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Instrukcja obsługi 
1. Specyfikacje 

 9310E/9320E 9310E-H/9320E-H 
Zastosowanie Materiały ogólne, lekkie i 

materiały średniej wagi 
Materiały ciężkie 

Długość ściegu 5 mm 
Prędkość szycia Maks. 5000 rpm Maks. 400 rpm 

Igła DB x 1 14# DPx5 18# 
Podniesienie stopki dociskowej 

(przez podnośnik kolanowy) 
13 mm (maks.) 

Olej do smarowania Olej 10# 
*Maksymalna prędkość szycia wynosi mniej niż 3500 rpm, gdy długość ściegu wynosi 3,5 mm lub 
mniej 
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Instrukcja obsługi 
2. Instalacja 

 
(1) Instalacja osłony dolnej 
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1) Osłona dolna powinna leżeć na czterech rogach wgłębienia blatu maszyny. 

2) Zamocować dwie gumowe podkładki (1) po stronie (A)(strona operatora) za pomocą gwoździ (2), 
jak na rysunku powyżej. Przymocować dwie podkładki (3) po stronie (B) (strona zawiasu) za pomocą 
kleju na bazie gumy. Następnie umieścić pokrywę dolną (4) na zamocowanych podkładkach. 

3) Zdjąć zatyczkę wentylacji (5) przymocowaną do podłoża maszyny. (Upewnić się, że zatyczka (5) 
jest przyczepiona podczas przenoszenia głowicy maszyny w stanie, w którym głowica jest zdjęta z 
blatu maszyny.) 

Ostrożnie: Jeśli maszyna do szycia pracuje bez zdjęcia zatyczki wentylacji (5), może dojść do wycieku 
oleju ze skrzyni biegów (7). 

4) Zamocować zawias (1) w otworze podłoża maszyny i przymocować głowicę maszyny do 
gumowego zawiasu blatu (2) przed umieszczeniem głowicy maszyny na podkładkach (3) w czterech 
rogach. 
5) Jeśli nie jest zapewnione urządzenie AK, do blatu maszyny przymocować drążek podtrzymujący 
(6). 
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Instrukcja obsługi 
3. Ustawienie wysokości podnośnika kolanowego 

OSTROŻNIE 
Odłączyć zasilanie przed rozpoczęciem pracy z maszyną, aby zapobiec wypadkom 
spowodowanym nagłym uruchomieniem maszyny do szycia. 

 

 
1) Standardowa wysokość stopki dociskowej poniesionej za pomocą podnośnika kolanowego wynosi 
10 mm. 
2) Można ustawiać podniesienie stopki dociskowej do 15 mm za pomocą śruby regulacji podnośnika 
kolanowego (1). 
Ostrożnie: Nie pracować z maszyną do szycia w stanie, w którym stopka dociskowa (3) jest 
podniesiona o 10 mm lub więcej, ponieważ igielnica (2) wchodzi w kontakt ze stopką dociskową (3). 
4. Instalacja stojaka nici 
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1) Zmontować stojak nici i wsunąć go do otworu w blacie maszyny. 
2) Dokręcić nakrętkę zabezpieczającą (1), aby przymocować stojak nici. 
3) W przypadku okablowania sufitowego przeprowadzić kabel zasilania przez drążek spoczynkowy 
szpuli (2). 
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Instrukcja obsługi 
5. Smarowanie 

OSTROŻNIE 
Odłączyć zasilanie przed rozpoczęciem pracy z maszyną, aby zapobiec wypadkom 
spowodowanym nagłym uruchomieniem maszyny do szycia. 

 

[(A) górna zaznaczona linia, (B) dolna zaznaczona linia] 

Napełnić zbiornik oleju do smarowania chwytaka przed pracą na maszynie do szycia. 
1) Zdjąć zakrętkę otworu na olej (1) i napełnić zbiornik oleju olejem dostarczonym wraz z maszyną. 
2) Ilość olewanego oleju powinna dojść do górnego końca drążka wskazującego ilość oleju (2) 
równego z górną zaznaczoną linią okienka wskazującego ilość oleju (3). 
Ostrożnie: Jeśli naleje się zbyt dużo oleju, będzie wyciekał z otworu wentylacyjnego w zbiorniku oleju 
lub urządzenie nie będzie dobrze smarowane. Dlatego należy zachować ostrożność. 
3) Podczas pracy z maszyną do szycia uzupełniać poziom oleju do górnego końca drążka 
wskazującego ilość oleju (2), gdy poziom oleju spadnie do dolnej zaznaczonej linii okienka 
wskazującego poziom oleju (3). 
Ostrożnie: Gdy używa się nowej maszyny do szycia lub maszyny nieużywanej przez długi okres, 
włączyć maszynę na 3000-5000 rpm w celu wdrożenia do pracy.  
 
