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Dziękujemy za zakup overlocka Merrylock 848DS. 
Proszę przeczytać wszystkie informacje zawarte w tej instrukcji 
zanim rozpoczniesz pracę na maszynie.
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WAŻNE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

Twoja maszyna - overlock Merrylock 848DS został zaprojektowany 
i skonstruowany z myślą o wykorzystaniu wyłącznie DOMOWYM. 
Zanim rozpoczniesz pracę na maszynie, przeczytaj całą instrukcję.

NIEBEZPIECZEŃSTWO 
Przestrzegaj następujących wskazówek aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem:
1. Maszyny nie wolno nigdy zostawiać bez opieki gdy jest włączona do prądu. Gdy już 

skończyłaś korzystać z maszyny a zanim przystąpisz do jej czyszczenia, ZAWSZE 
PAMIĘTAJ, aby wyjąć kabel z gniazdka.

2. Wymieniając żarówkę, zawsze wcześniej wyjmij kabel z gniazdka. Używaj zawsze 
jednego rodzaju żarówek, 12-woltowych, 5-watowych.

3. Jeżeli maszyna wpadła do wody nie sięgaj po nią. Natychmiast wyłącz kabel 
z gniazdka.

4. Maszynę kładź zawsze w takim miejscu, aby nie wpadła samoistnie lub wskutek 
potrącenia do wanny lub zlewozmywaka. Nigdy nie umieszczaj jej ani nie wrzucaj do 
wody czy też  innego płynu.

OSTRZEŻENIE 
Przestrzegaj następujących wskazówek aby zmniejszyć ryzyko poparzenia, pożaru, 
porażenia prądem lub innych obrażeń:
1. Maszyna nie służy do zabawy. Gdy z maszyny korzystają dzieci lub choćby znajdują 

się w jej pobliżu, zawsze musi odbywać się to pod nadzorem.
2. Maszynę należy wykorzystywać wyłącznie do podanych w tej instrukcji czynności. 

Korzystaj wyłącznie z dodatków, polecanych przez producenta, o których mowa 
w niniejszej instrukcji.

3. Nie pozwól, by maszyna pracowała z uszkodzonym kablem lub wtyczką, gdy 
nieprawidłowo działa, została upuszczona lub spadła, została uszkodzona lub wpadła 
do wody. W każdej z tych sytuacji, oddaj maszynę do najbliższego punktu sprzedaży 
lub punktu serwisowego w celu jej przetestowania, naprawy, regulacji elektrycznej lub 
mechanicznej.

4. Do maszyny dołączony jest specjalny kabel łączący. W razie jego uszkodzenia, należy 
zastąpić go identycznym. Można go zakupić w punkcie sprzedaży.

5. Z maszyny nie wolno korzystać, pod żadnym pozorem, gdy którykolwiek z wlotów 
powietrza jest zablokowany. Utrzymuj maszynę i pedał w czystości, nie pozwól aby 
otwory wentylacyjne zatkały się kudełkami, kurzem lub włóknami.

6. Pod żadnym pozorem nie wkładaj do żadnych otworów jakichkolwiek przedmiotów.
7. Korzystaj z maszyny w pomieszczeniach zamkniętych.
8. Maszyny nie wolno używać w pomieszczeniach, w których stosuje się produkty 

w aerozolu (spreju), a także tam, gdzie wykorzystywany jest tlen.
9. Aby wyłączyć maszynę z prądu, najpierw wyłącz ją a następnie wyjmij wtyczkę 

z gniazdka.
10. Przy wyłączaniu maszyny z prądu nie ciągnij za kabel. Zawsze chwytaj za wtyczkę, 

nigdy za kabel.
11. Zawsze trzymaj palce z dala od części ruchomych maszyny, zwłaszcza z dala od igły.
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12. Zawsze używaj właściwej płytki ściegowej. Korzystając z niewłaściwej płytki możesz 
spowodować, że igła się złamie.

13. Nie używaj pogiętych igieł.
14. W momencie przeszywania nie ciągnij ani nie popychaj tkaniny. Możesz zgiąć igłę 

i sprawić, że się złamie.
15. Jeżeli wykonujesz jakiekolwiek czynności w okolicy igły, czy to nawlekając igłę czy ją 

wymieniając, czy nawlekając chwytacz itp., zawsze najpierw wyłącz maszynę.
16. Zawsze wyłączaj maszynę z prądu (gniazdka) przy okazji wymiany obudowy, przy 

smarowaniu maszyny, czy przy okazji wykonywania innych czynności serwisowych 
opisanych w tej instrukcji użytkownika.

Trzymaj maszynę z dala od źródeł emitujących ładunki elektrostatyczne, źródeł ciepła, chroń 
przed wilgocią, a także nie wystawiaj na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

ZACHOWAJ TĘ INSTRUKCJĘ - WAŻNE
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Części Maszyny 

Przód maszyny i boki

1. Pokrywa boczna 
2. Pokrywa prowadnika nici 
3. Naprężacz lewej igły (żółty)
4. Naprężacz prawej igły  
 (niebieski)
5. Naprężacz górnego chwytacza  
 (zielony)
6. Naprężacz dolnego chwytacza 
 (czerwony)
7. Prowadnik nici 
8. Teleskopowe ramię prowadnika 
 nici.
9. Naprężacze wstępne
10. Trzpień na szpule 
11. Nasadka na szpule stożkowe 
12. Stojak na nici 
13. Pokrętło regulacyjne długości 
 ściegu 
14. Koło napędowe (obracać 
 zawsze do siebie)
15. Gniazdo na przewód zasilający  
 /opornica/
16. Główny wyłącznik on/off
17. Wgłębienie do otwarcia 
 przedniej osłony 
18. Przednia osłona 
19. Osłona górnego noża 
20. Stopka dociskowa 
21. Płytka ściegowa 
22. Dźwignia otwierająca boczną 
 osłonę 
23. Szuflada na akcesoria 
24. Pokrętło regulacji mechanizmu 
 różnicowego
25. Dźwignia podnoszenia stopki 
26. Osłona żarówki  

1

2

3

4
5

6

7
8
9

10

11

12
13

14

15

16
18

17
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Akcesoria 

1. Wkrętak 
2. Pęseta 
3. Siatka na nici
4. Pędzelek 
5. Oliwiarka 
6. Zapasowy górny nóż
7. Nakładki na małe szpulki
8. Igły 
9. Klucz imbusowy do igieł
10. pojemnik na ścinki 

Szuflada na akcesoria 

Standardowe akcesoria mogą 
być przechowywane w szufladzie 
znajdującej się na dole z lewej strony 
maszyny. Pociągnij na zewnątrz w 
celu otwarcia. Pchnij do środka w celu 
zamknięcia.

Koło napędowe

Kołem zamachowym należy obracać 
zawsze do siebie (w kierunku 
przeciwnym do ruchu wskazówek 
zegara)
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Podłączenie maszyny do prądu.

