jak potrzeba. 
Dok³adnie dokrêæ œrubê (3).
U¿yj nakrêtki (4) aby wyregulowaæ napiêcie nawijania 
nici na szpulkê.
Jesli niæ nawija siê nierówno, poluzuj œrubê (5) i 
przesuñ  naprê¿acz nawijacza (6) w górê lub w dó³, 
zale¿nie od potrzeby, nastêpnie dokrêæ œrubê (5).

7. ZAK£ADANIE NICI BÊBENKOWEJ

Wy³¹cz maszynê.

Ustaw bêbenek tak, aby niæ rozwija³a sie w kierunku pokazanym na rys.5 i umieœæ go w gnieŸdzie. 
Przeci¹gnij niæ przez szczelinê (1), pod sprê¿ynk¹ napinaj¹c¹ (2) i przez szczelinê (3) jak pokazano na rys. 
6. Nastêpnie prze³ó¿ niæ przez oczko (A lub B). Oczka A u¿yj przy szyciu mareia³ów lekkich, oczka B przy 
materia³ach œrednich (rys.7).

8. INSTALACJA / WYJMOWANIE BÊBENKA

Wy³¹cz maszynê.
Nie przystêpuj do operacji przy otwartej 
p³ytce

Otwórz zatrzask (1) i zdejmij bêbenek z chwytacza.



9. NAWLEKANIE NICI

Wy³¹cz maszynê.
Nie przystêpuj do operacji przy zdjêtej pokrywie (2) (rys.9)

Przed przyst¹pieniem do nawleczenia nici, upewnij siê, 
¿e ¿aden kawa³ek nici nie utkwi³ w podci¹gaczu 
rotacyjnym. 

UWAGA: uwa¿aj przy nawlekaniu podci¹gacza 
rotacyjnego. Obcinacz nici (1) (rys.9) mo¿e pokaleczyæ 
palce. 

Przeci¹gnij niæ od rozwijacza, przez punkty A (rys.10), B 
(rys.11), C (rys.12 i 13) i D (rys.14, 15, 16) w pokazanej 
kolejnoœci.

WSKAZÓWKA: 
Przy przeci¹ganiu nici przez 
punkt C (rys.12 i 13), okrêæ 
raz niæ dooko³a ko³a 
napiêciowego (1).



10. REGULACJA NAPRÊ¯ENIA NICI IG£OWEJ

Dokonaj regulacji naprê¿enia nici ig³owej za pomoc¹ 
pokrêt³a (1) (rys.17)

11. REGULACJA NAPRÊ¯ENIA WYJŒCIOWEGO

Naprê¿enie wyjœciowe powinno byæ tak wyregulowane 
za pomoc¹ pokrêt³a (2), aby niæ ig³owa obraca³a ko³o 
naprê¿enia rotacyjnego bez zeœlizgiwania siê (rys.18)

12. REGULACJA NAPRÊ¯ENIA NICI W BÊBENKU

Naprê¿enie nici bêbenkowej wyreguluj za pomoc¹ œruby 
(1) jak pokazano na (rys.19)

13. REGULACJA SPRÊ¯YNKI KOMPENSACYJNEJ

Za pomoc¹ du¿ego œrubokrêta wyreguluj naprê¿enie 
sprê¿ynki kompensacyjnej poprzez obracanie æwieka 
(1).

Aby wyregulowaæ wartoœæ ruchu sprê¿ynki, poluzuj 
œrubê (2) (rys. 20) i ustaw sprê¿ynkê na ¿¹danej 
wysokoœci, obracaj¹c wewnêtrzny kr¹¿ek naprê¿enia (3) 
w prawo lub lewo. Dok³adnie dokrêæ œrubê (2)



14. REGULACJA DOCISKU STOPKI

Aby wyregulowaæ docisk stopki, nale¿y obróciæ w 
prawo lub lewo (w zale¿noœci od potrzeb) ga³k¹ (1) 
(rys.21)

15. REGULACJA D£UGOŒCI ŒCIEGU DLA MODELI 457A20/21/40/143/505/525/535/543

Aby wyregulowaæ d³ugoœæ œciegu przy podawaniu do 
przodu, nalezy obróciæ pokrêt³o (1) (rys.22). zgodnie z 
kierunkiem wskazówek zegara - aby skróciæ œcieg, i w 
kierunku przeciwnym, aby œcieg wyd³u¿yæ.