6. Ustawienie ilości oleju w chwytaku 

OSTROŻNIE 
Odłączyć zasilanie przed rozpoczęciem pracy z maszyną, aby zapobiec wypadkom 
spowodowanym nagłym uruchomieniem maszyny do szycia. 
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[decrease – zmniejszyć, increase – zwiększyć] 

Ustawienie ilości oleju w chwytaku odbywa się za pomocą śruby regulacji ilości oleju (1). 
(1) Procedura ustawienia 
Dokręcić (przekręcić zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara) śrubę ustawiania ilości oleju (1), 
aby zwiększyć ilość oleju w chwytaku lub okręcić (przekręcić w kierunku przeciwnym do kierunku 
ruchu wskazówek zegara), aby ją zmniejszyć. 
Ostrożnie: 1. W przypadku używania chwytaka RP (chwytak do suchej głowicy) dla typu SS, odkręcić 
śrubę ustawienia ilości oleju do minimum, aby zmniejszyć ilość oleju w chwytaku. 2. Nigdy nie 
wypuszczać oleju ze zbiornika na olej, gdy używany jest chwytak RP (chwytak do głowicy suchej). 
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Instrukcja obsługi 
7. Ustawienie ilości oleju w chwytaku 

OSTROŻNIE 
Zachować szczególną ostrożność przy pracy z maszyną, ponieważ sprawdzanie oleju wymaga 
przekręcenia chwytaka przy wysokiej prędkości. 

(1) Papier do potwierdzania ilości oleju 

 
Ok. 25 mm x 70 mm 

 Użyć dowolnego papieru niezależnie od materiału 

(2) Umieścić, aby potwierdzić ilość oleju 

 
[Tuleja przedniego wału napędowego chwytaka 

Chwytak  Korytko 

Papier potwierdzający rozprysk oleju Zbiornik oleju  Umieścić papier ściśle przy ściance poziomu zbiornika oleju] 

 Umieścić papier potwierdzający ilość oleju (rozprysk oleju) pod chwytakiem. 

Przeprowadzając działanie opisane poniżej w 2), wyjąć płytkę boczną i zachować szczególną 
ostrożność, aby nie dotknąć palcami chwytaka. 
1) Jeśli maszyna nie została odpowiednio rozgrzana do pracy, pozostawić ją w biegu jałowym na ok. 
trzy minuty. (Łagodne działanie przerywane) 
2) Umieścić papier potwierdzający ilość oleju (rozprysk oleju) pod chwytakiem w trakcie pracy 
maszyny. 
3) Potwierdzić, że w zbiorniku jest olej. 
4) W celu potwierdzenia ilości oleju należy pozostawić maszynę na biegu jałowym przez co najmniej 
30 sekund. Następnie sprawdzić rozprysk oleju w ciągu pięciu sekund bez zatrzymywania pracy. 
(Sprawdzać czas na zegarku.) 
 
(2) Próbka pokazująca odpowiednią ilość oleju 
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[Splashes of oil from the hook – rozprysk oleju z chwytaka; Appropriate amount of oil (small) – odpowiednia ilość oleju (mała)] 

[Splashes of oil from the hook – rozprysk oleju z chwytaka; Appropriate amount of oil (large) – odpowiednia ilość oleju (duża)] 
1) Ilość oleju pokazana na próbkach z lewej strony powinna być odpowiednio ustawiona zgodnie z 
procesem szycia. Uważać, żeby nie zwiększyć/zmniejszyć zbytnio ilości oleju w chwytaku. (Jeśli ilość 
oleju jest zbyt mała, chwytak będzie zacinać się (chwytak będzie gorący). Jeśli ilość oleju jest zbyt 
duża, olej może poplamić szyty produkt). 

2) Ustawić ilość oleju w chwytaki, aby ilość oleju nie zmieniała się podczas trzykrotnego sprawdzania 
ilości oleju (na trzech arkuszach papieru). 
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Instrukcja obsługi 
8. Mocowanie igły 

OSTROŻNIE 
Odłączyć zasilanie przed rozpoczęciem pracy z maszyną, aby zapobiec wypadkom 
spowodowanym nagłym uruchomieniem maszyny do szycia. 

 

 
Wybrać odpowiednią wielkość igły zgodnie z rodzajem nici i używanego materiału. 

1) Przekręcać pokrętło aż igielnica dojdzie do najwyższego punktu przesunięcia. 

2) Odkręcić śrubę (2) i przytrzymać igłę (1) za przeznaczoną do tego część A skierowaną dokładnie w 
kierunku prawym B. 

3) Wsunąć igłę całkowicie do otworu w igielnicy w kierunku zgodnym ze strzałką aż do dojścia do 
końca otworu. 