Główny wyłącznik powinien być 
wyłączony

1=włączony 
2=wyłączony 

Przed podłączeniem pedału kon-
trolnego upewnij się czy napięcie 
i częstotliwość jest identyczna z 
widniejącą na maszynie. Włóż 
wtyczkę/pedał  kontrolny do gniazda 
maszyny i gniazdka sieciowego.

Dla twojego bezpieczeństwa 

1. Kiedy maszyna jest włączona 
 zawsze patrz na obszar szycia i nie 
 dotykaj ruchomych części ani igieł.
2. Zawsze wyłączaj maszynę 
 głównym wyłącznikiem i wyciągnij 
 wtyczkę z gniazdka:
 - kiedy opuszczasz maszynę
 - kiedy dołączasz lub demontujesz 
 części 
 - kiedy czyścisz maszynę 
3. Nie kładź niczego na pedale 
 kontrolnym

Uwaga :
Używaj pedału kontrolnego tylko 
do odpowiadającego napięcia jakie 
występuje w gniazdku.

4C-326G(230V)
4C-326C(240V)
4C-316C(220V)
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Igły

Twoja  maszyna pracuje na igłach HAx1 
(130/705H)

Często bezpośrednią przyczyną prob-
lemów z ściegami są igły.

• Igła nieprawidłowo założona. (płaska 
strona powinna znajdować się z tyłu)
• Igła nie jest do końca wepchnięta na 
miejsce.
• Igła jest stępiona lub ma szorstka 
powierzchnię.(często wymieniaj igły; 
nawet nowe igły mają wady.)

Wymiana igły 

1. Wyłącz maszynę. Obróć kołem zama-
chowym do siebie aby podnieść igły w 
ich najwyższe położenie. Opuść stopkę.
2. Każdy uchwyt igieł ma śrubę 
zaciskową. Przytrzymaj igłę i za pomocą 
klucza imbusowego, odkręć śrubę 
mocującą igłę w przeciwną stronę do 
ruchu wskazówek zegara, następnie 
wyjmij igłę.
3. Włóż igłę płaską stroną do tyłu i 
umieść ją jak najwyżej.
4. Dokręć śrubę mocującą igłę.

Uwaga:
Lewa igła zawsze będzie znajdować 
się nieco wyżej niż prawa. Jeżeli igły są 
równo popuść śruby i popraw mocow-
anie wsuwając igły do środka. 
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Osłona przednia 

Otwórz przednią osłonę poprzez 
włożenie kciuka we wnękę, pchnij 
osłonę w prawo i pociągnij w dół.

Górny nóż 

Wyłączenie górnego noża 
(do góry – brak cięcia)
1. Wyłącz maszynę. Przekręć kołem 
 zamachowym do siebie aby unieść 
 igły w najwyższe położenie. Opuść 
 stopkę.
2. Pchnij górny nóż w prawo i przekręć 
 gałkę zgodnie z ruchem wskazówek 
 zegara.
.

Załączanie górnego noża 
(w dół – obcinanie)
1. Wyłącz maszynę. Przekręć kołem 
 zamachowym do siebie aby unieść 
 igły w najwyższe położenie. Opuść
  stopkę
2. Otwórz przednia osłonę
3. Obróć gałkę w kierunku przeciwnym 
 do kierunku ruchu wskazówek 
 zegara. Górny nóż automatycznie 
 zostanie opuszczony w pozycję 
 – włączony.
4. Zamknij przednią osłonę

Dźwignia podnoszenia stopki 

Podnieś stopkę
Podnieś do góry dźwignie 
podnoszenia stopki.

Opuszczanie stopki 
Opuść na dół dźwignię podnoszenia 
stopki 
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Demontaż stopki dociskowej

Wyłącz maszynę. Obróć kołem 1. 
zamachowym do siebie, aby 
podnieść igły w najwyższe położenie. 
Unieść stopkę dociskową.
Zdejmij stopkę dociskową poprzez 2. 
wciśnięcie dźwigni znajdującej się 
z tyłu uchwytu. Przesuń stopkę 
dociskową w lewą stronę.

Montaż stopki dociskowej

Maszyna powinna być wyłączona 1. 
z igłami w najwyższym położeniu 
i dźwignią stopki w najwyższym 
położeniu 
Umieść trzpień znajdujący 2. 
się na stopce dokładnie nad 
rowkiemznajdującym się na 
uchwycie. Opuść uchwyt stopki 
dociskowej a stopka zatrzaśnie się 
na swoim miejscu.

Pokrętło wyboru długości 
ściegu (ustawienia SL)

Pozycja „N” jest równa długości ściegu 
2,5 mm, standardowe ustawienia wielu 
typów ściegów. Rekomendowana 
długość ściegu dla indywidualnych 
typów ściegów znajduje się na 
stronach 36 – 42.
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Pokrętło regulacji mechanizmu 
różnicowego ( ustawienia DF)

Mechanizm różnicowy może być ustawiony 
od „N” do „8” lub „N” do „5”. 
Ustawienie „N” jest to ustawienie standar-
dowe. Przy tego typu ustawieniu przednie 
i tylne ząbki pracują równomiernie. 
Jest to najczęściej używane ustawienie. 
Rekomendowana długość ściegu dla 
indywidualnych typów ściegów znajduje się 
na stronach 18 – 27.

Języczek układania ściegu.

Twoja maszyna wyposażona jest w płytkę 
do obrębiania. Możesz wykonać wszystkie 
overlockowe ściegi poprzez włączenie lub 
wyłączenie języczka układania ściegu.
Zalecane ustawienia przy użyciu języczka 
szerokości ściegu dla konkretnych typów 
ściegów znajdują się na stronach 18 – 27.

Ustawienia „N”
Dźwignia załącza języczek układania 
ściegu dla uzyskania szerszego ściegu 
overlokowego.

Ustawienia „R”
Dźwignia wyłącza języczek układania 
ściegu. 
Ustawienie to jest potrzebne przy ściegu 
rolującym 3-nitkowym lub 3-nitkowym 
wąskim obrębiającym.



Ustawienie prowadnika nici

Należy wysunąć prowadnik nici do 
góry w najwyższe jego położenie i 
przekręć aż wyraźnie zaskoczą śruty 
w otwory.

Zakładanie nici 

Oba rodzaje nici tj. przemysłowe na 
dużej szpuli i domowe mogą być 
używane.

Nici na dużej szpuli
Aby zastosować przemysłowe nici 
należy użyć stożkowego uchwytu 
na szpulę. Upewnij się, że szersza 
krawędź uchwytu jest ułożona 
prostopadle do podstawy na nici.

Małe szpule 
Usuń stożkowe uchwyty na szpule 
i zamontuj nasadkę na szpulkę od 
góry.

Nici specjalne (zwijane lub śliskie)
Należy założyć na szpulę siatkę.

12
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Nawlekanie

Wiadomości ogólne

Jeżeli uczysz się nawlekać maszynę, 
Merrylock proponuje używanie kolorów, 
które są pokazane na naprężaczach. 
Pomoże Ci to w zrozumieniu funkcji 
każdej nici. 

