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Przed przyst�pieniem do u�ywania maszyny zapoznaj si� zniniejszym dokumentem.
Zalecamy zachowanie tego dokumentu na przysz�o�� i przechowywanie go wdost�pnym miejscu.    



Podczas korzystania z maszyny do szycia, nale�y zawsze przestrzega� podstawowych zasad bezpiecze�stwa, 
w tym równie� tych opisanych poni�ej. Przed u�yciem przeczyta� wszystkie instrukcje.

Aby zmniejszy� ryzyko pora�enia pr�dem.

Aby unikn�� poparze�, po�aru, pora�enia 
pr�dem lub obra�e� cia�a.
1. Nie wolno u�ywa� jako zabawki. Nale�y zachowa� 

szczególn� uwag�, kiedy maszyna do szycia jest 
u�ywana przez lub w pobli�u dzieci.

2.  Maszyn� do szycia nale�y u�ywa� zgodnie z jej 
przeznaczeniem opisanym w niniejszej instrukcji. 
Nale�y u�ywa� wy��cznie akcesoriów zalecanych 
przez producenta i zawartych w niniejszej instrukcji. 

3.  

4.  Nigdy nie nale�y u�ywa� maszyny, je�li którykolwiek 
otwór wentylacyjny jest zablokowany. Nale�y uwa�a�, 
aby w otworach wentylacyjnych maszyny do szycia i 
peda�u sterowania nie gromadzi� si� kurz ani py�, ani 
nie dosta� si� do nich �aden luźny kawa�ek materia�u.

5.  Nigdy nie nale�y wk�ada� jakiegokolwiek przedmiotu 
do otworów.

6.  Nie nale�y u�ywa� na zewn�trz.
7.  

8. Aby od��czy� zasilanie, nale�y prze��czy� 
prze��cznik na po�o�enie „O”, które oznacza wy��cz, 
a nast�pnie od��czy� wtyczk� z gniazda.

9.  Nie od��cza�, ci�gn�c za przewód. Aby od��czy�, 
nale�y pewnie chwyci� wtyczk�, nie przewód.

10. Palce nale�y trzyma� z dala od ruchomych cz��ci. 
Szczególn� ostro�no�� nale�y zachowa� w pobli�u 
ig�y maszyny do szycia.

11.  

12. Nie nale�y u�ywa� zgi�tych igie�.
13. 

14. Maszyn� do szycia nale�y prze��czy� na symbol 
„O”, podczas wykonywania jakichkolwiek czynno�ci 
w obszarze ig�y, takich jak nawlekanie ig�y, wymiana 
ig�y, wymiana stopki dociskowej itp.

15. Nale�y zawsze od��cza� maszyn� z gniazda 
elektrycznego podczas zdejmowania pokryw, 
smarowania lub wykonuj�c jakiekolwiek inne 
czynno�ci serwisowe wymienione w instrukcji obs�ugi.

16.  Zagro�enia elektryczne:   
- 

- Maszyna jest zatwierdzona do u�ytku wy��cznie w 
kraju, w którym zosta�a zakupiona.

17.  Ta maszyna nie jest przeznaczona do u�ytku przez 
dzieci lub osoby niepe�nosprawne bez nadzoru.

18. 

19. Nie nale�y rozmontowywa� maszyny.
20. Je�li dioda LED urz�dzenia (dioda emituj�ca 

�wiat�o) jest uszkodzona, powinna zosta� 
wymieniona przez autoryzowanego sprzedawc�.

Bezpieczne korzystanie w maszyny
1. (dotyczy tylko USA) 
 

 J

 Nie wolno mody  kowa� wtyczki w �aden sposób.
2. 

3. Zasilanie nale�y wy��czy�, a wtyczk� wyci�gn�� z 
gniazda w nast�puj�cych przypadkach:
- Kiedy maszyna nie jest u�ywana
- W celu wymiany lub wyci�gania ig�y lub innej cz��ci
- Je�li podczas korzystania z maszyny nast�pi 

przerwa w zasilaniu
- W celu kontroli lub wyczyszczenia maszyny
- Pozostawiaj�c maszyn� bez nadzoru

4. Nie nale�y umieszcza� niczego na pedale sterowania.
5. Maszyn� nale�y w pe�ni pod��czy� do gniazda 

�ciennego. Nie u�ywa� przed�u�aczy.
6. 

7. Nie nale�y stawia� �adnych mebli na przewodzie.
8. Przewodu nie wolno zgina� lub wyci�ga� z gniazda 

ci�gn�c za niego.
9. Przewodu nie nale�y dotyka� mokrymi r�kami.
10. Maszyn� umie�ci� w pobli�u gniazda sieciowego.
11. Nie umieszcza� maszyny na niestabilnej powierzchni.
12. Nie stawia� na mi�kkiej powierzchni.
13. W razie zauwa�enia jakichkolwiek niew�a�ciwych 

odg�osów lub stanu, nale�y skontaktowa� si� z 
autoryzowanym sprzedawc�.

1. 

2. 

3. Nie upuszcza� ani nie uderza� w maszyn�.
4. Przed wymian� lub monta�em stopki dociskowej, ig�y 

lub jakiejkolwiek innej cz��ci, nale�y odnie�� si� do 
niniejszej instrukcji, aby prawid�owo je zamontowa�.

Aby naprawi� lub ustawi� maszyn�
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PRZESTROGA
Pozostawiaj�c maszyn� do szycia bez nadzoru, nale�y wy��cza� zasilanie maszyny oraz prze��cznik �wiat�a 
lub wyci�gn�� wtyczk� z gniazda �ciennego.

Podczas serwisowania maszyny do szycia lub zdejmowania pokryw, maszyna lub uk�ad elektryczny musz� 
by� od��czone od zasilania poprzez od��czenie ich z gniazda elektrycznego.

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYŁĄCZNIE 
UŻYTKOWNIKÓW Z WIELKIEJ BRYTANII, 

IRLANDII, MALTY I CYPRU

WAŻNE
- W przypadku wymiany bezpiecznika instalowanego we wtyczce, skorzystaj z zatwierdzonego przez ASTA 

bezpiecznika typu BS 1362, tzn. oznaczonego symbolem  i o nat��eniu identycznym z zaznaczonym na 
wtyczce.

- Zawsze zak�adaj pokryw� bezpiecznika. Nigdy nie korzystaj z wtyczek bez pokrywy bezpiecznika.
- Je�li dost�pne gniazdko elektryczne nie jest przystosowane do wtyczki dostarczonej wraz z maszyn�, skontaktuj 

si� z autoryzowanym sprzedawc� w celu uzyskania odpowiedniego przewodu.

ZACHOWAJ TĘ INSTRUKCJĘ.
Ta maszyna jest przeznaczona wy��cznie 

do u�ytku domowego.

DO UŻYTKOWNIKÓW W KRAJACH POZA OBSZAREM EUROPY
To urz�dzenie nie jest przeznaczone do u�ycia przez osoby z ograniczon� sprawno�ci� ruchow�, 
czuciow� lub umys�ow� (w tym dzieci) lub niedysponuj�ce odpowiednim do�wiadczeniem i 
wiedz� bez nadzoru lub przeszkolenia w dziedzinie u�ytkowania urz�dzenia ze strony osoby 
odpowiedzialnej za bezpiecze�stwo. Nie nale�y zostawia� dzieci bez dozoru w pobli�u 
urz�dzenia, aby nie dopu�ci� do zabawy z urz�dzeniem.

DO UŻYTKOWNIKÓW W KRAJACH EUROPEJSKICH
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GRATULUJEMY ZAKUPU TEGO KOMPAKTOWEGO 
OWERLOKU
Niniejsze urz�dzenie jest produktem �atwym w u�yciu i o wysokiej jako�ci. Aby w pe�ni korzysta� ze 
wszystkich funkcji, zalecamy dok�adne przeczytanie tej ksi��ki.

Je�li chcesz uzyska� wi�cej informacji dotycz�cych u�ytkowania maszyny, najbli�szy autoryzowany 
sprzedawca zawsze z ch�ci� Ci pomo�e.

Mi�ego u�ytkowania!

PRZESTROGA
Podczas nawlekania lub wymiany ig�y, nale�y wy��czy� zasilanie maszyny oraz prze��cznik �wiat�a lub 
wyci�gn�� wtyczk� z gniazda �ciennego.

Je�li urz�dzenie nie jest u�ywane, zaleca si� od��czenie wtyczki zasilania elektrycznego z gniazda 
�ciennego, w celu unikni�cia jakichkolwiek zagro�e�.

Uwagi dotycz�ce silnika
- Maksymalna pr�dko�� pracy tej maszyny do szycia wynosi 1 300 szwów na minut�. Jest to do�� du�a pr�dko�� 

w porównaniu z pr�dko�ci� zwyk�ej maszyny do szycia wynosz�cej zwykle od 300 do 800 szwów na minut�.
- Ło�yska w silniku zosta�y wykonane ze specjalnie spiekanego, impregnowanego olejem stopu zamontowanego w 

nas�czonym olejem  lcu, aby mog�y wytrzyma� ci�g�� prac� przez d�u�szy czas.
- Ci�g�a praca maszyny do szycia przez d�u�szy czas mo�e spowodowa� podniesienie temperatury w obszarze 

silnika, ale nie wp�ywa to na prac� maszyny.
Wa�ne jest, aby papier i materia� trzyma� z dala od otworów wentylacyjnych znajduj�cych si� z ty�u i po bokach 
maszyny, aby mia�y one dost�p do dop�ywu powietrza.