4) Bezpiecznie dokręcić śrubę (2). 

5) Sprawdzić, czy długie zagłębienie C igły jest skierowane dokładnie w lewo w kierunku D. 
 
9. Ustawienie szpuli w osłonie na szpulę 
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1) Zamontować szpulę w osłonie na szpulę, aby kierunek nawijania nici był zgodny z kierunkiem ruchu 
wskazówek zegara. 

2) Przeciągnąć nić przez szczelinę na nić i pociągnąć ją w kierunku . Dzięki temu nić przejdzie pod 
sprężyną naciągową i wyjdzie z karbu. 

3) Sprawdzić, czy szpula obraca się w kierunku zgodnym ze strzałką, gdy pociągnie się za nić. 
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Instrukcja obsługi 
10. Ustawienie długości ściegu 

 
1) Przekręcić pokrętło długości ściegu (1) w kierunku zgodnym ze strzałką i wyrównać wymaganą 
liczbę do kropki oznaczenia A na ramieniu maszyny. 

2) Pokrętło kalibrowane jest w milimetrach. 

3) Gdy chcesz zmniejszyć długość ściegu, przekręcić pokrętło długości ściegu (1), przyciskając 
dźwignię podawania (2) zgodnie z kierunkiem strzałki. 

 
11. Ciśnienie stopki dociskowej 

OSTROŻNIE 
Odłączyć zasilanie przed rozpoczęciem pracy z maszyną, aby zapobiec wypadkom 
spowodowanym nagłym uruchomieniem maszyny do szycia. 
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1) Odkręcić nakrętkę (2). Po przekręceniu regulatora sprężyny docisku (1) w kierunku zgodnym z 
kierunkiem ruchu wskazówek zegara (kierunku A), ciśnienie stopki dociskowej zwiększy się. 

2) Po przekręceniu regulatora sprężyny docisku w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek 
zegara (kierunku B), ciśnienie zmniejszy się. 

3) Po regulacji dokręcić nakrętkę (2). 

4) W przypadków materiałów ogólnych standardowa wysokość sprężyny regulatora docisku wynosi 29 
do 32 mm. 
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Instrukcja obsługi 

12. Nawlekanie głowicy maszyny 

OSTROŻNIE 
Odłączyć zasilanie przed rozpoczęciem pracy z maszyną, aby zapobiec wypadkom 
spowodowanym nagłym uruchomieniem maszyny do szycia. 

 

 
[Uwaga: nie przeciągać tej nici przez sekcję] 

 
13. Ustawianie naciągu nici igły 
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1. Ustawienie naciągu nici igły 

1) Gdy przekręci się nakrętkę naciągu nici nr 1 (1) w kierunku zgodnym z kierunkiem ruchu 
wskazówek zegara (kierunku A), nić pozostająca na nici po przycięciu nici będzie krótsza. 

2) Gdy przekręci się nakrętkę (1) w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara 
(kierunku B), nić będzie dłuższa. 

3) Gdy przekręci się nakrętkę naciągu nici (2) w kierunku zgodnym z kierunkiem ruchu wskazówek 
zegara (kierunku C), naciąg nici igły będzie zwiększony. 

4) Gdy przekręci się nakrętkę naciągu nici (2) w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek 
zegara (kierunku D), naciąg nici igły będzie zmniejszony. 
2. Ustawienie naciągu nici w szpuli 

1) Gdy przekręci się nakrętkę regulacji naciągu (3) w kierunku zgodnym z kierunkiem ruchu 
wskazówek zegara (kierunku E), naciąg nici szpuli będzie zwiększony. 

2) Gdy przekręci się nakrętkę (3) w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara 
(kierunku F), naciąg nici szpuli będzie zmniejszony. 
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Instrukcja obsługi 

14. Nawijanie nici szpuli 

 
6) W przypadku, gdy nić szpuli nie jest nawinięta równo na szpulę, odkręcić nakrętkę (6) i przekręcić 
naciąg nici szpuli, aby ustawić wysokość dysku naciągu nici (7). 

 Standardem jest, że środek szpuli jest tak wysoki jak środek dysku naciągu nici. 
 Przesunąć pozycję dysku naciągu nici (7) w kierunku A, jak pokazano na rysunku po lewej, 

gdy nawijana ilość nici szpuli w dolnej części szpuli jest zbyt duża i w kierunku B, jak 
pokazano na rysunku po lewej, gdy nawijana ilość nici na szpuli w górnej części szpuli jest 
zbyt duża. 