Zalecane naprężenia dotyczą nici 
poliestrowych lub mieszanej poliestrowo 
– bawełnianej we wszystkich pozycjach 
nawlekania. Wybierz taką nić, która jest 
gładka i równa, bez zgrubień i cieńszych 
miejsc.

Uwaga: Szybkość maszyny 
i tworzenie ściegu powoduje napina 
nie nici, kiedy przechodzi ona przez 
talerzyki naprężaczy i prowadniki nici. 
Dlatego jest tak ważne, aby używać 
nici poliestrowych lub mieszanych 
poliestrowo – bawełnianych. Nić ze 
100% bawełny jest zbyt słaba 
i może rwać.

Uwaga: Zapoznaj się dokładnie ze 
wskazówkami dotyczącymi nawlekania 
maszyny  i wykorzystaj każdy ze 
wskazanych prowadników. Maszynę 
należy nawlekać we właściwym 
porządku (chwytacz górny, chwytacz 
dolny, igły). 

• Wyłącz maszynę 
• Wciągnij prowadnik nici 

w najwyższe położenie 
• Obróć kołem zamachowym 

do siebie aż igły ustawią się 
w najwyższym położeniu 

• Otwórz przednią pokrywę 
• Otwórz boczną pokrywę 

podnosząc dźwignię do góry 



1. Chwytacz górny 
   (Ścieżka zielona)

Jeżeli w trakcie szycia zerwie 
się nić z górnego chwytacza, 
przekręć koło npędowe, aby 
chwytacz znalazł się w pozycji 
dogodnej do nawlekania. 
Ponownie nawlecz chwytacz 
górny i ręcznie przekręć koło, aby 
kontynuować szycie.

Przy nawlekaniu prowadnika 
nici, przeprowadź nić od tyłu do 
przodu.

Pociągnij nić w dół do prowadnika 
nici znajdującego się na górze 
maszyny, przeciągnij nić pod 
pod prowadnikiem z lewej strony. 
Następnie przeprowadź nić przez 
prowadnik nici.

Poprowadź nić pomiędzy 
talerzykami zielonego 
naprężacza. Następnie pociągnij 
nić w dół wewnątrz rowka. 
Przewlecz nić poprzez trzy 
prowadniki oznaczone na zielono.

Przewlecz nić poprzez otwór 
w górnym chwytaczu z przodu 
do tyłu.
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2. Dolny chwytacz
    (ścieżka czerwona)

Jeżeli w trakcie szycia zerwie się nić 
z dolnego chwytacza, utnij i wyciągnij 
nić z oczek igły. Ponownie nawlecz 
dolny chwytacz oraz przewlecz 
nić przez oczka igieł. Igły należy 
nawlekać po nawleczeniu dolnego 
chwytacza.

Przy nawlekaniu prowadnika nici, 
przeprowadź nić od tyłu do przodu

Pociągnij nić w dół do prowadnika nici 
znajdującego się na górze maszyny, 
przeciągnij nić pod prowadnikiem z 
lewej strony. Następnie przeprowadź 
nić przez prowadnik nici.

Poprowadź nić pomiędzy talerzykami 
czerwonego naprężacza. Następnie 
pociągnij nić w dół wewnątrz rowka. 
Przewlecz nić poprzez cztery prowad-
niki oznaczone na czerwono.

Automatyczny nawlekacz dolnego 
chwytacza

Obróć kołem napędowym, aż dolny 
chwytacz znajdzie się w odpowiedniej 
pozycji do nawleczenia. Chwytacz ma 
być około 1 cm od płytki ściegowej. 
Przewlecz nić przez otwór w chwy-
taczu (A) od tyłu do przodu. Nić 
w formie litery V umieść w wycięciu 
(B) znajdującym się na nawlekaczu.

Mocno przytrzymaj koniec nici prawą 
ręką i podnieś dźwignię nawlekacza 
(C) do góry na miejsce (D).

Przeprowadź nić pod stopką 
dociskową.
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3. Prawa igła 
   (ścieżka niebieska)

Przy nawlekaniu prowadnika nici, 
przeprowadź nić od tyłu do przodu

Pociągnij nić w dół do prowadnika 
nici znajdującego się na górze 
maszyny, przeciągnij nić pod 
pod prowadnikiem z lewej strony. 
Następnie przeprowadź nić przez 
prowadnik nici.

Poprowadź nić pomiędzy talerzyka-
mi niebieskiego naprężacza. 
Następnie pociągnij nić w dół 
poprzez prowadnik i do góry. 
Przeprowadź nić przez wycięcie i 
następnie w dół do prowadnika nici 
igieł.

Przewlecz nić z prawej strony 
prowadnika nici.

Poprowadź nic prawej igły z przodu 
do tyłu.

Umieść nić pod stopką dociskową.



4. Lewa igła 
    (ścieżka żółta)

Przy nawlekaniu prowadnika nici, 
przeprowadź nić od tyłu do przodu

Pociągnij nić w dół do prowadnika 
nici znajdującego się na górze 
maszyny, przeciągnij nić pod 
pod prowadnikiem z lewej strony. 
Następnie przeprowadź nić przez 
prowadnik nici.

Poprowadź nić pomiędzy 
talerzykami żółtego naprężacza. 
Następnie pociągnij nić w dół 
poprzez prowadnik 
i do góry. Przeprowadź nić przez 
wycięcie i następnie w dół do 
prowadnika nici igieł.

Przewlecz nić z lewej strony 
prowadnika nici.

Poprowadź nic lewej igły z przodu 
do tyłu.

Umieść nić pod stopką 
dociskową.
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Definicja ściegu i ustawienia 

WZMOCNIONY 4 nitkowy 
3 nitkowy ścieg overlockowy przy dodaniu nici drugiej 
igły. Ścieg rozciąga się bez rozrywania się. Nić dru-
giej igły wzmocni wytrzymałość i siłę ściegu, ale ścieg 
pozostanie elastyczny.

Najczęstsze stosowanie
• Stosowane przy szyciu swetrów 
• Odpowiedni do szycia dzianin itp.

Ustawienia maszyny 
Zielony naprężacz (górny chwytacz): 4
Czerwony naprężacz (dolny chwytacz): 4
Niebieski naprężacz (prawa igła): 4
Żółty chwytacz (lewa igła): 4

Mechanizm różnicowy: 1
Długość ściegu: N
Górny nóż: włączony 
Palec szerokości ściegu: N
Szerokość obcinania: N

ELASTYCZNY DO DZIANIN
Te same ustawienia, co do zabezpieczonego 4 
nitkowego. Program korzysta z ustawień mechanizmu 
różnicowego i ustawienia długości ściegu takich, jak 
aby uchronić dzianinę przed rozciąganiem w trakcie 
szycia.

Najczęstszej stosowanie
• Stosowany do obszywania dzianych dekoltów, 
  mankietów lub pasów do spódnicy.
• Swetrów z dzianiny.