- Podczas pracy silnika, przez otwory wentylacyjne widoczne s� iskry we wsporniku silnika z boku na przeciwko 
pokr�t�a. Te iskry s� wytwarzane przez szczotki w�glowe i komutator oraz stanowi� cz��� normalnej pracy 
maszyny.
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ROZDZIAŁ 1
NAZWY CZĘŚCI I ICH FUNKCJE

I Pokr�t�o r�czne

J Pokr�t�o regulacji wskaźnika podajnika zró�nicowanego

K Pokr�t�o szeroko�ci �ciegu

Wn�trze przedniej pokrywy
L Prowadnik nici

M Dźwignia nici dolnego nawlekacza

N Podno�nik nici nawlekacza

O Górny nawlekacz

P Górne ostrze tn�ce

Q Dolny nawlekacz

R Palec �ciegu

S Dźwignia ostrza tn�cego

t Komora przedniej pokrywy

* Otwory wentylacyjne (z boku i z ty�u)

1 Stojak na nici

2 P�ytka nici

3 Śruba regulacji nacisku stopki dociskowej

4 Trzymak szpuli

5 Podpórka szpuli

6 Podnoszona pokrywa nici

7 Ig�y

8 Przed�u�ka wysi�gu

9 Stopka dociskowa

0 Pokrywa p�ytki materia�u

A Tarcza napi�cia nici lewej ig�y

B Tarcza napi�cia nici prawej ig�y

C Tarcza napi�cia nici górnego nawlekacza

D Tarcza napi�cia nici dolnego nawlekacza

E Pokrywa przednia

F Dźwignia podnoszenia stopki dociskowej

G Wy��cznik �wiat�a i zasilania

H Pokr�t�o regulacji d�ugo�ci �ciegu

Wn�trze przedniej pokrywy

* 

[Kod produktu: 884-B02]



Stopka do wszywania taśmy/gumy

X76663001

XB0241101

X76670002

X77459001

 Stopka do wszywania bizy

 Stopka do sekwencji per

 Stopka do marszczenia
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Akcesoria

Akcesoria znajduj�ce si� w zestawie

1 Pokrywa mi�kka: X77871000

2 Torba na akcesoria: 122991052

3 P�seta: XB1618001

4 Siatka niciowa (4): X75904000

5 Nasadka szpulki na nici (4): X77260000

6 Szczotka do czyszczenia: X75906001

7 Śrubokr�t sze�ciok�tny: XB0393001

8 Zestaw igie� (130/705H): XB2772001

 #80: 2 szt., #90: 2 szt.

9 Peda� sterowania: 

 XC7359021 (Obszar 120 V)

 XC7438421 (Obszar 230 V)

 XC7456521 (Wielka Brytania)

 XD0112121 (Argentyna)

 XD0852121 (Korea)

 XD0105021 (Chiny)

 XE0629001 (Australia, Nowa Zelandia)

 XF2826001 (Brazylia 127 V)

 XE4302201 (Brazylia 220 V)

 

0 Instrukcja DVD: XB2791001 (NTSC)
XB2776001 (PAL)

Akcesoria opcjonalne
Aby uzyska� wi�cej informacji o nast�puj�cych 
elementach, patrz ROZDZIAŁ 8.

A Stopka do �ciegu krytego: X76590002

B

C �owej:

D

E

X76663001

F Pojemnik na �cinki: XB1530002 dla kodu 
produktu 884-B02

* Kod produktu znajduje si� na tabliczce 
znamionowej maszyny.

1

2

4

5 

7

3

8

0

9

6



6

W��czanie zasilania maszyny

W��czanie maszyny
1. W�ó� trójstykow� wtyczk� do gniazda 

znajduj�cego si� na boku maszyny na dole 
po prawej stronie. W�ó� wtyczk� zasilania do 
gniazda zasilania.

2. Prze��cz prze��cznik zasilania maszyny i 
�wiat�a <A> na symbol „I” (na symbol „O”, aby 
wy��czy�). 

Obs�uga
Maszyna pracuje z nisk� pr�dko�ci�, je�li peda� 
sterowania jest lekko naciskany. Naciskaj�c 
mocniej peda� sterowania, maszyna b�dzie 
zwi�ksza�a pr�dko��. Po zwolnieniu peda�u, 
maszyna si� zatrzyma. 

UWAGA (dotyczy tylko USA):
Peda� sterowania: Model KD-1902
Tego peda�u sterowania mo�na u�ywa� na 
maszynie o kodach produktu 884-B02 i 884-B03.
* Kod produktu znajduje si� na tabliczce 

znamionowej maszyny.

Zdj�cie przedniej pokrywy jest konieczne podczas 
nawlekania nici w tej maszynie. Przesu� j� w prawo 
1 i otwórz 2 lub zamknij j� i przesu� w lewo.

PRZESTROGA

Zawsze przed otworzeniem pokrywy przedniej, 
nale�y wy��czy� maszyn�.

1. Wy��cz prze��cznik zasilania maszyny i �wiat�a 
lub od��cz wtyczk� z zasilania elektrycznego.

2. Podnie� dźwigni� stopki dociskowej. 1

3. Przekr�� pokr�t�o r�czne 2 tak, aby oznaczenie 
na pokr�tle znajdowa�o si� równo z lini� 
umieszczon� na maszynie. (Patrz ROZDZIAŁ1 
„Kierunek obracania pokr�t�a r�cznego”.)

4. 
3 4

5. 

6. 
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Pojemnik na �cinki
Opcjonalny pojemnik na �cinki <A> przechowuje 
�cinki materia�u i nici powstaj�ce podczas szycia.

 

Aby zamontowa�:
Wk�adaj pojemnik na �cinki <A> do momentu a� 
dotknie pokrywy przedniej.

UWAGA: 
Nale�y upewni� si�, �e prowadnik naprowadzaj�cy 
<B> jest skierowany w stron� tego znajduj�cego 
si� na maszynie.

Aby zdemontowa�:
Powoli wyci�gnij pojemnik na �cinki.

UWAGA:
Opcjonalnego pojemnika na �cinki mo�na te� u�y� 
do przechowywania peda�u sterowania.

PRZESTROGA
Peda� sterowania nale�y zawsze wyj�� z 
pojemnika na �cinki podczas przenoszenia 
maszyny.

� � �
Szycie z wolnym ramieniem umo�liwia �atwiejsze 
szycie elementów rurowych. 

1. Zdejmij przed�u�k� wysi�gu <A>.

 

UWAGA:
Nale�y uwa�a�, aby nie zgubi� zdemontowanej 
przed�u�ki wysi�gu.

2. Po�ó� materia� i zacznij szy�. (Patrz ROZDZIAŁ 5.)



Wyłączanie noża górnego
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Aby szy� bez ucinania kraw�dzi materia�u, trzeba 
wycofa� ostrze tn�ce w nast�puj�cy sposób.

PRZESTROGA
Nie dotyka� ostrza.

Przesuwa� dźwigni� ostrza tylko wtedy, gdy ig�a 
znajduje si� w najni�szym punkcie.

Przed wycofaniem ostrza tn�cego nale�y upewni� 
si�, �e przewód zasilania jest od��czony od 
gniazda zasilania.

1. Podnie� dźwigni� ostrza <A>, a nast�pnie 
poci�gnij j� w prawo.

2. Obni� ostrze.

3. Wycofaj ca�kowicie ostrze, a nast�pnie zdejmij 
r�k� z dźwigni.

D�ugo�� �ciegu
Normalna d�ugo�� �ciegu jest ustawiona na 3 mm. 
Aby j� zmieni�, przekr�� pokr�t�o d�ugo�ci �ciegu 
znajduj�ce si� po prawej stronie korpusu.

  

1 Minimalna d�ugo�� �ciegu wynosi 2 mm.

2 Maksymalna d�ugo�� �ciegu wynosi 4 mm.

<A> Oznaczenie wyboru

Szeroko�� �ciegu
Normalnie ustawienie szeroko�ci �ciegu dla 
standardowego �ciegu owerloku wynosi 5 mm. 
Aby zmieni� szeroko�� �ciegu owerloku, przekr�� 
pokr�t�o regulacji szeroko�ci �ciegu.

     

1 Szeroko�� mo�na zwi�kszy� maksymalnie do 7 
mm.

2 Minimalna szeroko�� �ciegu wynosi 5 mm.

<A> Oznaczenie wyboru



Regulacja transportu różnicowego

Transport różnicowy
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g�ówny 
(tylny)

Efekt

0,7 - 1,0

1,0

1,0 - 2,0

Standardowym ustawieniem na pokr�tle regulacji 
podajnika zró�nicowanego jest 1,0.

1 Mniej ni� 1,0   2 

Przyk�ad
Kiedy materia� elastyczny jest szyty bez u�ycia 
podajnika zró�nicowanego, kraw�dzie b�d� 
pofa�dowane.

Aby uzyska� g�adkie wyko�czenie, ustaw wskaźnik 
podawania od 1,0 do 2,0. 
(Konieczny wskaźnik podawania w zale�no�ci od 
elastyczno�ci materia�u.)

Im bardziej elastyczny jest materia�, tym bli�ej 
warto�ci 2,0 trzeba ustawi� wskaźnik podajnika 
zró�nicowanego. Sprawdź szycie na skrawku 
materia�u, aby sprawdzi�, czy ustawienie jest 
prawid�owe.