Po ustawieniu dokręcić nakrętkę (6). 
7) Aby ustawić naciąg nawijarki szpuli, przekręcić nakrętkę naciągu nici (8). 
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Instrukcja obsługi 

15. Sprężyna pobierania nici 

 
1. Zmiana suwu sprężyny pobierania nici (1) 

1) Odkręcić śrubę ustalającą (2). 
2) Gdy przekręci się pokrętło naciągu (3) w kierunku zgodnym z kierunkiem ruchu wskazówek zegara 
(kierunku A), suw sprężyny pobierania nici zwiększy się. 
3) Gdy przekręci się pokrętło w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara (kierunku 
B), suw zwiększy się. 

2. Zmiana ciśnienia sprężyny pobierania nici (1) 

1) Odkręcić śrubę ustalającą (2) i wyjąć mechanizm naciągu nici (zespół) (5). 
2) Odkręcić śrubę ustalającą (4). 
3) Po przekręceniu pokrętła naciągu (3) w kierunku zgodnym z kierunkiem ruchu wskazówek zegara 
(kierunku A), ciśnienie zwiększy się. 
4) Po przekręceniu pokrętła w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara (kierunku 
B), ciśnienie zmniejszy się. 

16. Ustawienie suwu pobierania nici 

OSTROŻNIE 
Odłączyć zasilanie przed rozpoczęciem pracy z maszyną, aby zapobiec wypadkom 
spowodowanym nagłym uruchomieniem maszyny do szycia. 
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1) Podczas szycia ciężkich materiałów przesunąć prowadnik nici (1) w lewo (w kierunku A), aby 
zwiększyć długość nici wyciąganej przez pobieranie nici. 

2) Podczas szycia lekkich materiałów przesunąć prowadnik nici (1) w lewo (w kierunku B), aby 
zmniejszyć długość nici wyciąganej przez pobieranie nici. 

3) Normalnie prowadnik nici (1) jest ustawiony tak, że zaznaczona linia (C) znajduje się około 2 mm na 
lewo od śruby. 
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Instrukcja obsługi 

17. Nacisk i suw pedału 

OSTROŻNIE 
Odłączyć zasilanie przed rozpoczęciem pracy z maszyną, aby zapobiec wypadkom 
spowodowanym nagłym uruchomieniem maszyny do szycia. 

 

 
1. Ustawienie nacisku wymaganego do wciśnięcia przedniej części pedału 
1) Nacisk można zmienić, modyfikując pozycję montażu sprężyny ustawiania nacisku pedałowania (1) 
2) Nacisk zmniejsza się, gdy zaczepi się sprężynę po lewej stronie. 
3) Nacisk zwiększa się, gdy zaczepi się sprężynę po prawej stronie. 

2. Ustawienie nacisku wymaganego do wciśnięcia tylnej części pedału. 
1) Nacisk można ustawiać za pomocą śruby regulacyjnej (2). 
2) Nacisk zwiększa się, gdy dokręci się śrubę regulacyjną. 
3) Nacisk zmniejsza się, gdy odkręci się śrubę regulacyjną. 

3. Ustawienie suwu pedału 
1) Suw pedału zmniejsza się, gdy do lewego otworu wsunie się korbowód (3). 
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18. Ustawienie pedału 

OSTROŻNIE 
Odłączyć zasilanie przed rozpoczęciem pracy z maszyną, aby zapobiec wypadkom 
spowodowanym nagłym uruchomieniem maszyny do szycia. 

 

 
1. Montaż korbowodu 

1) Przesunąć pedał (3) w prawo lub lewo zgodnie ze strzałkami na rysunku, aby dźwignia sterowania 
silnika (1) i korbowód (2) były wyprostowane. 

2. Ustawienie kąta pedału 

1) Wysunięcie pedału można dowolnie ustawiać, zmieniając długość korbowodu. 

2) Odkręcić śrubę regulacyjną (4) i ustawić długość korbowodu (2). 
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19. Działanie pedału 

 
1. Praca pedału opiera się na czterech poniższych etapach. 

1) Maszyna pracuje z niską prędkością szycia, gdy lekko wciśnie się przednią część pedału. 
2) Maszyna pracuje z wysoką prędkością szycia, gdy dalej wciśnie się przednią część pedału. (Jeśli 
ustawiono automatyczne podawanie wsteczne szycia, maszyna pracuje z dużą prędkością po 
zakończeniu szycia podawania wstecznego). 
3) Maszyna zatrzymuje się (z igłą u góry lub na dole), gdy pedał zresetuje się do pozycji wyjściowej. 
4) Maszyna przycina nici, gdy całkowicie wciśnie się tylną część pedału. 
 