Ustawienia maszyny 
Zielony naprężacz (górny chwytacz): 4
Czerwony chwytacz (dolny chwytacz): 4
Niebieski naprężacz (prawa igła): 4
Żółtynaprężacz (lewa igła): 4

Mechanizm różnicowy: 1,5 – 2 (na rozciąganie)
Długość ściegu: 3
Górny nóż: włączony
Palec szerokości ściegu: N
Szerokość obcinania: N
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3 NITKOWY SZEROKI 

Trzy nitki zamykają się razem na krawędzi materiału 
tworząc równy ścieg. Ścieg owerlokowy jest wykorzy-
stywany do średnich i ciężkich materiałów.

Najczęstsze stosowanie 

• Metoda szycia ubrań z dzianiny
• Wykończenie krawędzi na pojedynczej warstwie 
materiału.

USTAWIENIA MASZYNY
Zielony naprężacz (górny chwytacz):4
Czerwony naprężacz (dolny chwytacz):4
Żółty naprężacz (lewa igła):4

Mechanizm różnicowy:1
Długość ściegu: N
Górny nóż: włączony
Palec szerokości ściegu: N
Szerokość obcinania: N

3-NITKOWY WĄSKI

Te same ustawienia jak przy trzynitkowym szerokim. 
Ta węższa wersja jest przeznaczona do szycia de-
likatnych średniej grubości tkanin.

Najczęstsze stosowanie 

• Metoda wykańczania bielizny 
• Wykańczanie krawędzi na pojedynczej warstwie 
materiału 

USTAWIENA MASZYNY
Zielony naprężacz (górny chwytacz): 4
Czerwony naprężacz (dolny chwytacz): 4
Niebieski naprężacz (prawa igła): 4

Mechanizm różnicowy: N
Długość ściegu: N
Górny nóż: włączony 
Palec szerokości ściegu: N
Szerokość obcinania: N
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ŚCIEG TRZYNITKOWY PŁASKI 
(FLATLOCK 3)

Trzy nici tworzą nierównomierny ścieg, który można 
rozciągnąć i rozpłaszczyć. Szew przypomina ścieg 
widoczny na koszulkach trykotowych i ubraniach spor-
towych wykonanych z dzianiny.

Najczęstsze stosowanie
• Metoda stosowana do szycia grubych tkanin 
• Akcent dekoracyjny 

USTAWIENIA MASZYNY
Zielony naprężacz (górny chwytacz): 5
Czerwony naprężacz (dolny chwytacz): 8
Żółty naprężacz (lewa igła): 1

Mechanizm różnicowy: N
Długość ściegu: N
Górny nóż: wyłączony
Palec szerokości ściegu: N
Szerokość obcinania: N

ŚCIEG WĄSKI OBRĘBIAJĄCY 

Trzy nici tworzą ścieg równy jest do doskonały ścieg 
wąski wykańczający krawędzie.

Najczęściej stosowane 
• Metoda obrębiająca dla szalików, serwetek i fałd.
• Metoda stosowana do szycia bielizny z cienkich 
dzianin

USTAWIENIA MASZYNY
Zielony naprężacz (górny chwytacz): 4
Czerwony naprężacz (dolny chwytacz): 4
Niebieski naprężacz (prawa igła): 4

Mechanizm różnicowy: N
Długość ściegu: 1,5 – 2
Górny nóż: włączony 
Palec szerokości ściegu: R
Szerokość obcinania: N
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ŚCIEG ROLUJĄCY 3-NITKOWY

Trzy nici tworzą nierównomierny ścieg. Kiedy ścieg 
jest uszyty, tkanina zawija się do wewnątrz ściegu.

Najczęściej stosowany
• Metoda obrębiania stosowana do lekkich 
   i średnio- grubych materiałów.
• Wąskie zakładki dekoracyjne

USTAWIENIA MASZYNY 
Zielony naprężacz (górny chwytacz): 4
Czerwony naprężacz (dolny chwytacz): 5-7
Niebieski naprężacz ( prawa igła): 4

Mechanizm różnicowy: N
Długość ściegu: 1 – 1,5
Górny nóż: włączony
Języczek szerokości ściegu: R
Szerokość obcinania: N

UWAGA:
Ustawienia naprężenia górnego i dolnego 
chwytacza regulujemy w zależności od rodzaju 
tkaniny i jakości nici!
 



SZYCIE PRÓBNE 

Sprawdzenie naprężaczy 

Nawlecz maszynę i unieś stopkę 
dociskową. Upewnij się czy nici są 
właściwie włożone w naprężacze.
Przeciągnij nici do tyłu pod stopką 
około 10 cm.

Zamykanie przedniej i bocznej 
osłony.

Zamknij przednią osłonę poprzez 
pchnięcie jej do góry, pozostawi to 
maszynę w pozycji umożliwiającej 
szycie.

Zamknij boczną osłonę poprzez 
pchnięcie jej do góry do momentu aż 
nie zatrzaśnie się w na swojej pozycji.

Pojemnik na ścinki 

Dołącz pojemnik na ścinki, aby zbierać 
materiał, który został odcięty. Wciśnij 
pojemnik na ścinki pod od przodu 
i delikatnie w lewo naprzeciw bocznej 
osłony.

Regulator prędkości szycia 

Prędkość szycia ściśle związana 
jest pedałem kontrolnym. Im mocniej 
zostanie naciśnięty pedał kontrolny, 
tym szybciej maszyna będzie 
pracować.

System bezpieczeństwa

Maszyna nie będzie pracowała, kiedy 
przednia osłona jest otwarta

22
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Początek szycia 

Należy zawsze wykonać szew próbny na 
takim samym skrawku materiału, jakiego 
będziesz używał. Umieść fragment 
materiału pod stopką.

Opuść dźwignię stopki dociskowej.

Ręcznie obróć kołem zamachowym, 
aby uformować pierwsze kilka ściegów. 
Rozpocznij używając regulatora obrotów 
od mniejszej prędkości stopniowo 
zwiększając nacisk na pedał.

W trakcie szycia delikatnie prowadź 
ręką materiał. Sprawdź układ ściegów. 
Kiedy ścieg jest nieregularny, sprawdź 
nawleczenie i naprężenie nitek.

Kiedy dojdziesz do końca materiału, 
szyj dalej, aby ułożyć zamknięcie 
szwu na materiale (zamknięcie szwem 
- łańcuszkiem overlockowym). Szyj do 
momentu aż będzie możliwe obcięcie 
nici z łańcuszka overlockowego.

Kontynuuj szycie poprzez podłożenie 
następnego materiału. Unieś lekko do 
góry przód stopki i włóż materiał pod 
stopkę.

Uwaga: nie jest konieczne unoszenie 
stopki dociskowej, kiedy podkładasz 
następny kawałek materiału.
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Ustawienia 

Naprężenie nici 

Typ nici lub typ materiału używanego może 
wymagać regulacji naprężenia.