Aby wyregulowaæ d³ugoœæ œciegu przy podawaniu 
wstecz nalezy obróciæ pokrêt³o (2) (rys.22). zgodnie z 
kierunkiem wskazówek zegara - aby skróciæ œcieg, i w 
kierunku przeciwnym, aby œcieg wyd³u¿yæ.

Aby zmieniæ kierunek podawania do ryglowania, opuœæ 
dŸwigniê (3) do najni¿szej mo¿liwej pozycji i przytrzymaj 
do momentu zakoñczenia ryglowania. Po zwolnieniu 
dŸwigni (3) maszyna podejmie podawanie do przodu. 

16. REGULACJA D£UGOŒCI ŒCIEGU DLA MODELU 457A140

Wy³¹cz maszynê.Ustaw g³owicê maszyny pionowo, u¿ywaj¹c obu r¹k.
Zachodzi niebezpieczeñstwo zmia¿d¿enia r¹k pomiêdzy g³owic¹ a blatem maszyny

Aby wyregulowaæ d³ugoœæ œciegu, odchyl 
g³owicê maszyny, poluzuj œrubê 91) i obróæ 
prêtem (2), w kierunku zale¿nym od potrzeby 
(rys.23)

Aby zwiêkszyæ œcieg, obracaj prêtem (2) w 
kierunku wskazanym jako A.

Aby zmniejszyæ œcieg, obracaj w kierunku 
wskazanym jako B.



17. WYBÓR POZYCJI IG£Y  DLA MODELI 457A20/21/40/143/505/525/535

Aby ustawiæ ig³ê w ¿¹danej pozycji, odkrêœ nakrêtkê  
(1), przesuñ dŸwigniê (2), a nastêpnie ponownie 
dokrêæ nakrêtkê.

A  - lewa pozycja
B  - œrodkowa pozycja
C  - prawa pozycja

18. USTAWIENIE SZEROKOŒCI ŒCIEGU  DLA MODELI 457A20/21/40/143/505/525/535

Szerokoœæ œciegu zigzag reguluje siê za pomoc¹ 
dŸwigni (1)

457A 21/525                          -  0 - 5 mm
457A 20/40/140/505/535       -  0 - 8 mm

19. USTAWIENIE SZEROKOŒCI ŒCIEGU  DLA MODELI 457A143/543

Szerokoœæ œciegu zigzag poluzuj œrubê (1) u przesuñ 
dŸwigniê (2) na ¿¹dan¹ pozycjê (rys.26)



20. REGULACJA SMAROWANIA CHWYTACZA

Wy³¹cz maszynê.Ustaw g³owicê maszyny pionowo, u¿ywaj¹c obu r¹k.
Zachodzi niebezpieczeñstwo zmia¿d¿enia r¹k pomiêdzy g³owic¹ a blatem maszyny

Aby wyregulowaæ strumieñ oliwienia chwytacza nale¿y odchyliæ g³owicê maszyny i obróciæ zawór (1) 
reguluj¹cy przep³yw oleju (rys.27) Aby zwiêkszyæ przep³yw, obróæ zawór zgodnie z ruchem wskazówek 
zegara, aby zmniejszyæ - w kierunku przeciwnym.

WSKAZÓWKA:
Jeœli iloœæ dostarczanego  oleju w dalszym ci¹gu jest zbyt ma³a, nawet kiedy zawór ustawiony jast na 
maksimum, nale¿y poluzowaæ nakrêtkê (1) (rys.28) i obróciæ œrubê reguluj¹c¹ (2) w kierunku wskazanym 
przez strza³kê.  
Ustawienie fabryczne œruby reguluj¹cej dop³yw oleju (2) to oko³o 7,5 mm.