20. Mechanizm szycia z podawaniem wstecznym typu dotykowego 

 
W momencie naciśnięcia dźwigni przełącznika (1) maszyna wykonuje szycie z podawaniem 
wstecznym. 
2) Maszyna wykonuje przeszywanie z podawaniem wstecznym przez cały czas, gdy dźwignia 
przełącznika jest wciśnięta. 
3) Maszyna wraca do przeszywania z podawaniem normalnym od momentu zwolnienia dźwigni 
przełącznika. 
2. Przycisk napełnienia igły: 
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1) Podczas szycia, jeśli maszyna nie może przycinać, nacisnąć przycisk (2), a następnie puścić, 
maszyna wypełni jedną igłę wstecz. 
2) Wcisnąć przycisk (2) na całej długości, maszyna będzie szyć normalnie. Puścić przycisk, 
przełącznik nożny zamknięty. 
  

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com


Instrukcja obsługi 

21. Relacja igła-chwytak 

OSTROŻNIE 
Odłączyć zasilanie przed rozpoczęciem pracy z maszyną, aby zapobiec wypadkom 
spowodowanym nagłym uruchomieniem maszyny do szycia. 

 
1. Ustawić czas między igłą a chwytakiem w następujący sposób: 

1) Przekręcić pokrętło tak, aby igielnica zeszła do najniższego punktu swojego suwu i odkręcić śrubę 
ustalającą (1) (Ustawiając wysokość igielnicy) 

2) Wyrównać zaznaczoną linię A na igielnicy (2) z dolnym końcem tulei dolnej igielnicy (3), następnie 
dokręcić śrubę ustalającą (1). (Ustawiając pozycję chwytaka a) 

3) Odkręcić trzy śruby ustalające chwytaka, przekręcić pokrętło i wyrównać zaznaczoną linię (B) na 
idącej w górę igielnicy (2) z dolnym końcem tulei dolnej igielnicy (3). 

4) Po dokonaniu regulacji zgodnie z powyższym wyrównać punkt ostrza chwytaka (5) ze środkiem igły 
(4). Zapewnić luz na 0,06 mm do 0,1 mm (wartość referencyjna) pomiędzy igłą a chwytakiem, 
następnie bezpiecznie dokręcić śruby ustalające w chwytaku. 

(Ostrożnie) Jeśli luz między punktem ostrza chwytaka a igłą jest mniejszy od wskazanej wartości, 
punkt ostrza uszkodzi się. Jeśli luz jest większy, dojdzie do pominięcia ściegu. 
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22. Ustawienie czasu przycinania i urządzenia 

22-1. Ustawienie czasu przycinania 

 
1. Przekręcać koło pasowe aż dźwignia pobierania nici dojdzie do najwyższego położenia. 
2. Wcisnąć dźwignię przycinania (1), aby nóż przycinający nić (3) na górze noża przesuwnego (2) był 
ok. 1~1,5 mm bardziej wysunięty niż koniec noża stałego (4). 

 
[Thread trimmer – przycinarka nici, lower shaft – wał dolny] 

3. Przycisnąć ręcznie wał elektromagnetyczny przycinania (6), gdy śruba mocująca krzywkę 
przycinania (5) jest odkręcona. (W tym punkcie odpowiednia odległość między początkową krzywką 
przycinania (7) a śrubą pojedynczą wału (8) wynosi 0,5 mm.) 
4. Przekręcić ręcznie krzywkę przycinania (7), aby krawędź (9) części napędzającej wałek na krzywce 
przycinania (7) dotyka wałka (10). Następnie dokręcić śrubę mocującą krzywki przycinania (5). 
5. Przyłączyć sprężynę powrotną. 
  

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com


Instrukcja obsługi 

22-2. Ustawienie urządzenia przycinającego 

OSTROŻNIE 
Krzywka przycinania przymocowania do dolnej części napędza maszynę. 
Dlatego w czasie ustawiania, jeśli maszyna pracuje z elektromagnesem przycinania, nóż 
przesuwny i igła zderzają się. W takim przypadku włączyć maszynę ze stałym miejscem 
przycinania (z dolnej- górnej strony igielnicy) 

A. Ustawienie części napędzającej przycinarkę 
Część krzywki przycinania widać na rysunku 

 
[Od góry od lewej: nóż stały, pokrywa nici, elektromagnes przycinający, podstawa elektromagnesu przycinającego 
Na dole od lewej: nóż przesuwny, dźwignia przycinania, końcówka przycinania, ramię przesuwne, dźwignia sprzęgła, zatyczka, 
dźwignia zatyczki, kabel zwalniający nić] 

 
[od lewej: nóż stały, nóż przesuwny] 

B. Ustawienie noża przesuwnego i noża stałego 
a) Jak widać na rysunku, normalne jest, że położenie ostrza stałego jest na środku noża 
przesuwnego. 
b) Zobaczyć, czy część rozszerza się, nić jest rozdzielona na trzy części, a następnie wychodzi z igły 
po przycięciu. I rozszerzona część b powoduje ominięcie przycięcia. 
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[od lewej: końcowa korba krzywki przycinania, dźwignia zatyczki] 