Przed zmianą naprężenia nici upewnij się, 
że prawidłowo założone do naprężaczy.

Naprężenie nici kontrolowane jest poprzez 
kolorowe naprężacze – niebieskie, 
czerwone, żółte, zielone. Odpowiednim 
regulatorem ustaw naprężenie nici, która 
tego wymaga. (wyższe numery odpowiadają 
zwiększeniu naprężenia; niższe numery 
zmniejszają naprężenie.)

Reguluj tylko jedno naprężenie w tym 
samym czasie, po czym zwróć uwagę  na 
rezultat a dopiero ponownie reguluj dalsze 
naprężacze.

4 nitkowy ścieg
Równe naprężenie 

Ścieg 4 nitkowy wzmocniony 
LUB 
Elastyczny do dzianin 

a). Nici w igłach powinny podobnie 2 
równolegle rzędy prostych ściegów na 
wierzchniej stronie materiału. jedna leży po 
stronie lewej ręki nici górnego chwytacza. 
Kolejna leży 2 mm na prawo tej pierwszej. 
Nić z igły jest widoczna w nici dolnego 
chwytacza na spodniej części materiału.

b). Nić górnego chwytacza powinna leżeć 
płasko na wierzchniej stronie materiału i 
zamykać z nicią dolnego chwytacza (c) na 
krawędzi materiału.

c).Nić dolnego chwytacza powinna leżeć 
płasko na spodniej stronie materiału i 
zamyka z nicią górnego chwytacza (b) na 
krawędzi materiału.
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3-nitkowy ścieg
3 nitkowy szeroki 

a).Nić igły przypomina ścieg prosty na 
wierzchniej stronie materiału i leży po lewej 
stronie nici z górnego chwytacza. Nic z igły 
jest widoczna na nici dolnego chwytacza na 
spodniej stronie materiału.

b). Nić górnego chwytacza powinna leżeć 
płasko na wierzchniej stronie materiału i 
zamykać się z nicią (c) na krawędzi materiału.

c). Nić dolnego chwytacza powinna leżeć 
płasko na spodniej stronie materiału i zamykać 
się nicią górnego chwytacza(b)na krawędzi 
materiału.

Jak ustawić 3- lub 4-nitkowy ścieg

Nici w igłach (żółta i niebieskie)

Nić w igle (żółta i niebieska) jest zbyt luźna.

Jeżeli którakolwiek z nici igieł (a) jest zbyt luźna 
i jest to wyraźnie widoczne na spodniej stronie 
materiału, zwiększ naprężenie nici w igłach 
(żółta lub niebieska).
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Górny chwytacz (zielony)

Nić górnego chwytacza jest zbyt luźna.

Jeżeli nić górnego chwytacza (b) jest zbyt luźna 
i jest przeciągana na spodnią stronę materiału, 
należy zwiększyć naprężenie górnego 
chwytacza (zielony) i/lub zmniejszyć naprężenie 
nici dolnego chwytacza (czerwony).

 
Dolny chwytacz (czerwony)

Nić dolnego chwytacza jest zbyt luźna.

Jeżeli nić dolnego chwytacz (c) jest zbyt 
luźna i jest przeciągana na wierzchnią stronę 
materiału, należy zwiększyć naprężenie nici 
dolnego chwytacza (czerwony) i/lub zmniejszyć 
naprężenie nici górnego chwytacza (zielony).
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Rolowanie krawędzi

Wąskie obrzucanie 3
Górna (b) i dolna (c) nić chwytacza powinna 
zamknąć się razem na krawędzi rolowanego 
materiału. Ustawienie takie same jak Overlock 
3. Patrz strona 19.

Rolowanie 3

Nici górnego (b) i dolnego (c) chwytacza 
powinny zamknąć się razem na z nicią (a) 
na spodniej stronie krawędzi rolowanego 
materiału. Jeżeli nić górnego chwytacza (b) nie 
roluje do spodniej strony, popuść naprężacz 
górnego chwytacza (zielony) i dokręć naprężacz 
dolnego chwytacza (czerwony).

Długość  ściegu

W zależności od rodzaju tkaniny może zajść 
konieczność regulacji długości ściegu SL. 
Długość ściegu powinna być ustawiana 
pomiędzy 1.0 a 4.0. Ustaw krótszy ścieg 
do tkanin cienkich lub przezroczystych. Do 
ciężkich lub grubych tkanin ustaw dłuższy 
ścieg.
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Mechanizm różnicowy 

Mechanizm różnicowy składa się z dwóch 
niezależnych ząbków transportowych. Ząbki 
przednie ciągną materiał pod przednią częścią 
stopki. Ząbki tylne ciągną materiał pod tylną 
częścią stopki. Ząbki przednie ciągną materiał 
szybciej lub wolniej w zależności od ustawienia 
pokrętła regulacji mechanizmu.

Standardowe ustawienia 
(ustawienie N)

Przednie i tylne ząbki ciągną tkaninę w takich 
samych proporcjach, kiedy DF ustawione jest 
na N.

Podawanie dodatnie 
(Ustawienie 1 – 5) 
Jeżeli tkanina rozciąga się lub faluje (na przykład 
dzianiny), ustaw DF na wyższą wartość niż N. 
Im rzadsza i bardziej rozciągliwa tkanina, tym 
bardziej tym więcej materiału muszą dosuwać 
przednie ząbki i tym niej materiału muszą 
odsuwać tylne ząbki. W ten sposób materiał 
nie ma pofałdowań.

Marszczenie 
Dodatnie podawanie można również 
zastosować przy fałdowaniu lub marszczeniu 
cienkich lub średniej grubości materiałów 
tkanych. 

Podawanie ujemne 
(ustawienie 1 – 8)
Jeżeli tkanina jest przezroczysta i marszczy się 
ustaw DF na wartość niższą niż N. Przednia 
część ząbków ciągnie mniej tkaniny niż tylne 
ząbki ciągną. Dzięki ząbkom tkanina pozostaje 
napięta. W ten sposób tkanina nie może się 
marszczyć.
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Szerokość cięcia 

W zależności od ściegu, gramatury 
tkaniny i ilości warstw materiału może 
zajść konieczność regulacji szerokości 
cięcia. Tkanina powinna leżeć płasko 
w środku ściegu overlockowego bez 
pętelek lub tuneli.

Otwórz boczną osłonę, aby dostać 
się regulatora szerokości cięcia.

Pętelki 

Szerokość cięcia jest węższa od 
szerokości szwu. Przesuń w prawo 
noże przekręcając regulator szerokości 
cięcia na wyższą wartość.

Zwijanie materiału

Szerokość cięcia jest szersza od 
szerokości ściegu. Przesuń w lewo 
noże przekręcając regulator szerokości 
cięcia na niższą wartość.
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Techniki szycia 

Mocowanie ściegu overlockowego  
na początku szwu.