21. W£¥CZNIK RYGLOWANIA DLA MODELI 457A505G/505F/525G/525F/535G/535F/543G/543F

Wciœnij prze³¹cznik (1) (rys.29) aby rozpocz¹æ 
ryglowanie. Maszyna bêdzie szy³a do ty³u do czasu 
zwolnienia prze³¹cznika.



22. REGULACJA LU�NEJ NICI IG£OWEJ DLA MODELI 
457A505E/505F/525E/525F/535E/535F/543E/543F

Wy³¹cz maszynê.

Aby ustawiæ luŸn¹ niæ, nale¿y poluzowaæ nakrêtkê 
motylkow¹ (1) i przesun¹æ j¹ w górê lub w dó³, 
u¿ywaj¹c wskaŸnika (2) (rys.30).
Przesuniêcie w górê (strza³ka A) zwiêkszy rozluŸnienie 
nici, w dó³ (strza³ka B) - zmniejszy.

WSKAZÓWKA:
Zbyt du¿e poluzowanie nici mo¿e powodowaæ 
pêtelkowanie i zrywanie nici na pocz¹tku szycia. Zbut 
ma³e poluzowanie mo¿e skutkowaæ wyciaganiem nici z 
ig³y, przepuszczaniem œciegu i ³amaniem sie ig³y na 
poczatku szycia.

23. REGULACJA UCHWYTU NICI BÊBENKOWEJ DLA MODELI 457A505/525/535/542

Wy³¹cz maszynê.Ustaw g³owicê maszyny pionowo, u¿ywaj¹c obu r¹k.
Zachodzi niebezpieczeñstwo zmia¿d¿enia r¹k pomiêdzy g³owic¹ a blatem maszyny

Aby wyregulowaæ d³ugoœæ nici pozostaj¹cej po spodniej 
stronie na pocz¹tku szycia nale¿y przechyliæ g³owicê 
maszyny i dokonaæ regulacji œrub¹ (1) (rys. 31).
Obrót w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek 
zegara wyd³u¿y niæ, w kierunku przeciwnym - zmniejszy 
d³ugoœæ nici.

24. REGULACJA D£UGOŒCI NICI W UCHU IG£Y DLA MODELI 457A505/525/535/543

Wy³¹cz maszynê.

Aby wyregulowaæ d³ugoœæ nici  pozostajêcej w uchu ig³y, poluzuj œrubê 
(1) (rys.32) i przesuñ podci¹gacz nici (2). Aby króciæ koñcówkê nici, 
przesuñ podci¹gacz w kierunku wskazanym strza³k¹ A, aby wyd³u¿yæ 
niæ - w kierunku, ozaczonym B. 



25. REGULACJA NACI¥GU UCHWYTU NICI IG£OWEJ DLA 
457A505E/505F/525E/525F/535E/535F/543E/543F

Wy³¹cz maszynê.

Aby wyregulowaæ si³ê naci¹gu uchwytu nici, nale¿y poluzowaæ œruby (1) 
i (2) (rys.33) i dokonaæ regulacji sprê¿yny naci¹gu uchwytu (3) oraz 
naci¹gu uchwytu (4)

26. SPECYFIKACJA

Rodzaj œciegu:  patrz tabela na nastêpnej stronie
Naci¹g maszyny:  74 mm œrednicy dla pasa V
Rozstaw fabryczny:   20/21/40/140/143   - 6,2 mm
                                  505/525/535/543    - 5,7 mm
Szerokoœæ pola pracy: 280 mm
Wysokoœæ pola pracy: 120 mm
Wymiary ³o¿a:  477 x 178 mm

27. ZAKOÑCZENIE EKSPLOATACJI URZ¥DZENIA

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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