 
C. Ustawienie części napędzającej przycinanie 
a) Normalny montaż widać na rysunku. 
b) Przymocować końcową korbę krzywki przycinania do wału przycinania jak na rysunku. 
c) Przymocować dźwignię zatyczki blisko podłoża, aby wał przycinania działał płynnie i bez tarcia. 
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22-2. Ustawienie urządzenia przycinającego 

 
[od lewej: śruba zaciskowa, łącznik elektromagnesu przycinającego] 

D. Ustawienie elektromagnesu przycinającego 
a) Suw elektromagnesu przycinającego 
(1) Normalny suw elektromagnesu przycinającego wynosi 4,6 mm, jak na rysunku. 
(2) Ustawić suw za pomocą łącznika elektromagnesu przycinającego. 

 
[na górze od lewej: podstawa elektromagnesu, śruba zaciskowa podstawy elektromagnesu, śruba zaciskowa, łącznik 
elektromagnesu przycinającego 
Na dole od lewej: ramię elektromagnesu, korba przycinająca] 

b) Ustawienie elektromagnesu przycinającego 
(1) Najpierw odkręcić śrubę zaciskową łącznika elektromagnesu przycinającego. Przymocować śrubę 
zaciskową podstawy elektromagnesu w punkcie, w którym dźwignia sprzęgła płynnie przesuwa się w 
prawo lub lewo. Gdy zostanie to zrobione, przymocować ramię przesuwne ściśle z lewej strony 
Następnie przymocować śrubę zaciskową łącznika elektromagnesu przycinającego z zatyczką 
elektromagnesu przycinającego blisko elektromagnesu. 
(2) Następnie włączyć elektromagnes. Luz między korbą krzywki przycinania a ramieniem przesuwny 
wynosi 0,5 mm, jak na rysunku, co jest normalne. 
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E. Ustawienie pozycji noża 
a) Ustawienie noża przesuwnego i stałego 
Jak widać na rysunku, ustawić odległość noża przesuwnego i stałego ze środka igły odpowiednio na 
7,5 mm i 5 mm dla przycinania. 
Rozszerzona część b powoduje pominięcie przycinania. 

 
b) Ustawienie suwu nożna przesuwnego 
(1) Przy włączonym elektromagnesie włączyć maszynę. Następnie obrócić nóż przesuwny krzywką 
przycinania. Gdy suw noża osiągnie najwyższy punkt, normalne jest, że ostrze noża przesuwnego 
przesuwa się 1,5~2 mm od krawędzi noża stałego. 
(2) Ustawić z ruchem dźwigni przycinania. 
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23. Ustawienie i wymiana noża 

23-1. Ustawienie noża stałego 

 
[wrench box – klucz oczkowy, fixed knife – nóż stały, movable knife – nóż przesuwny] 

1. Najpierw odkręcić nakrętkę ustawiania ciśnienia noża stałego (1) za pomocą klucza oczkowego, a 
następnie odkręcić śrubę ustawiania naciągu (2). 
2. Ustawić śrubę ustawiania naciągu noża stałego, gdy krawędź noża przesuwnego spotyka się z 
krawędzią noża stałego. 
3. Ustawić noże tak, aby krawędzie noży spotykały się bez zbytniego napięcia. 
4. Po ustawieniu koniecznie dokręcić nakrętkę ustawiania naciągu (1) za pomocą klucza oczkowego z 
zestawu akcesoriów. 
Rozszerzona część b powoduje pominięcie przycinania. 
 
23-2. Wymiana noża przesuwnego 

 
1. Aby wymienić nóż przesuwny (1), obrócić koło balansowe, aby igielnica zatrzymała się w 
najwyższej pozycji. 
2. Odkręcić dwie śruby mocujące noża przesuwnego i wyjąć je, jak pokazano na rys. 2. 
3. W celu montażu wykonać powyższe czynności w odwrotnej kolejności. 
 
23-3. Wymiana noża stałego 
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1. Aby wymienić nóż stały (1), odkręcić śrubę mocującą uchwytu na chwytak (2), jak na rys., wyjąć 
podkładkę (4) i uchwyt na chwytak (4), a następnie odkręcić śrubę mocującą nóż stały (5). 
2. W celu montażu wykonać powyższe czynności w odwrotnej kolejności. 