Podnieś stopkę dociskową i delikatnie 
zsuń nici z języczka układania ściegu. 
Pociągnij łańcuszek w tył. Połóż 
tkaninę bezpośrednio przed igłami. 
Pociągnij łańcuszek w przód na 
szyty materiał. Opuść stopkę i szyj. 
Owerlokowe nici kończące osnowę 
zostały zaszyte w szew.

Mocowanie ściegu overlockowego 
na końcu szwu.

Szyj do krawędzi materiału i zatrzymaj 
się. Unieś stopkę dociskową i delikatnie 
usuń szwy z palca ściegowego. 
Odwróć tkaninę (wierzchnia strona 
szwu znajdzie się bezpośrednio na 
ząbkach). Opuść stopkę dociskową 
i delikatnie pociągnij nici poprzez 
naprężacze, aby nici nie były luźne.

Nie ucinaj przeszytego szwu. Przeszyj 
po szwie około 5 cm i obróć tkaninę 
odsuwając ją w lewo.
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Overlockowanie 
naroży zewnętrznych 

Jeżeli jednocześnie owerlokujesz 
i przycinasz brzegi musisz ręcznie 
naciąć tkaninę przy każdym narożu 
wzdłuż linii ściegu na długość około 3 
cm przed obróceniem tkaniny. Natnij 
wszystkie naroża zanim przystąpisz do 
szycia. Przerwij szycie kiedy dojdziesz 
do końca tkaniny i pozostaw igłę 
w najwyższej pozycji. Podnieś stopkę 
dociskową i delikatnie wyciągnij nici 
z języczka ściegowego. Obróć tkaninę, 
dopasuj ścieg do igły. Opuść stopkę 
dociskową i naprężnici w igłach. 
Kontynuuj szycie.

Overlockowanie 
wewnętrznych naroży 

1. Natnij naroże wewnętrzne na 
długości około 4 mm (1/4”)

2. Złóż tkaninę w prostą krawędź  i szyj 
wzdłuż krawędzi. Nóż górny powinien 
uciąć tylko materiał wzdłuż krawędzi. 

3.  Odwiń materiał i zaprasuj.
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Szycie krzywych krawędzi 

Przy szyciu wewnętrznych krzywych 
krawędzi poprowadź tkaninę 
delikatnie, lewą ręką naciskając w 
punkcie „A” w kierunku, jaki pokazuje 
strzałka, a jednocześnie prawą ręką 
lekko naciskając w punkcie „B” w 
kierunku przeciwnym.

Przy szyciu zewnętrznych krawędzi, 
szyj w ten sam sposób, ale 
przekładając nacisk w przeciwnych 
kierunkach.

Zakładki ozdobne 

Wyłącz górny nóż. Za pomocą 
zmywalnego pisaka do tkanin zaznacz 
linie na wąskie zakładki. Na pierwszej 
linii złóż tkaninę lewą stroną do 
siebie. Przeszyj złożoną krawędź, 
używając krawędzi płytki ściegowej 
jako prowadnika. ( Tkanina nie może 
być szyta ponad prawą stroną płytki 
ściegowej). W taki sam sposób uszyj 
pozostałe zakładki. Zaprasuj zakładki 
na jedną stronę. 

Prucie szwów 

Natnij nić/nici z igły w różnych 
odstępach.
Delikatnie pociągnij nić /nici z chwytacz 
a ścieg rozplącze się.
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Konserwacja

Aby zapewnić maksymalną sprawność 
działania maszyny należy właściwie ją 
czyścić i oliwić

Czyszczenie i oliwienie 

Wyciągnij wtyczkę z gniazdka. Otwórz 
przednią i boczną pokrywę.

Zdejmij stopkę dociskową.

Odkręć śruby na płytce ściegowej
i zdejmij płytkę.

Wyłącz górny nóż.
Użyj pędzelka, aby usunąć wszystkie 
włókna.

Wpuść kroplę olej w miejscach 
wskazanych na rysunku. Oliwienie 
powinno następować, co 8 godzin 
szycia (w przybliżeniu raz w 
miesiącu).

Załóż płytkę ściegową i stopkę 
dociskową.
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Wymiana górnego noża 

Zapasowy nóż znajduje się w przy-
borniku z akcesoriami. Wymień, jeśli 
jest tępy lub wyszczerbiony.

1. Wyciągnij wtyczkę z gniazdka.
2. Wyjmij igły 
3. Otwórz obie osłony przednią i tylną.
4. Ustaw górny nóż (a) w pozy-
cji włączonej. Zdejmij nóż górny 
odkręcając śrubę (b) wkrętakiem 
(c), znajdującym się w pojemniku na 
akcesoria.
5. Oczyść pędzelkiem okolice stałego 
dolnego noża z włókien i skrawków 
materiału. Zamontuj nowy nóż i 
mocno dokręć śrubę (b).

Uwaga: Nóż górny ma zachodzć za 
dolny około 1,5 mm

Wymiana żarówki 

1. Wyłącz wtyczkę maszyny z gniazda
2. Odkręć śruby mocujące i zdejmij 
osłonę żarówki.

3. Wykręć żarówkę i załóż nową 
max.15 Watt żarówkę.

4. Przykręć osłonę żarówki.
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Dodatkowe stopki opcjonalne

1) Stopka do gumek

Stopka ta s³u¿y do wszywania gumek. 
Mo¿na regulowaæ stopieñ œci¹gniêcia 
gumki.

2) Stopka do œciegu krytego

 Stopka ta s³u¿y do szycia mankietów z 
dzianin, do szycia spódnic i spodni w 
miejscach, gdzie szew nie powinien byæ 
bardzo widoczny.

3) Stopka do marszczenia

 Stopka ta s³u¿y do marszczenia 
wielowarstwowych spódnic, karczków, 
mankietów i falbanek spódnic itp.

 Stopka mo¿e równie¿ jednoczeœnie zszyæ 
dwie z³o¿one razem tkaniny i zmarszczyæ 
spodni¹ tkaninê.

4) Stopka do koralików

S³u¿y do wszywania koralików itp.

5) Stopka do lamówek / kordonla

 Stopka ta s³u¿y do wszywania œrodka 
miêdzy dwie warstwy materia³u.