PRZESTROGA
Podczas szycia nieelastycznych materia�ów 
takich jak d�ins, nie wolno u�ywa� podajnika 
zró�nicowanego, poniewa� mo�e on uszkodzi� 
materia�.

Przekr�� �rub� regulacji nacisku znajduj�c� si� na 
górze po lewej stronie maszyny. Mo�na regulowa� 
odnosz�c si� do warto�ci znajduj�cych si� na 
�rubie.

Standardowym ustawieniem jest „2”.

1
2

1 Mniejszy nacisk

2 Wi�kszy nacisk

<A> Oznaczenie wyboru
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Dla nici ig�y, nici dolnego nawlekacza i nici 
górnego nawlekacza, znajduje si� osobne pokr�t�o 
naci�gni�cia nici. Prawid�owe naci�gni�cie nici 
mo�e by� ró�ne w zale�no�ci od rodzaju i grubo�ci 
materia�u oraz rodzaju u�ytej nici. Regulacja 
naci�gni�cia nici mo�e by� konieczna przy ka�dej 
zmianie materia�ów szycia.

1 P�yta naci�gania oznaczona na �ó�to 
przeznaczona jest dla lewej ig�y.

2 P�yta naci�gania oznaczona na ró�owo 
przeznaczona jest dla prawej ig�y.

3 P�yta naci�gania oznaczona na zielono 
przeznaczona jest dla górnego nawlekacza.

4 P�yta naci�gania oznaczona na niebiesko 
przeznaczona jest dla dolnego nawlekacza.

Sterowanie naci�gni�ciem
W wi�kszo�ci przypadków mo�liwe jest szycie na 
pozycji „4”. (Standard: SPAN 60/3Z)

Je�li jako�� �ciegu jest niewystarczaj�ca, wybierz 
inne ustawienie naci�gni�cia.

<A> Oznaczenie wyboru naci�gni�cia

1 Dla mocnego naci�gni�cia: 4 do 7
2 Dla lekkiego naci�gni�cia: 4 do 2
3 Dla �redniego naci�gni�cia: 5 do 3

Je�li nie mo�esz znaleź� odpowiedniego 
naci�gni�cia, patrz tabela na nast�pnych stronach.

PRZESTROGA
Upewnij si�, �e ni� jest odpowiednio umieszczona 
w p�ytach naci�gania.
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Tabela regulacji naci�gni�cia nici, dwie ig�y (cztery nici)

A: Lewa strona

B: Powierzchnia

C: Ni� lewej ig�y

D: Ni� prawej ig�y

E: Ni� górnego nawlekacza

F: Ni� dolnego nawlekacza

Ni� prawej ig�y 
jest luźna.

Ni� lewej ig�y 
jest 
naci�gni�ta.

Ni� prawej ig�y 
jest 
naci�gni�ta.

Ni� górnego 
nawlekacza 
jest 
naci�gni�ta.

Ni� dolnego 
nawlekacza 
jest luźna.

Ni� górnego 
nawlekacza 
jest luźna.

Ni� dolnego 
nawlekacza 
jest 
naci�gni�ta.

Ni� górnego 
nawlekacza 
jest luźna.

Ni� dolnego 
nawlekacza 
jest luźna.

Ni� lewej ig�y 
jest luźna.

(1) Ni� lewej ig�y
(2) Ni� prawej ig�y
(3) 
(4) 

Jest to naj�atwiejszy 
sposób, aby uzyska� 
odpowiednie 
naci�gni�cie nici.

Naci�gnij ni� 
lewej ig�y. 
(�ó�ty)

Naci�gnij ni� 
prawej ig�y. 
(ró�owy)

Poluzuj ni� 
lewej ig�y. 
(�ó�ty)

Poluzuj ni� 
prawej ig�y 
(ró�owa)

Poluzuj ni� 
górnego 
nawlekacza 
(zielona)

Naci�gnij 
ni� dolnego 
nawlekacza 
(niebieska)

Naci�gnij 
ni� górnego 
nawlekacza 
(zielony)

Poluzuj ni� 
dolnego 
nawlekacza 
(niebieska)

Naci�gnij 
ni� górnego 
nawlekacza 
(zielona)

Naci�gnij 
ni� dolnego 
nawlekacza 
(niebieska)
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Tabela regulacji naci�gni�cia nici, jedna ig�a (trzy nici)

(1) Ni� ig�y
(2) 
(3) 

Jest to naj�atwiejszy 
sposób, aby uzyska� 
odpowiednie 
naci�gni�cie nici.

A: Lewa strona

B: Powierzchnia

C: Ni� ig�y

D: Ni� górnego nawlekacza

E: Ni� dolnego nawlekacza

Ni� ig�y jest 
naci�gni�ta.

Ni� górnego 
nawlekacza 
jest 
naci�gni�ta.

Ni� dolnego 
nawlekacza 
jest luźna.

Ni� górnego 
nawlekacza 
jest luźna.

Ni� dolnego 
nawlekacza 
jest 
naci�gni�ta.

Ni� ig�y jest 
luźna.

Naci�gnij ni� 
ig�y. 
(�ó�ta lub 
ró�owa)

Poluzuj ni� 
ig�y. 
(�ó�ta lub 
ró�owa)

Poluzuj ni� 
górnego 
nawlekacza 
(zielona)

Naci�gnij 
ni� dolnego 
nawlekacza 
(niebieska)

Naci�gnij 
ni� górnego 
nawlekacza 
(zielony)

Poluzuj ni� 
dolnego 
nawlekacza 
(niebieska)

Naci�gnij 
ni� górnego 
nawlekacza 
(zielona)

Naci�gnij 
ni� dolnego 
nawlekacza 
(niebieska)

Ni� górnego 
nawlekacza 
jest luźna.

Ni� dolnego 
nawlekacza 
jest luźna.
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Ig�a
Ta maszyna wykorzystuje standardow� ig�� 
domowej maszyny do szycia. 
Zalecana ig�a do 130/705H (#80 lub #90).

Opis ig�y
1 Ty� (p�aska strona)     2 Przód     3 Rowek

1 2

3

Jak sprawdzi� ig��
4 P�aska powierzchnia

5 Umie�� ig�� na jej p�askiej stronie i sprawdź, czy odst�p 
jest równoleg�y.

4

5

UWAGA:
�rodki zaradcze w przypadku uszkodzenia 
materia�u <A>.

Mo�e to ograniczy� wyst�pienie uszkodzenia 
materia�u, u�ywaj�c 130/705H SUK (#90) BALL 
POINT.

<A> Demontowanie/ montowanie lewej ig�y
<B> Demontowanie/ montowanie prawej ig�y

1 Naci�gnij 2 Poluzuj

Aby zdemontowa�:
1. Prze��cz prze��cznik zasilania maszyny i 

�wiat�a na pozycj� WYŁĄCZ.

2. Przekr�� pokr�t�o r�czne tak, aby oznaczenie 
na pokr�tle znajdowa�o si� równo z lini� 
umieszczon� na maszynie. (Patrz ROZDZIAŁ 
1 „Kierunek obracania pokr�t�a r�cznego”.)

3. Poluzuj odpowiedni� dla zestawu igie� �rub� 
przekr�caj�c �rubokr�t sze�ciok�tny w stron� 
2 widoczn� na rysunku i wyci�gnij ig��.

Aby zamontowa�:
1. Prze��cz prze��cznik zasilania maszyny i 

�wiat�a na pozycj� WYŁĄCZ.

2. Przekr�� pokr�t�o r�czne tak, aby linia na 
pokr�tle r�cznym znajdowa�a si� równo z lini� 
umieszczon� na maszynie.

3. Przytrzymaj ig�� tak, aby p�aska strona by�a z 
drugiej strony i w�ó� j� tak bardzo jak si� da.

4. Dokr�� dok�adnie �rub� zestawu igie� za 
pomoc� znajduj�cego si� w zestawie 
�rubokr�tu sze�ciok�tnego w stron� 1 tak jak 
to zosta�o pokazane na rysunku.

UWAGA:
Nale�y zwróci� uwag�, aby ig�y by�y do ko�ca 
w�o�one.
Je�li ig�y zosta�y poprawnie w�o�one, prawa ig�a 
powinna znajdowa� si� nieznacznie ni�ej od lewej 
ig�y.

PRZESTROGA
Nale�y zawsze pami�ta� o wy��czaniu zasilania 
przed demonta�em/ monta�em ig�y. 

Nie wolno upuszcza� ig�y ani �ruby zestawu igie� 
do maszyny, poniewa� mo�e ulec zniszczeniu.
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ROZDZIAŁ 2 
PRZYGOTOWANIE DO NAWLEKANIA

Stojak na nici
Podnie� teleskopowy stojak na nici do najwy�szej 
mo�liwej pozycji. Upewnij si�, �e uchwyty nici s� 
wyrównane powy�ej trzymaków szpuli tak, jak to 
zosta�o pokazane na poni�szym rysunku.

1 Trzymak szpuli na stojaku na nici
2 Trzymak szpuli
3 Prawid�owa pozycja

3

2

1

Podczas u�ywania szpulek na nici do szycia, 
nasadki na szpulk� do nici nale�y u�y� tak, jak to 
zosta�o pokazane na rysunku poni�ej. Upewnij si�, 
�e otwór szpuli znajduje si� na dole. 

1 Nasadka szpulki na nici

Jak u�ywa� siatki niciowej
Podczas szycia przy u�yciu luźno prz�dzonej 
nici nylonowej, zalecamy przykrycie szpuli 
siatk� znajduj�c� si� w zestawie, aby zapobiec 
ze�lizgiwaniu si� nici ze szpuli. 
Dopasuj siatk� do kszta�tu szpuli. 