[nóż stały] 

3. Jeśli krawędź noża stałego jest zużyta, zeszlifować krawędź noża za pomocą olejowanego 
kamienia szlifierskiego, jak pokazano na rys. 
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24. Ustawienie zatyczki szpuli 

[kamień do ostrzenia] 
1. Jeśli zatyczka szpuli (1) jest włożona zbyt głęboko do skrzynki szpuli, dolna pozostająca nić będzie 
tak krótka, że szpula nie może się obracać. Przez to szycie może nie udać się. 
2. Odwrotnie – jeśli zatyczka szpuli (1) nie jest wystarczająco wsunięta, będzie brakowało górnej nici z 
zatyczki szpuli podczas przycinani, a długość pozostałej nici w igle będzie krótka. Przez to szycie 
może nie udać się. 

 
[od góry: zatyczka szpuli, nóż stały, nóż przesuwny] 

3. Jeśli przycinanie było dokonane ręcznie, zatrzymać maszynę, gdy krawędź noża stałego spotyka 
się z linią bazową zatyczki szpuli zaznaczonej na górze. Odkręcić śrubę mocującą uchwytu szpuli (3) i 
ustawić zatyczkę szpuli tak, aby powierzchnia styku zatyczki szpuli (1) lekko dotykała środka 
wystającej części szpuli (2). Gdy czynność zostanie zakończona, sprawdzić, czy zatyczka szpuli lekko 
cofa się. 
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25. Wysokość i wychylenie mechanizmu podawania 

OSTROŻNIE 
Odłączyć zasilanie przed rozpoczęciem pracy z maszyną, aby zapobiec wypadkom 
spowodowanym nagłym uruchomieniem maszyny do szycia. 

 
Wysokość mechanizmu podawania jest ustawiona fabrycznie tak, aby lekko wychodził poza 
powierzchnię płytki ściegowej 0,75 do 0,85 mm (1,15 do 1,25 mm w przypadku typu H) 

Ustawić wysokość mechanizmu podawania odpowiednio do używanego materiału. 

1. Ustawienie wysokości i wysunięcia mechanizmu podawania. 

1) Odkręcić śrubę ustalającą (2) w wale napędzającym drążka podającego (1) i śrubę ustalającą (4) w 
wale wahacza drążka podającego (3). 

2) Wysokość i wychylenie mechanizmu podawania zmieni się na skutek obrócenia obu wałów (1) i (3) 
za pomocą śrubokrętu. 

3) Relacja między kierunkiem obrotów każdego wału a wychyleniem drążka podającego (6) – zob. rys. 
z lewej. 

4) Po ustawieniu bezpiecznie dokręcić śruby ustalające. (Dokręcić śruby ustalające (2) i (4) do stanu, 
w którym wałki (1) i (3) są dociskane do strony pokrętła.) 

Ostrożnie: 1. Jeśli wychylenie mechanizmu podawania jest ustawione tylko jednym wałem, wysokość 
mechanizmu podawania zmieni się. Koniecznie ustawiać za pomocą obu wałów. 

2. Pozycja ruchu mechanizmu podawania może być przesunięta w zależności od pozycji ustawienia 
wału. W tym czasie odkręcić śrubę ustalającą (5) w ramieniu wału wahacza podawania (7) i ustawić 
pozycję ruchu. 
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26. Ustawienie czasu podawania 

OSTROŻNIE 
Odłączyć zasilanie przed rozpoczęciem pracy z maszyną, aby zapobiec wypadkom 
spowodowanym nagłym uruchomieniem maszyny do szycia. 

 
Czas podawania można zmienić poprzez zmianę pozycji zatrzymania krzywki mimośrodowej 
podawania (1). 
Jak ustawić czas podawania: 
1) Wychylić głowicę maszyny do szycia i odkręcić dwie śruby ustalające (2) w krzywce mimośrodowej 
podawania (1). 
2) Przekręcić krzywkę mimośrodową podawania (1), aby zmienić czas podawania. Wyrównać 
skalowanie (3) na wale napędzającym podawania.  
Przekręcić krzywkę mimośrodową podawania (1) w kierunku (+) → zwiększa czas podawania. 
Przekręcić krzywkę mimośrodową podawania (1) w kierunku (-) → zmniejsza czas podawania. 
Ostrożnie: W przypadku ogólnego użycia używać maszyny typu D w stanie, w którym środek 
skalowania (3) jest wyrównany z zaznaczoną kropką (4), a maszynę typu DH w stanie, w którym „-1” 
skalowania (3) jest wyrównane z zaznaczoną kropką (4). 
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27. Mechanizm zwolnienia naciągi nici 

OSTROŻNIE 
Odłączyć zasilanie przed rozpoczęciem pracy z maszyną, aby zapobiec wypadkom 
spowodowanym nagłym uruchomieniem maszyny do szycia. 

 
Za pomocą mechanizmu zwolnienia naciągu nici można wykonać szycie bez osłabiania naciągu nici, 
nawet gdy stopka dociskowa jest podniesiona podczas szycia. (Nawet gdy stopka dociskowa jest 
lekko podniesiona w grubej nakładającej się części przez podnośnik kolanowy, mechanizm ten może 
zapobiec zmianie naciągu nici. 
1. Jak zwolnić 
1) Zdjąć nasadkę w głowicy maszyny i odkręcić śrubę zmiany naciągu nici (1) za pomocą klucza 
sześciokątnego. 