6) Stopka do taœm

S³u¿y do naszywania taœm itp.
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STOPKA DO GUMEK #G20803
Ta specjalna stopka s³u¿y do przyszywania gumki. Podczas jednej czynnoœci 
tkanina jest przycinana, obrêbiana i fa³dowana poprzez œci¹gniêcie gumy.
Przygotowanie maszyny
Ustawienie mechanizmu ró¿nicowego:  ustaw w pozycji “1”
Ig³y:  u¿yj igie³ nr 1 lub 2, w zale¿noœci od  

szerokoœci gumki
Stopka:  za³ó¿ stopkê do gumek
Naprê¿enie nici:  ustawienie standardowe
D³ugoœæ œciegu: oko³o 4
Zak³adanie gumki:
Odkrêæ œrubê dociskow¹ –2– tak, aby docisk gumy –1– przy otwarciu –4– by³ otwarty na 1.5 do 2 mm. Odkrêæ œrubê 5, by przesun¹æ 
prowadnik 6 na szerokoœæ gumy. Wsuñ gumkê –3– i przeci¹gnij j¹ do ty³u pod stopk¹. Dopasuj prowadnik 6 do boku gumki i dokrêæ œrubê 5. 
Dokrêæ ponownie œrubê dociskow¹ gumy –1– za pomoc¹ œruby dociskowej –2. Im mocniej jest dokrêcona œruba –2–, tym mocniejszy jest docisk 
–1– na gumce, a tym samym bardziej widoczne jest fa³dowanie.
Uwaga:  Przy podniesionej stopce nale¿y przeci¹gn¹æ gumê przy nieznacznie dokrêconym docisku –1. 

STOPKA DO ŒCIEGU KRYTEGO #A1A152000
Stopka do wykonywania œciegu krytego.
ŒCIEG KRYTY:  W trakcie  jednej czynnoœci r¹bek jest  przycinany, obrêbiany i szyty.
Przygotowanie maszyny
Ustawienie mechanizmu ró¿nicowego: ustaw w pozycji “1”
Ig³a:  zdejmij lew¹ ig³ê, u¿ywaj tylko prawej ig³y
Stopka: za³ó¿ stopkê do œciegu krytego
D³ugoœæ œciegu: 3 lub 4
Naprê¿enie nici: ustawienie standardowe
1. Umieœæ materia³ pod stopk¹. Zrób zak³adkê i umieœæ j¹ pod stopk¹ dociskow¹.
2. Jak szyæ:
 a.  Za pomoc¹ regulatora 1 ustaw p³ytkê prowadnika  w lewo lub w prawo, 
    a¿ fa³da tkaniny znajdzie siê w jednej linii z ig³¹.
 b. Szyj tak, aby fa³da zawsze dotyka³a prowadnika.
 c. Roz³ó¿ tkaninê i lekko zaprasuj na lewej stronie.

STOPKA DO MARSZCZENIA #A1A233000
Ta specjalna stopka s³u¿y do jednoczesnego ³¹czenia dwóch kawa³ków 
materia³u i do marszczenia spodniej warstwy.

Przygotowanie maszyny
Ustawienie mechanizmu ró¿nicowego: ustaw na “2”
Ig³y: dwie lub jedna
Stopka: za³ó¿ stopkê do marszczenia
Górny nó¿: w³¹czony
Naprê¿enie nici ig³y: ustawienie standardowe
D³ugoœæ œciegu: 3 do 4

U³o¿enie tkaniny w stopce:
1. Podnieœ stopkê. / 2.  Ustaw ig³ê w najwy¿szej pozycji. / 3.  Umieœæ spodni¹ warstwê tkaniny (1) miêdzy p³ytk¹ œciegow¹ a stopk¹ do
marszczenia, a nastêpnie przeci¹gnij a¿ do górnego no¿a. / 4.  Umieœæ wierzchni¹ warstwê tkaniny (2) w otworze (3) równo ze spodni¹ warstw¹
(prawa strona do prawej strony), a nastêpnie przeci¹gnij a¿ do prowadnika (4).  / 5.  W zale¿noœci od tego, czy szyjemy jedn¹ lub dwiema ig³ami, 
nale¿y przestawiæ prowadnik (4) za pomoc¹ œruby (3). / 6. Opuœæ stopkê. / 7. Wykonaj próbny szew.

dokrêæ
odkrêæ

guma

tkanina

z³ó¿ tkaninê i 
umieœæ j¹ pod 
stopk¹ dociskow¹

Tkanina 
(lewa strona)
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STOPKA DO OZDABIANIA KORALIKAMI / CEKINAMI #A1A283000

Ta specjalna stopka s³u¿y do naszywania koralików, cekinów, pere³ek, opasek 
ze strasu, sznurków i zwyk³ych nici kordu. Czynnoœci te wykonywane s¹ przy 
u¿yciu jednej ig³y.
1. Ustaw mechanizm ró¿nicowy w pozycji “1”.
2. Za³ó¿ stopkê do ozdabiania koralikami.
3.  Do ma³ych koralików u¿yj prawej ig³y. Do du¿ych koralików u¿yj lewej 

ig³y.
4.  PrzeprowadŸ taœmê koralików przez prowadniki 1 i 2 a¿ do koñca stopki. 

(Rys. 1).
5.  Przy wszystkich ustawieniach szerokoœci œciegu mo¿na pracowaæ z gór nym 

no¿em lub bez; prowadŸ tkaninê wzd³u¿ prawej krawêdzi stopki.
6. D³ugoœæ œciegu: 3 do 4.
7. Ustal najlepsze naprê¿enie nici wykonuj¹c próbne szycie.
Uwaga:
Je¿eli taœma koralików jest naszywana na krawêdŸ tkaniny, nale¿y u¿yæ lewej ig³y (górny nó¿ jest wy³¹czony).
Ig³a powinna wbijaæ siê w odleg³oœci oko³o 1.5 mm od krawêdzi tkaniny (Rys. 2).

STOPKA DO KORDONKA/WYPUSTEK #A1A321004

Ta specjalna stopka s³u¿y do wszywania za jednym razem taœmy kordonka 
pomiêdzy dwie warstwy tkaniny.
Przygotowanie maszyny:
Ustawienie mechanizmu ró¿nicowego: ustaw w pozycji “N”
Ig³y: dwie ig³y lub jedna lewa
Stopka: za³ó¿ stopkê do kordonka
Górny nó¿: w³¹czony
Naprê¿enie nici: ustawienie standardowe
D³ugoœæ œciegu: N
Uk³adanie warstw tkaniny:
1. Podnieœ stopkê. / 2. Ustaw ig³ê w najwy¿szej pozycji. / 3.  Z³ó¿ razem spodni¹ warstwê, taœmê kordonka i wierzchni¹ warstwê (prawa 
strona do prawej strony) równo pod stopk¹, a nastêpnie przeci¹gnij a¿ do górnego no¿a. / 4. Kordonek (wypustkê) nale¿y umieœciæ 
w prowadniku 1. / 5. Opuœæ stopkê. / 6. Wykonaj próbny szew.

STOPKA DO TASIEMEK #A1A333000

Ta specjalna stopka s³u¿y do wszywania tasiemek. Dziêki niej szwy na tkaninach 
elastycznych (dzianinach) nie rozci¹gaj¹ siê podczas wszywania tasiemek.
Przygotowanie maszyny
Ustawienie mechanizmu ró¿nicowego: ustaw w pozycji “1”
Ig³y:  u¿yj 1 lub 2 igie³, w zale¿noœci od szerokoœci 

tasiemki
D³ugoœæ œciegu: N
Górny nó¿: wy³¹czony
Naprê¿enie nici: ustawienie standardowe
U³o¿enie tasiemki:
1. Umieœæ ig³ê w najwy¿szej pozycji. / 2. Wy³¹cz górny nó¿. / 3.  Podnieœ stopkê i umieœæ tasiemkê w prowadnikach –1– 
    od prawej do lewej. / 4.  Wyrównaj po³o¿enie tasiemki wzglêdem ig³y za pomoc¹ œruby  reguluj¹cej –3–. / 5. Pod³ó¿ tkaninê i wykonaj 
próbny szew. 