Przed nawlekaniem
1. Wy��cz dla bezpiecze�stwa wy��cznik zasilania 

maszyny i �wiat�a.

2.  Podnie� stopk� dociskaj�c� za pomoc� 
dźwigni stopki dociskowej.

3. Przekr�� pokr�t�o r�czne tak, aby oznaczenie 
na pokr�tle r�cznym <A> znajdowa�o si� równo 
z lini� <B> umieszczon� na maszynie. (Patrz 

ROZDZIAŁ 1 „Kierunek obracania pokr�t�a 
r�cznego”.) 
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ROZDZIAŁ 3
NAWLEKANIE

4. Prze�ó� ni� przez p�yt� naci�gania 4, która 
znajduje si� w kanale obok niebieskiego 
pokr�t�a regulacji naci�gni�cia.

5. Poprowadź ni� w dó� kana�u i przeprowadź j� 
przez punkty nawlekania 5678 znajduj�ce 
si� obok niebieskich oznacze�, post�puj�c 
zgodnie z numerami na ilustracji. 

UWAGA:
Upewnij si�, �e obydwa podno�niki nici s� 
nawleczone 7.

Kontynuuj zgodnie z „Łatwe nawlekanie dolnego 
nawlekacza”.

Łatwe nawlekanie dolnego nawlekacza
1. Przesu� dźwigni� nawlekania dolnego 

nawlekacza <A> w prawo.
Dolny nawlekacz <B> przemieszcza si� na 
pozycj� pokazan� na poni�szym rysunku.

PRZESTROGA
Przesuwaj dźwigni� nawlekania wy��cznie 
w kierunkach pokazanych przez strza�k�. 
Przesuwanie dźwigni si�� w jakimkolwiek innym 
kierunku mo�e j� uszkodzi�.

Przed przesuni�ciem dźwigni nawlekania 
nawlekacza, nale�y upewni� si�, �e ig�a znajduje 
si� w najwy�szej pozycji.

2. Poprowadź ni� tak, jak to zosta�o pokazane na 
rysunku.

PRZESTROGA
Dla bezpiecze�stwa nale�y wy��czy� maszyn� 
przed rozpocz�ciem nawlekania.

Nawlekanie nale�y wykona� w nast�puj�cej 
kolejno�ci. 

1. Dolny nawlekacz
2. Górny nawlekacz
3. Prawa ig�a
4. Lewa ig�a

Przeprowadź ni� w kolejno�ci pokazanej na 
rysunku, post�puj�c zgodnie z niebieskim kolorem 
i liczbami obok ka�dego punktu nawlekania.

2

1
3

4

3

4

5

67
89

0

6
7

89

0

1. Otwórz pokryw� przedni�, przesuwaj�c j� w 
prawo i kieruj�c gór� w swoj� stron�.

2. Poci�gnij ni� ze szpulki bezpo�rednio przez 
trzymak nici 1 oraz p�ytk� nici 2 znajduj�ce 
si� na stojaku na nici od tylu do przodu.

3. Prze�ó� ni� przez otwór 3 na górze maszyny.
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3. Przeprowadź ni� przez oko dolnego 
nawlekacza.

4. Powoli przekr�� pokr�t�o r�czne oraz upewnij 
si�, �e powróci�o do swojego pierwotnego 
po�o�enia.

UWAGA:
Je�li podczas szycia ni� dolnego nawlekacza 
ulegnie zerwaniu, nale�y odci�� i wyci�gn�� ni� z 
obydwu igie�. 

Przed ponownym nawleczeniem dolnego 
nawlekacza, upewnij si�, czy ponowne nawlekanie 
przebiega zgodnie z diagramem. Maszyna nie 
b�dzie dzia�a�a poprawnie, je�li nawlekania nie 
przeprowadzi si� w odpowiedniej kolejno�ci.

PRZESTROGA
Nawlecz ig�y po nawleczeniu dolnego i górnego 
nawlekacza.
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5. Poprowadź ni� w dó� kana�u i przeprowadź j� 
przez punkty nawlekania 5678 znajduj�ce 
si� obok zielonych oznacze�, post�puj�c 
zgodnie z numerami na ilustracji.

UWAGA:
Upewnij si�, �e tylko górny podno�nik nici jest 
nawleczony 7.

6. Przeprowadź ni� przez oko górnego 
nawlekacza 9.

UWAGA:
Je�li ni� górnego nawlekacza ulegnie zerwaniu 
podczas szycia:
Mo�e to by� spowodowane dostaniem si� nici 
dolnego nawlekacza do górnego nawlekacza. Je�li 
tak si� stanie, obni� górny nawlekacz, obracaj�c 
pokr�t�o r�czne, wyjmij ni� dolnego nawlekacza 
z górnego nawlekacza, a nast�pnie ponownie 
nawlecz górny nawlekacz z przynajmniej p�yty 
naci�gania.

Przeprowadź ni� w kolejno�ci pokazanej na 
rysunku, post�puj�c zgodnie z zielonym kolorem i 
liczbami obok ka�dego punktu nawlekania.

2

1
3

4

3

4

5

6

6

7

7

8

8

9

9

1. Otwórz pokryw� przedni�, przesuwaj�c j� w 
prawo i kieruj�c gór� w swoj� stron�.

2. Poci�gnij ni� ze szpulki bezpo�rednio przez 
trzymak nici 1 oraz p�ytk� nici 2 znajduj�ce 
si� na stojaku na nici od tylu do przodu.

3. Prze�ó� ni� przez otwór 3 na górze maszyny.

4. Prze�ó� ni� przez p�yt� naci�gania 4, która 
znajduje si� w kanale obok zielonego pokr�t�a 
regulacji naci�gni�cia. 
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Nawlekanie prawej ig�y
Przeprowadź ni� w kolejno�ci pokazanej na 
poni�szym rysunku, post�puj�c zgodnie z 
ró�owym kolorem i liczbami obok ka�dego punktu 
nawlekania.

2

1

3

4

5
6

7
8

3

4

8 8

7

1. Poci�gnij ni� ze szpulki bezpo�rednio przez 
trzymak nici 1 oraz p�ytk� nici 2 znajduj�ce 
si� na stojaku na nici od tylu do przodu.

2. Prze�ó� ni� przez otwór 3 na górze maszyny.

3. Prze�ó� ni� przez p�yt� naci�gania 4, która 
znajduje si� w kanale obok ró�owego pokr�t�a 
regulacji naci�gni�cia.

4. Poprowadź ni� w dó� kana�u i przeprowadź j� 
przez punkty nawlekania 5 6 7 znajduj�ce 
si� obok ró�owych oznacze�, post�puj�c 
zgodnie z numerami na ilustracji.

UWAGA:
Upewnij si�, �e ni� zosta�a poprowadzona 
przez prawy separator <A>.

5. Poprowadź ni� w dó� przez prowadnic� nici 
igielnicy, a nast�pnie przez praw� ig�� 8 od 
przodu do ty�u.
 (<B>: dwie ig�y/ <C>: jedna ig�a)

Nawlekanie lewej ig�y
Przeprowadź ni� w kolejno�ci pokazanej na 
rysunku, post�puj�c zgodnie z �ó�tym kolorem i 
liczbami obok ka�dego punktu nawlekania.

2

1
3

4

3

4

5
6

8

7

7

8 8

1. Poci�gnij ni� ze szpulki bezpo�rednio przez 
trzymak nici 1 oraz p�ytk� nici 2 znajduj�ce 
si� na stojaku na nici od tylu do przodu.

2. Prze�ó� ni� przez otwór 3 na górze maszyny.

3. Prze�ó� ni� przez p�yt� naci�gania 4, która 
znajduje si� w kanale obok �ó�tego pokr�t�a 
regulacji naci�gni�cia.

4. Poprowadź ni� w dó� kana�u i przeprowadź j� 
przez punkty nawlekania 5 6 7 znajduj�ce 
si� obok �ó�tych oznacze�, post�puj�c zgodnie 
z numerami na ilustracji.

UWAGA:
Upewnij si�, �e ni� jest poprowadzona przez 
lewy separator <A>.

5. Poprowadź ni� w dó� przez prowadnic� nici 
igielnicy, a nast�pnie przez lew� ig�� 8 od 
przodu do ty�u.
(<B>: dwie ig�y/ <C>: jedna ig�a)
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ROZDZIAŁ 4

Materia� Ścieg
D�ugo�� �ciegu

 (mm)
Ni� Ig�a

Materia�y drobne:
 Żor�eta
 Linon
 Organtyna
 Trykot

Ścieg owerlokowy 2,0-3,0 Prz�dza #80-90
Bawe�na #100
Tetron #80-100

130/705 H
#80

Materia�y drobne:
 Żor�eta
 Linon
 Organtyna
 Trykot

W�ski owerlok/
Zwalcowany
�cieg obr�bowy

R-2,0 Ni� ig�y : 
Prz�dza #80-90
Tetron #80-100 

Ni� nawlekacza:

Prz�dza #80-90
Tetron #80-100

130/705 H
#80

Materia�y �rednie:
 Sukno
 Gabardyna
 Ser�a

Ścieg owerlokowy 2,5-3,5 Prz�dza #60-80
Bawe�na #60-80
Tetron #60-80

130/705 H
#80
#90

Materia�y �rednie:
 Sukno

W�ski owerlok/
Zwalcowany
�cieg obr�bowy

R-2,0 Ni� ig�y : 
Prz�dza #60-80
Tetron #60-80 

Ni� nawlekacza:

Prz�dza #60-80
Tetron #60-80

130/705 H
#80
#90

Materia�y ci��kie:
 Tweed
 D�ins
 Dzianiny

Ścieg owerlokowy 3,0-4,0 Bawe�na #50-60
Prz�dza #60
Tetron #50-60

130/705 H
#90

UWAGA:
Ni� dekoracyjna b�dzie najlepiej si� sprawdza�a w górnym nawlekaczu dla szycia eleganckiego.
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ROZDZIAŁ 5
SZYCIE

Wybór �ciegu
Wybierz wzór �ciegu przed rozpocz�ciem szycia. 
Ta maszyna do szycia mo�e szy� pi�� ró�nych 
�ciegów, je�li post�puje si� zgodnie z poni�szymi 
prostymi krokami:

Czteroniciowy �cieg owerlokowy
U�yj wszystkich czterech nici i dwóch igie�, aby 
utworzy� czteroniciowy �cieg owerlokowy.

Zastosowanie: Zapewnia mocny szew. Idealny do 
szycia dzianin i w�óknin. 

Trójniciowy �cieg owerlokowy 5 mm
U�yj trzech nici i lewej ig�y, zapewnia szwy 5 mm.

Zastosowanie: Do �ciegu owerlokowego na 
garniturach, bluzkach, spodniach itp. Idealne do 
�rednich i ci��kich materia�ów.

UWAGA:
Wymontuj praw� ig�� szyj�c tym �ciegiem 
owerlokowym.

Trójniciowy �cieg owerlokowy 2,8 mm 
U�yj trzech nici i prawej ig�y, zapewnia szwy 2,8 
mm.

Zastosowanie: Do �ciegu owerlokowego na 
garniturach, bluzkach, spodniach itp. Idealne do 
drobnych i �rednich materia�ów.

UWAGA:
Wymontuj lew� ig�� szyj�c tym �ciegiem 
owerlokowym.

W�ski �cieg owerlokowy 2,0 mm oraz 

Walcowany �cieg obr�bowy 2,0 mm 
U�ywaj jako �ciegu dekoracyjnego lub 
wyka�czaj�cego. Patrz „W�ski owerlok/ 
Walcowany �cieg obr�bowy” w tym rozdziale, aby 
uzyska� wi�cej szczegó�ów.

UWAGA:
Mo�na u�y� opcjonalnej dodatkowej stopki, aby 
uzyska� jeszcze wi�ksz� ró�norodno�� �ciegów. 
Patrz ROZDZIAŁ 8, aby uzyska� szczegó�y.

Szycie próbne
Przed rozpocz�ciem szycia nale�y przeprowadzi� 
szycie próbne.

1. Ustaw naci�gni�cie wszystkich nici na „4”.

2. Nawlecz maszyn� i wyci�gnij wszystkie nici na 
oko�o 15 cm za stopk� dociskow�.

3. Umie�� kawa�ek materia�u pod stopk� 
dociskow�, aby przeprowadzi� szycie próbne.

UWAGA:
Zawsze przed umieszczeniem materia�u pod 
stopk�, nale�y j� najpierw podnie��. Nie 
mo�na rozpocz�� szycia tylko przeprowadzaj�c 
materia� pod stopk� bez podnoszenia stopki 
dociskowej.
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3. Materia� b�dzie podawany automatycznie. 
Trzeba go tylko kierowa� w odpowiedni� 
stron�.

4. Sprawdź tworzenie si� �ciegu (�a�cuch �ciegu), 
aby upewni� si�, czy jest równomierny. Je�li 
�cieg nie jest równomierny, sprawdź ponownie, 
czy nawlekanie zosta�o poprawnie wykonane i 
w odpowiedniej kolejno�ci.

5. Post�puj zgodnie z Prowadnikiem tolerancji 
�ciegu, aby uzyska� spójne ci�cie �ciegów 
materia�u. Skala Prowadnika tolerancji �ciegu 
pokazuje 9,5, 12,7, 15,9 oraz 25,4 mm, kiedy 
szeroko�� �ciegu jest ustawiona na „5”.

1 Stopka dociskowa  2 Górne ostrze tn�ce  

      3 Prowadnik tolerancji �ciegu

Aby wyci�gn�� prac�
Kiedy �cieg jest sko�czony, maszyna powinna 
pracowa� na niskich obrotach, aby uzyska� 
�a�cuch. Nast�pnie odetnij 5 cm �ciegu od pracy. 
Je�li podawanie dla �a�cuchowania nie jest 
wystarczaj�ce, poci�gnij delikatnie ni�.

4. Przed u�yciem peda�u sterowania do szycia, 
przytrzymuj�c nici lew� r�k�, przekr�� powoli 
pokr�t�o r�czne kilkukrotnie w swoj� stron�, a 
nast�pnie sprawdź czy nici splataj� si�.

Tworzenie �a�cucha
Po próbnym szyciu, naciskaj dalej peda� 
sterowania delikatnie, aby uzyska� 10 cm �a�cuch. 
Nici automatycznie splot� si� same w �a�cuch.

UWAGA:
Je�li naci�gni�cie nici nie jest prawid�owo 
wyregulowane, efekt �a�cucha nie b�dzie równy. W 
takim przypadku delikatnie poci�gnij nici. Sprawd� 
kolejno�� nawlekania i ustaw naci�gni�cie nici, 
aby utworzy� równy �a�cuch. (Patrz ROZDZIAŁ 1 
„Pokr�t�o regulacji naci�gni�cia”.)

Aby rozpocz�� szycie
1. Nawlecz maszyn� i wyci�gnij wszystkie nici na 

oko�o 15 cm za stopk� dociskow�.

2. Przed rozpocz�ciem szycia podnie� stopk� 
dociskow� i umie�� materia� dok�adnie pod 
stopk� dociskow�. Powoli uszyj kilka �ciegów 
obracaj�c pokr�t�o r�czne.
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Aby zabezpieczy� �a�cuch
Istniej� dwa sposoby zabezpieczenia �a�cucha.

Metoda 1
Zabezpiecz �a�cuch na pocz�tku i ko�cu �ciegu za 
pomoc� maszyny.

Na pocz�tku �ciegu
1. Uszyj kilka �ciegów po �a�cuchu dla 5 cm.  

2. Zatrzymaj maszyn� i podnie� stopk� 
dociskow�.

3. W�ó� �a�cuch pod stopk� dociskow�, a 
nast�pnie obrzu�, ci�gn�c w swoj� stron�.  

4. Po uszyciu kilku �ciegów, odetnij dodatkowy 
�a�cuch za pomoc� ostrza tn�cego tak, jak to 
zosta�o pokazane na ilustracji.

Na ko�cu �ciegu
1. Na ko�cu szwu, wyszyj jeden �cieg z materia�u 

przed zatrzymaniem maszyny.

2. Podnie� stopk� dociskow� i ig�y, a nast�pnie 
cofnij materia�. 

3. Obni� ig�y, a nast�pnie obni� stopk� dociskow� 
do tej samej pozycji.

4. Obrzu� szew, zwracaj�c uwag� na to, aby nie 
uci�� obrzuconego szwu ostrzem.  

5. Po uszyciu kilku �ciegów, obrzu� materia�, tak 
jak to zosta�o pokazane na rysunku. 

6. Odetnij no�yczkami nici.

Metoda 2
Dzi�ki tej metodzie �a�cuch na pocz�tku i ko�cu 
�ciegu jest zabezpieczony w ten sam sposób.

1. Zawi�� ni� odprut� z �a�cucha. 

2. W�ó� �a�cuch w koniec �ciegu, za pomoc� ig�y 
z du�ym oczkiem do szycia r�cznego. 

3. Przymocuj �a�cuch kropl� kleju do materia�u, a 
nast�pnie po wyschni�ciu utnij niepotrzebn� 
cz��� �ciegu. 
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Wyci�gnij materia� i ponownie przeprowadź 
nawlekanie w odpowiedniej kolejno�ci, dolny 
nawlekacz, górny nawlekacz, prawa ig�a, a 
nast�pnie lewa ig�a (aby ponownie nawlec, patrz 
ROZDZIAŁ 3 „NAWLEKANIE”). Umie�� ponownie 
materia� pod stopk� dociskow� i szyj 3-5 cm 
powy�ej wcze�niejszych �ciegów.

PRZESTROGA
Nie zostawia� w materiale szpilek podczas szycia, 
poniewa� mog� one uszkodzi� ig�y i ostrza tn�ce.

Szycie materia�ów drobnych
1. Dostosuj nacisk stopki dociskowej tak, aby 

zapobiec marszczeniu si� materia�u, a 
nast�pnie pozwól na powstawanie zakrzywie� 
podczas szycia. (Patrz ROZDZIAŁ 1 
„Regulacja nacisku stopki dociskowej”.)

2. Poluzuj naci�gni�cie nici, ale pami�taj, �e je�li 
ni� jest za luźna, mo�e si� zerwa�, a �ciegi 
zostan� pomini�te.

W�ski owerlok/Walcowany �cieg obr�bowy 
nale�� do wyko�czenia dekoracyjnego dla 
materia�ów lekkich i �rednich. Cz�sto s� u�ywane 
do wyko�czenia kraw�dzi materia�u. Ten �cieg 
jest szyty po wyj�ciu lewej ig�y i przy u�yciu 
trzyniciowego szwu owerlokowego. 