Rys. 1

Rys. 2

Tkanina
Koraliki
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Przeskakujące lub nieregularne ściegi 

Niewłaściwe nawleczenie maszyny   13 – 17 
Nieprawidłowe naprężenie nici   18 – 21 
Problemy z igłą niska jakość, zakrzywione lub stępione   8
Nieprawidłowo założone igły   8
Nie ciągnij tkaniny prowadź ją delikatnie   23
Nieprawidłowo założona płytka ściegowa lub stopka   33
Nieprawidłowo ustawiony regulator szerokości cięcia   29
Nieprawidłowo ustawiony prowadnik nici/nie został całkowicie wysunięty   12

Zrywające się nici

Nieprawidłowe nawleczenie maszyny   13 – 17
Nieprawidłowe naprężenie nici    18 – 21  
Nić poplątana lub zasupłana   13
Przy ponownym nawlekaniu dolnego chwytacza ucho igły musi być puste przed 
 ponownym nawleczeniem chwytacza   15
Nieprawidłowo założona płytka ściegowa lub stopka   33
Nieprawidłowo ustawiony prowadnik nici /nie został całkowicie wysunięty   12

Tkanina marszczy się lub rozciąga i odkształca się 

Zbyt wysokie naprężenie w igle/igłach   25 
Nieprawidłowo ustawiona długość ściegu   27
Zbyt  gruba nić    13
Nieprawidłowo założona płytka ściegowa lub stopka   33
Nieprawidłowo ustawiony mechanizm różnicowy w stosunku do materiału   28

Igła łamie się 

Igła uderza o stopkę lub pytkę ściegową podczas przebijania materiału, nie ciągnij  
 materiału, delikatnie prowadząc   23
Problemy z igłą – niska jakość zakrzywione lub stępione    8
Igła/igły  nieprawidłowo założone    8
 
 
Maszyna zacina się 

Niewłaściwe nawleczenie maszyny  13 - 17
Nieprawidłowo założona płytka ściegowa  33
Zbyt krótki ścieg   27

Wykrywanie i usuwanie usterek 
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Nieprawidłowe naprężenie nici   18–21  
Nić zasupłana lub poplątana    13
Górny nóż jest wyłączony, a krawędź tkaniny jest zbyt przesunięta w prawo, 
 igły mogą się łamać   9

Maszyna pracuje wolno lub wcale 

Sprawdź zabezpieczenia maszyny   7
Jeszcze raz rozłącz kabel   7
Czyszczenie i oliwienie   33
Włącz maszynę   7

Maszyna hałasuje 

Czyszczenie i oliwienie   33
Przeczyść pędzelkiem oba noże   33
Wymień skrzywione lub stępione igłę/igły   8
Wymień górny nóż   34

Maszyna nie obcina tkaniny

Nieprawidłowo dołączony górny nóż   9
Nieprawidłowo zamontowany górny nóż   34

Nieprawidłowe cięcie maszyny 

Nieprawidłowe ustawienie regulatora szerokości cięcia   28 
Nieprawidłowo założony górny nóż   34
Przeczyść pędzelkiem oba noże   32
Wymień górny nóż   34
Sprawdź położenie języczka układania ściegu   11

Ścieg wzdłuż krawędzi tkaniny nie jest prawidłowy 

Ponownie sprawdź wszystkie punkty nawleczenia maszyny   13–17
Nieprawidłowe ustawienie regulatora szerokości cięcia   29
Sprawdź położenie przyrządu języczka układania ściegu   11 
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DO RECYKLIGU!

NIE WYRZUCAĆ!

Jesteśmy oddani sprawie ochrony środowiska. Projektując coraz lepiej nasze produkty i rozwijając metody ich 

produkcji, minimalizujemy wpływ naszych produktów na środowisko naturalne.

ą Gdy okres eksploatacji produktu zakończy się, pozbycie się go musi nastąpić w sposób odpowiedzialny, metodą

nieszkodliwą dla środowiska naturalnego.

Symbol przekreślonego kontenera na śmieci pokazany powyżej oraz umieszczony na tabliczkach znamionowych 

produktów, oznacza, że dany produkt objęty jest dyrektywą Unii Europejskiej odnoszącą się do „Zużytych Urządzeń 

 Elektrycznych i Elektronicznych” (j.ang.: WEEE), podlega też dyrektywie o „Ograniczeniach W Wykorzystaniu 

Niektórych Niebezpiecznych Substancji Będących Składnikami Urządzeń Elektrycznych i Elektronicznych” (j.ang.: 

ROHS) i nie powinien być wyrzucany razem ze śmieciami domowymi.

Po zakończeniu okresu eksploatacji produktu należy upewnić się, że pozbycie się tegoż produktu nastąpi w zgodzie

z prawem i regulacjami obowiązującymi w danym kraju oraz w zgodzie z lokalnymi rozporządzeniami w tej mierze,

co więcej, że przy sortowaniu, urządzenie zostanie sklasyfikowane jako Kategoria 2: „Małe urządzenia użytku 

domowego” (j.ang.„WEEE”). Pozbycie się produktu w sposób niezgodny z powyższymi wymogami, spowodować 

może pociągnięcie do odpowiedzialności na mocy prawa danego kraju lub na mocy regulacji lokalnych.

Należy zatem sprawdzić w Internecie uregulowania dotyczące prawidłowego sposobu pozbywania się naszych

produktów lub skonsultować się w tym temacie z kompetentnymi organami państwowymi lub instytucjami lokal-

nymi, także odnośnie systemów ich gromadzenia oraz lokalizacji punktów zajmujących się ich recyklingiem. Jeżeli

zakupicie Państwo produkt bezpośrednio od nas, przyjmiemy od Państwa wasz stary produkt, bez względu na 

markę tegoż produktu, z tym jednak zastrzeżeniem, że odbierany produkt podobny jest do produktu sprzedanego.

Jako klienci indywidualni możecie Państwo wywierać pozytywny wpływ na ponowne wykorzystanie, recykling oraz

inne formy odzysku zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (j.ang.:WEEE). W rezultacie, wykorzystanie 

składowisk odpadów ulegnie ograniczeniu, zminimalizowany będzie również wpływ używanego przez was produktu 

na środowisko naturalne.

Niebezpieczne substancje znajdujące się w składzie urządzeń elektrycznych i elektronicznych mogą wywierać

szkodliwy wpływ na ludzkie zdrowie oraz na środowisko naturalne.

(Informacja zgodna z dyrektywą Unii Europejskiej 2002/96/EC i EN50419)