Instrukcje dotycz�ce w�skiego 
owerloku/Walcowanego �ciegu 
obr�bowego

PRZESTROGA
Wy��cz prze��cznik zasilania maszyny i �wiat�a 
przez wyj�ciem/ za�o�eniem ig�y.

1. Demontowanie lewej ig�y.

UWAGA:
Aby uzyska� informacje dotycz�ce zalecanych 
nici i igie�, patrz ROZDZIAŁ 4 „TABELA 
PORÓWNAWCZA MATERIAŁÓW DO SZYCIA, 
NICI I IGIEŁ”.

2. Nawlecz maszyn� dla trzyniciowego owerloku 
za pomoc� prawej ig�y.

3. Wyci�gnij palec �ciegu <A>.

1 Podnie� dźwigni� stopki dociskowej.

2 Poci�gnij wszystkie nici w ty� maszyny.

3 Sprawdź oznaczenia, aby upewni� si�, �e 
ni� nie jest ju� owini�ta wokó� palca �ciegu.

4 Otwórz pokryw� przedni�.

5 

6 
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Schowek na palec �ciegu <A> znajduje si� 
wewn�trz przedniej pokrywy.

[Kod produktu: 884-B02]

* Kod produktu znajduje si� na tabliczce 
znamionowej maszyny.

UWAGA:
Nale�y upewni� si�, �e palec �ciegu jest 
zamontowany podczas szycia standardowego 
�ciegu owerlokowego.

4. Ustaw pokr�t�o szeroko�ci �ciegu na pozycj� 
„R”.

<A> Oznaczenie wyboru

[Kod produktu: 884-B03]

5. Ustaw d�ugo�� �ciegu. 
Ustaw pokr�t�o regulacji d�ugo�ci �ciegu 
na pozycj� „R do 2” (dla w�skiego �ciegu 
owerlokowego: R do 2, dla walcowanego 
�ciegu obr�bowego: R). 

<A> Oznaczenie wyboru
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Tabela w�skiego owerloku/ Walcowanego �ciegu obr�bowego

Walcowany �cieg obr�bowy W�ski �cieg owerlokowy

Styl �ciegu Spód materia�u

Wierzch materia�u

Spód materia�u

Wierzch materia�u

Materia�y Patrz ROZDZIAŁ 4 „TABELA 
PORÓWNAWCZA MATERIAŁÓW 
DO SZYCIA, NICI I IGIEŁ”.

Patrz ROZDZIAŁ 4 „TABELA 
PORÓWNAWCZA MATERIAŁÓW 
DO SZYCIA, NICI I IGIEŁ”.

Ni� ig�y Patrz ROZDZIAŁ 4 „TABELA 
PORÓWNAWCZA MATERIAŁÓW 
DO SZYCIA, NICI I IGIEŁ”.

Patrz ROZDZIAŁ 4 „TABELA 
PORÓWNAWCZA MATERIAŁÓW 
DO SZYCIA, NICI I IGIEŁ”.

Ni� górnego nawlekacza Patrz ROZDZIAŁ 4 „TABELA 
PORÓWNAWCZA MATERIAŁÓW 
DO SZYCIA, NICI I IGIEŁ”.

Patrz ROZDZIAŁ 4 „TABELA 
PORÓWNAWCZA MATERIAŁÓW 
DO SZYCIA, NICI I IGIEŁ”.

Ni� dolnego nawlekacza Patrz ROZDZIAŁ 4 „TABELA 
PORÓWNAWCZA MATERIAŁÓW 
DO SZYCIA, NICI I IGIEŁ”.

Patrz ROZDZIAŁ 4 „TTABELA 
PORÓWNAWCZA MATERIAŁÓW 
DO SZYCIA, NICI I IGIEŁ”.

D�ugo�� �ciegu R (R-2,0) R (R-2,0)

Szeroko�� �ciegu R (R-6) R (R-6)

Palec �ciegu Wyci�gni�ty Wyci�gni�ty

Naci�gni�cie nici

Ni� ig�y

Ni� górnego nawlekacza

Ni� dolnego nawlekacza

4 (3 - 5)

5 (4 - 6)

7 (6 - 8)

4 (3 - 5)

5 (4 - 6)

5 (4 - 6)

5 (4 - 6)

5 (4 - 6)

7 (6 - 8)

5 (4 - 6)

6 (5 - 7)

6 (5 - 7)
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ROZDZIAŁ 6
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Niniejsza maszyna zosta�a zaprojektowana tak, aby jej praca by�a bezproblemowa. Aczkolwiek poni�sza 
tabela przedstawia problemy, które mog� wyst�pi�, je�li podstawowe ustawienia nie zosta�y wykonane 
poprawnie.

Problem Powód Rozwi�zanie

1. Brak podawania materia�u Nacisk stopki dociskowej jest za 
ma�y

Przekr�� �rub� regulacji nacisku 
w prawo, aby zwi�kszy� nacisk 
stopki dociskowej.  
(Patrz strona 9.)

2. Z�amanie igie� 1. Skrzywienie lub st�pienie igie� Wymie� ig�� na now�.  
(Patrz strona 13.)

2. Ig�y niepoprawnie zamontowane Zamontuj poprawnie ig�y. 
(Patrz strona 13.)

3. Materia� ci�gni�ty si�� Nie naciskaj ani nie ci�gnij 
materia�u za mocno podczas 
szycia.

3. Zerwanie nici 1. Niepoprawne nawleczenie Nawlecz poprawnie. 
(Patrz strony 15-18.)

2. Spl�tanie nici Sprawdź trzymak szpuli, trzymaki 
nici itp. i usu� zap�tlon� ni�.

3. Ni� naci�gni�ta za mocno Wyreguluj naci�gni�cie nici. 
(Patrz strony 10-12.)

4. Ig�y niepoprawnie zamontowane Zamontuj poprawnie ig�y. 
(Patrz strona 13.)

5. U�yto nieprawid�owej ig�y U�yj prawid�owej ig�y.
130/705H - zalecana  
(Patrz strona 13.)

4. Pomini�te �ciegi 1. Skrzywienie lub st�pienie ig�y Wymie� ig�� na now�.   
(Patrz strona 13.)

2. Ig�a niepoprawnie zamontowana Zamontuj poprawnie ig��. 
(Patrz strona 13.)

3. U�yto nieprawid�owej ig�y U�yj prawid�owej ig�y.
130/705H - zalecana 
(Patrz strona 13.)

4. Niepoprawne nawleczenie Nawlecz poprawnie. 
(Patrz strony 15-18.)

5. Nacisk stopki dociskowej jest za 
ma�y 

Przekr�� �rub� regulacji nacisku 
w prawo, aby zwi�kszy� nacisk 
stopki dociskowej.   
(Patrz strona 9.)

5. Ściegi nie s� równomierne Naci�gniecie nici nie jest 
prawid�owo wyregulowane

Wyreguluj naci�gni�cie nici. 
(Patrz strony 10-12.)

6. Materia� jest pomarszczony 1. Ni� naci�gni�ta za mocno Zmniejsz naci�gni�cie nici 
podczas szycia lekkich lub 
drobnych materia�ów.
(Patrz strony 10-12.)

2. Niepoprawnie nawleczono nici 
lub nici s� spl�tane

Nawlecz poprawnie. 
(Patrz strony 15-18.)
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ROZDZIAŁ 7
KONSERWACJA

Czyszczenie

PRZESTROGA
Przed czyszczeniem, nale�y wy��czy� maszyn�.

Przekr�� pokr�t�o r�czne i obni� ig�y.

Okresowo usuwaj kurz, �cinki materia�u oraz nici 
za pomoc� szczotki czyszcz�cej.

Smarowanie 
Aby zapewni� p�ynn� i cich� prac�, nale�y 
okresowo oliwi� ruchome cz��ci (wskazane 
strza�kami) maszyny. 

PRZESTROGA
Przed otworzeniem pokrywy przedniej i oliwieniem, 
nale�y wy��czy� maszyn�.

UWAGA:
Przed u�yciem, nale�y naoliwi� maszyn�.
Przed zastosowaniem oleju, nale�y wyczy�ci� kurz 
z maszyny.
Przy normalnym u�ytkowaniu, maszyn� nale�y 
oliwi� raz lub dwa razy w miesi�cu. Je�li maszyna 
jest u�ytkowana cz��ciej, nale�y j� oliwi� raz w 
tygodniu.
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ROZDZIAŁ 8
ZASTOSOWANIE OPCJONALNEJ STOPKI

5. Podnie� dźwigni� stopki dociskowej i w�ó� 
materia� ze zgi�t� kraw�dzi� po lewej stronie 
w taki sposób, aby ig�a w czasie szycia 
przek�uwa�a wy��cznie z�o�on� kraw�dź.

6. Obni� dźwigni� stopki dociskowej, ustaw 

prowadnik materia�u w stron� z�o�onej kraw�dzi.

7. Ustaw po�o�enie prowadnika stopki dociskowej 
za pomoc� �ruby regulacji tak, aby ig�a lekko 
dotyka�a zagi�cia na materiale. W takim 
przypadku grubo�� materia�u jest kryterium.
Obracaj�c �rub� w przód (w swoj� stron�), 
prowadnik materia�u przemie�ci si� w prawo. 
Obracaj�c �rub� w ty� (od siebie), prowadnik 
materia�u przemie�ci si� w lewo.

3 Śruba regulacji
   4 Prowadnik materia�u

Aby ustawi� pozycj� prowadnika materia�u, 
do szycia próbnego nale�y u�y� skrawka tego 
samego materia�u.

8. Sk�adaj�c materia� r�cznie, nale�y szy� tak, 
aby ig�a lekko nachodzi�a na kraw�dź zagi�cia.

9. 

Aby uzyska� najlepszy efekt, nale�y u�y� nici 
w kolorze, który pasuje do materia�u.
Je�li czynno�� zosta�a przeprowadzona 
prawid�owo, ten �cieg b�dzie ledwo widoczny 
po prawej stronie materia�u.

Ścieg  atlokowy.
Ścieg Flatlock jest g�ównie u�ywany do 
dekoracyjnego wyko�czenia projektu. Zako�czony 
�cieg mo�e wygl�da� jak drabina lub ma�e 
równoleg�e linie, kiedy materia� jest p�asko ci�gni�ty. 

Ustawienia zalecane
- Szeroko�� �ciegu: 5 mm 
- D�ugo�� �ciegu: 2 - 4 mm
- Naci�gni�cie nici ig�y: 0-3
- Naci�gni�cie nici górnego nawlekacza: 2-5
- Naci�gni�cie nici dolnego nawlekacza: 6-9

PRZESTROGA
Wy��cz maszyn�, by wymieni� stopk� dociskow�.

Stopka do �ciegu krytego

Funkcje
Korzystaj�c ze stopki dociskowej do �ciegu 
krytego (stopka uniwersalna), mo�na szy� �ciegi 
kryte i owerlok jednocze�nie. Jest to idealne 
rozwi�zanie przy szyciu mankietów, do�ów spodni, 
kieszeni, spódnic z podszewk� itp.

Ścieg kryty
Kryty �cieg obr�bowy jest u�ywany dla ma�o 
widocznych brzegów odzie�y lub domowych 
projektów dekoracyjnych. U�ywaj do obszywania 
spodni, spódnic lub draperii.

Ustawienia zalecane
- Szeroko�� �ciegu: 5 mm 
- D�ugo�� �ciegu: 3 - 4 mm
- Naci�gni�cie nici ig�y: nieznacznie poluzowana (0-2)
- Naci�gni�cie nici górnego nawlekacza: 

Lekko naci�gni�ta (5-7)
- Naci�gni�cie nici dolnego nawlekacza: 

Nieznacznie poluzowana (2-4)

Post�powanie
1. Zamontuj stopk� do �ciegu krytego (patrz 

ROZDZIAŁ 1 „Montowanie/ demontowanie 
stopki dociskowej”).

2. Ustaw maszyn� na trzynitkowy �cieg owerlokowy 
z jedn� ig�� umieszczon� po lewej stronie. 

Praw� ig�� nale�y wyci�gn��.

3. Obró� niew�a�ciw� stron� materia�u, z�ó� 
jednokrotnie materia�, a nast�pnie powró� 
do wymaganej szeroko�ci tak jak to zosta�o 
pokazane na rysunku.

1 Cofanie
   2 Ście�ka ig�y

Szycie b�dzie �atwiejsze je�li zgi�cia z�o�onego 
materia�u zostan� uprzednio wyprasowane.

4. Przekr�� pokr�t�o r�czne tak, aby linia na 
pokr�tle r�cznym znajdowa�a si� równo z lini� 
na maszynie (patrz ROZDZIAŁ 1 „Kierunek 
obracania pokr�t�a r�cznego”).
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Post�powanie
1. Zamontuj stopk� do �ciegu krytego (patrz 

ROZDZIAŁ 1 „Montowanie/ demontowanie 
stopki dociskowej”).

2. Ustaw maszyn� na trzynitkowy owerlok z jedn� 
ig�� umieszczon� po lewej stronie.
Praw� ig�� nale�y wyci�gn��.

3. Z�ó� materia� tak jak to zosta�o pokazane na 
rysunku.

1 Powierzchnia

4. Przekr�� pokr�t�o r�czne tak, aby linia na 
pokr�tle r�cznym znajdowa�a si� równo z lini� 
na maszynie (patrz ROZDZIAŁ 1 „Kierunek 
obracania pokr�t�a r�cznego”).

5. Podnie� dźwigni� stopki dociskowej i w�ó� 
materia� ze zgi�t� kraw�dzi� w taki sposób, 
aby ig�a w czasie szycia przek�uwa�a wy��cznie 
z�o�on� kraw�dź.

6. Obni� dźwigni� stopki dociskowej, ustaw
prowadnik materia�u w stron� z�o�onej 
kraw�dzi.

7. Ustaw po�o�enie prowadnika stopki dociskowej 
za pomoc� �ruby regulacji tak, aby ig�a 
porusza�a si� w dó� do pozycji 2,5 do 3,0 mm 
wewn�trz z�o�onej kraw�dzi materia�u, aby 
niektóre ze �ciegów zapl�ta�y si� powy�ej 
kraw�dzi.

2 Śruba regulacji
   3 Prowadnik materia�u

Obracaj�c �rub� w przód, prowadnik materia�u 
przemie�ci si� w prawo. Obracaj�c �rub� w ty�, 
prowadnik materia�u przemie�ci si� w lewo.
Aby ustawi� pozycj� prowadnika materia�u, do 
szycia próbnego mo�na u�y� skrawka tego 
samego materia�u.

8. Podczas sk�adania razem kawa�ków materia�u, 
nale�y szy� ze sta�� pr�dko�ci� wzd�u� 
zagi�cia.

9. Kiedy zszywanie jest zako�czone, wyci�gnij 
p�asko materia�.

UWAGA:

Ścieg na okr�tk�

Dla cienkich materia�ów dobrym pomys�em jest 
wybranie delikatnej nici, która b�dzie g�adko szy�.

Post�powanie
1. Zamontuj stopk� do �ciegu krytego (patrz 

ROZDZIAŁ 1 „Montowanie/ demontowanie 
stopki dociskowej”).

2. Ustaw maszyn� na w�ski �cieg owerlokowy. 
(Patrz ROZDZIAŁ 5 „W�ski owerlok/ 
Walcowany �cieg obr�bowy”.)

3. Narysuj linie w równych odst�pach od siebie 
na materiale za pomoc� o�ówka do materia�u, 
które b�d� oznacza� miejsce umieszczenia 
�ciegu na okr�tk�.
Z�ó� materia� wzd�u� jednej z linii i delikatnie 
przyprasuj �elazkiem.

1 Tworzenie linii
   2 Z�ó� na pó�

4. Przekr�� pokr�t�o r�czne tak, aby linia na 
pokr�tle r�cznym znajdowa�a si� równo z lini� 
na maszynie (patrz ROZDZIAŁ 1 „Kierunek 
obracania pokr�t�a r�cznego”).

5. Podnie� dźwigni� stopki dociskowej i w�ó� 
materia� ze zgi�t� kraw�dzi� w taki sposób, 
aby ig�a w czasie szycia przek�uwa�a wy��cznie 
z�o�on� kraw�dź.

6. 
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7. Wyrównaj prowadnik stopki dociskowej do 
�ciegu krytego z lini� po prawej stronie palca 
�ciegu.
Obracaj�c �rub� w przód, prowadnik �ciegu 
przemie�ci si� w prawo. Obracaj�c �rub� w ty�, 
prowadnik �ciegu przemie�ci si� w lewo.

8. Wyrównaj z�o�enie z prowadnikiem i w�ó� 
materia� do pozycji ig�y.

3 Śruba regulacji
   4 Prowadnik materia�u

9. Poprowadź zagi�cie materia�u tak, aby szy� w 
po�owie mi�dzy ig�� a górnym ostrzem tn�cym.

10. Kontynuuj szycie dopóki wszystkie oznaczone 
linie nie zostan� uszyte.

Popraw niewielkie nierówno�ci r�k�.

Stopka do obci�gania ta�m�

Funkcje
U�ywaj�c stopki do obci�gania ta�m�, mo�na 
szy� ta�my, ale równie� jednocze�nie gumki i 
oblamowanie.

- Mo�na szy� ta�my i gumki o szeroko�ci od 6 mm do 
12 mm.

- Doczepianie ta�my jest bardzo u�yteczne do 
wzmacniania rozci�gliwych materia�ów takich 
jak dzianinowych ubra� na ramionach.  Równie� 
przyszywanie gumek jest odpowiednie dla 
mankietów, dekoltów itp.

     

        <A> U�ywanie gumek
   <B> U�ywanie ta�my

Ustawienia maszyny (rodzaj �ciegu):

      

- owerlok dwuig�owy czteronitkowy

- owerlok jednoig�owy trzynitkowy (ka�da ig�a 
mo�e zosta� u�yta.)

Jak ustawi� gumk� / ta�m�

1

2
3

4 5

1. Zamontuj stopk� do obci�gania ta�m� (patrz 
ROZDZIAŁ 1 „Montowanie/ demontowanie 
stopki dociskowej”).

2. Podnie� dźwigni� stopki dociskowej.

3. Przekr�� pokr�t�o r�czne tak, aby linia na 
pokr�tle r�cznym znajdowa�a si� równo z lini� 
na maszynie (patrz ROZDZIAŁ 1 „Kierunek 
obracania pokr�t�a r�cznego”).

4. Otwórz klapk� prowadnika ta�my 1, nast�pnie 
ustaw pokr�t�o regulacji nacisku 2 na „0”. 

5. Prze�ó� ta�m� lub gumk� 5 przez otwór 3.

6. Prze�ó� ta�m� lub gumk� 5 przez otwór 3 
tak, aby prawa strona ta�my / gumki by�a 
ustawiona wzd�u� prowadnika 4. 

7. Zamknij klapk� prowadnika ta�my 1 tak, aby 
by�a ustawiona po lewej stronie ta�my / gumki.

Szycie próbne

1. Podnie� dźwigni� stopki dociskowej.

2. W�ó� materia�y do momentu, gdy brzeg 
materia�ów dotknie ostrza tn�cego.

3. Obni� dźwigni� stopki dociskowej.

4. Ustaw pokr�t�o regulacji szeroko�ci �ciegu na 
„5”.
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5. Ustaw dźwigni� kontroli d�ugo�ci �ciegu.

- Ta�my: pomi�dzy „3” a „4”
- Gumki: „4”

6. Ustaw pokr�t�o regulacji nacisku 2

- na „0” szyj�c ta�my.
- na ��dany numer dla �ci�gni�� szyj�c gumki.

UWAGA:
�ci�gni�cia b�d� si� zwi�ksza� wraz z 
wi�kszym numerem.

7. Wykonaj szycie próbne i ustaw naci�gni�cie nici.
Przyk�ad prawid�owego szwu szycia:

 <A> Powierzchnia

 <B> Ta�ma

 <C> Powierzchnia

 <D> Gumka

UWAGA:

Stopka do sekwencji per�owej

Funkcje
U�ywaj�c stopki do sekwencji per�owej, mo�na 

przyszywa� koraliki na materia�. Jest to przydatne 
do wykonywania ozdobnych kraw�dzi zas�on, 

obrusów, sukienek itp. Za pomoc� tej stopki mo�na 
przyszywa� koraliki w odst�pach od 3 mm do 5 mm.

Przygotowanie
1. Wycofaj ostrze tn�ce (patrz ROZDZIAŁ 1 

„Wycofywanie ostrza tn�cego”).

2. Zamontuj stopk� do sekwencji per�owej (patrz 
ROZDZIAŁ 1 „Montowanie/ demontowanie 
stopki dociskowej”).

3. Ustaw maszyn� na trzynitkowy �cieg 
owerlokowy z jedn� ig�� umieszczon� po lewej 
stronie.
Praw� ig�� nale�y wyci�gn��.

Jak ustawi� maszyn�
1. Ustaw d�ugo�� �ciegu zgodnie z d�ugo�ci� 

dla <A> lub <B>. Na przyk�ad 4 mm d�ugo�ci 
�ciegu oznacza 4 mm dla <A> lub <B>. 

2. Ustaw szeroko�� �ciegu od 3 do 5 mm.

3. Ustaw naci�gni�cie nici w nast�puj�cy sposób:
Ni� ig�y: nieznacznie zmniejsz
Ni� górnego nawlekacza: nieznacznie zmniejsz
Ni� dolnego nawlekacza: nieznacznie zwi�ksz

Jak ustawi� materia� i koraliki

1

2

3

1. Z�ó� materia� zgodnie z lini� do ozdoby 
koralikami.

2. Umie�� materia� w miejscu opuszczania ig�y 
utrzymuj�c z�o�on� kraw�dź w prowadniku 1.

3. U�yj �ruby 2 i ustaw odst�p mi�dzy z�o�on� 
kraw�dzi� a ig�� mi�dzy 1 mm a 1,5 mm. 

4. Przeprowadź koralik przez prowadnik z przodu 
tunelu prowadnika 3.

Szycie próbne
1. Szyj przekr�caj�c pokr�t�o r�czne do momentu 

a� koralik nie przejdzie przez tunel.

2. Szyj powoli jednocze�nie naprowadzaj�c 
koralik i materia� r�cznie.

3. Zawi�� obydwa ko�ce nici.

UWAGA:
Naci�gni�cie nici mo�e si� �atwo poluzowa� 
zw�aszcza w przypadku ma�ych koralików. Wysu� 
ruchomy wypust �ciegu dla lepszego szycia.
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Stopka do pikowania

Funkcje
U�ywaj�c stopki do pikowania, mo�na uzyska� 
efekt pikowania na kraw�dzi materia�u. Pikowanie 
przydaje si� do ozdobnych kraw�dzi odzie�y 
(pi�ama, odzie� sportowa), os�ony mebli, poduszek 
ozdobnych, toreb itp.

Przygotowanie
Zamontuj stopk� do pikowania (patrz ROZDZIAŁ 1 
„Montowanie/ demontowanie stopki dociskowej”).

Ustawienia maszyny (rodzaj �ciegu):

   

- owerlok dwuig�owy czteronitkowy 
- owerlok jednoig�owy trzynitkowy (prawa ig�a 

powinna zosta� wyci�gni�ta)

Jak ustawi� maszyn�
1. Ustaw d�ugo�� �ciegu na 3 mm. (po�o�enie 

standardowe)

2. Ustaw szeroko�� �ciegu na 5 do 6 mm

3. Ustaw naci�gni�cie �ciegu na standardowy 
�cieg owerlokowy (patrz ROZDZIAŁ 5 „Wybór 
�ciegu”).

Jak ustawi� materia� i ta�m� do 
pikowania

1

2

1 Powierzchnia  2 Lewa strona

1. Po�ó� ta�m� do pikowania pomi�dzy 2 kawa�ki 
materia�u i ustaw obydwie kraw�dzie materia�u 
tak jak to zosta�o pokazane na rysunku. 
Trzymaj 3 cm ta�m� do pikowania powy�ej 
kraw�dzi materia�u, aby uzyska� jednostajne 
szycie. (Powierzchnia materia�u powinna 
znajdowa� si� wewn�trz.)

2. Umie�� materia� z ta�m� do pikowania pod 
stopk� dociskow� i w�ó� ta�m� do pikowania 
w rowek <A> stopki do pikowania i rozpocznij 
szycie.

Rozpocznij szycie
1. Ostro�nie poprowadź materia� i ta�m� do 

pikowania r�cznie podczas szycia.

2. Obró� obydwie strony materia�u po szyciu.

UWAGA:
Dla �atwiejszego szycia, wyg�ad� materia� i ta�m� 
do pikowania przed rozpocz�ciem szycia.

Szycie pikowane jest trudne pod katem ostrym.

W przypadku szerokiej ta�my do pikowania, 
powinno si� szy� odcinaj�c nadmiern� cz���.
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Stopka zbieraj�ca

Funkcje
Mo�esz utworzy� pi�kne zebrania za pomoc� 
stopki zbieraj�cej w ró�nych rodzajach odzie�y i 
ozdobach domu.

Przygotowanie
Zamontuj stopk� zbieraj�c� (patrz ROZDZIAŁ 1 
„Montowanie/ demontowanie stopki dociskowej”).

Ustawienia maszyny (rodzaj �ciegu):

      

- owerlok dwuig�owy czteronitkowy

- owerlok jednoig�owy trzynitkowy (ka�da ig�a 
mo�e zosta� u�yta.)

Jak ustawi� materia�

1
2

3

1 Powierzchnia      2 Lewa strona

1. Podnie� dźwigni� stopki dociskowej.

2. Przekr�� pokr�t�o r�czne tak, aby oznaczenie 
na pokr�tle r�cznym znajdowa�o si� równo 
z lini� na maszynie (patrz ROZDZIAŁ 1 
„Kierunek obracania pokr�t�a r�cznego”).

3. Ustaw doln� cz��� materia�u (materia�, który 
b�dzie zbierany 1 pod prowadnikiem 3 tu� 
pod ig��).

4. Ustaw górn� cz��� materia�u 2 mi�dzy stopk� 
zbieraj�c�, a prowadnikiem 3 u góry dolnej 
cz��ci materia�u 1.

5. Obni� dźwigni� stopki dociskowej.

Szycie próbne

1. Ustaw d�ugo�� �ciegu na 3 mm.

2. Ustaw wskaźnik podajnika zró�nicowanego na 2.

3. Ustaw szeroko�� �ciegu na 5 mm.

4. Ustaw pozosta�e ustawienia tak, jak w przypadku 
standardowego szycia owerlokowego.

5. Szyj, utrzymuj�c materia� równo z prowadnikiem 
materia�u 3. 

- Ustaw rozmiar zebra�, ustawiaj�c d�ugo�� 
�ciegu mi�dzy 2 mm a 5 mm.

- Ustaw ilo�� materia�u, która jest 
zebrana, ustawiaj�c wskaźnik podajnika 
zró�nicowanego mi�dzy 1,0 a 2,0.

UWAGA:
Nie ci�gn�� ani nie rozci�ga� materia�u.



Mocowanie stopki
System zatrzaskowy

Podniesienie stopki

Waga samej maszyny
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Dane techniczne

Wykorzystanie
Od materia�ów drobnych po ci��kie

Pr�dko�� szycia
Maksymalnie 1 300 �ciegów na minut�

Szeroko�� �ciegu
2,3 mm do 7 mm

D�ugo�� �ciegu (g�sto��)
2 mm do 4 mm

25 mm

5 mm do 6 mm

Ig�a
130/705 H

Liczba igie� i nici
Zamiennie trzy/cztery nici

Dwie ig�y lub jedna ig�a

5,6 kg

Wymiary maszyny
33,5 cm (szer.) x 29,6 cm (wys.) x 28,2 cm (g�.)

Zestaw igie� 130/705H.

#80 (2)
#90 (2)

DANE TECHNICZNE

Skok igły
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 DANE USTAWIENIA

MATERIAŁ NIĆ IGŁA

NACIĄGNIĘCIE NICI UWAGA

Lewa 
ig�a

Prawa 
ig�a RODZAJ ŚCIEGU