2) Dokręcić śrubę (1) na górze płytki zmiany zwolnienia naciągu nici (2). 

Dysk naciągu nici nie podnosi się, gdy stopka dociskowa jest podniesiona, a naciąg nici igły nie jest 
poluzowany. (Dysk naciągu nici podnosi się tylko wtedy, gdy wykonywane jest przycinanie nici.) 

Ostrożnie: Nie używać śruby (1) w żadnej pozycji innej niż pozycja górna lub dolna płytki zmiany 
zwolnienia naciągu nici.  

 

28. Mechanizm mikropodnoszenia stopki dociskowej 

OSTROŻNIE 
Odłączyć zasilanie przed rozpoczęciem pracy z maszyną, aby zapobiec wypadkom 
spowodowanym nagłym uruchomieniem maszyny do szycia. 
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Gdy szyty jest welur lub podobny puszysty materiał lub uszkodzenia materiału zmniejsza się poprzez 
użycie śruby do mikropodnoszenia stopki dociskowej. 

Stopniowo dokręcać śrubę w celu mikropodnoszenia stopki dociskowej w stanie, w jakim nakrętka jest 
odkręcona, ustawić stopkę dociskową w pozycji, w której jest dobrze podniesiona, aż dostosuje się do 
materiału i zamocować nakrętkę. 

Ostrożnie: Gdy mechanizm mikropodnoszenia stopki dociskowej nie jest używany, ustawić wysokość 
śruby tak, aby była wyżej o około 11 mm niż maszyna do szycia. Jeśli maszyna do szycia jest 
używana w stanie, w którym mechanizm mikropodnoszenia działa, nie można uzyskać odpowiedniej 
siły podawania. 

 

28. Mechanizm mikropodnoszenia stopki dociskowej 
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[od góry: krzywka podnośnika ręcznego (używana jest montowana na głowicy maszyny); śruba ustalająca podnośnika ręcznego 
(używana jest montowana na głowicy maszyny)] 

Mikropodnośnik stopki dociskowej (asym.) [1271.04-11] 

Mechanizm mikropodnoszenia stopki dociskowej jest dostarczany w standardzie. Urządzenie to 
można jednak ustawić bez korzystania z narzędzi. Jest to wygodne, gdy chce się często ustawiać 
urządzenie. 

Nr Nr części Opis Ilość 
1 1271.04-12 Podnośnik ręczny 1 
2 1271.04-13 Podstawa zatyczki 1 
3 1271.04-14 Śruba zatyczki 1 
4 1271.04-15 Kołnierz 1 
5 1271.04-16 Nakrętka 1 
6 1271.04-17 Śruba ustalająca 1 
7 21-04808080-01 Myjka 1 
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29. Ustawienie wysokości stopki dociskowej 

OSTROŻNIE 
Odłączyć zasilanie przed rozpoczęciem pracy z maszyną, aby zapobiec wypadkom 
spowodowanym nagłym uruchomieniem maszyny do szycia. 

 

1) Odkręcić śrubę ustalającą (1) oraz ustawić wysokość i kąt stopki dociskowej. 

2) Po ustawieniu bezpiecznie dokręcić śrubę ustalającą (1). 

 

30. Ustawienie wysokości stopki dociskowej 

OSTROŻNIE 
Odłączyć zasilanie przed rozpoczęciem pracy z maszyną, aby zapobiec wypadkom 
spowodowanym nagłym uruchomieniem maszyny do szycia. 

 

1) Standardowa szerokość ściegu uzyskiwana jest, gdy zaznaczona linia (1) korba napędu podawania 
igły wyrównuje się z zaznaczoną linię (2) bloku regulatora podawania igły. 
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2) Gdy wymagane jest zwiększenie ilości podawania igły ponad ilość mechanizmu podawania, 
odkręcić nakrętkę zabezpieczającą (3), przesunąć blok regulatora podawania igły (4) w kierunku A i 
dokręcić nakrętkę zabezpieczającą (3). 

3) Odwrotnie – gdy przesunie się blok regulatora podawania igły (4) w kierunku B, ilość podawania igły 
będzie mniejsza niż ilość mechanizmu podawania. 
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Instrukcja obsługi 

31. Naprzemienna zmiana między podawaniem nici a podawaniem dolnym 

OSTROŻNIE 
Odłączyć zasilanie przed rozpoczęciem pracy z maszyną, aby zapobiec wypadkom 
spowodowanym nagłym uruchomieniem maszyny do szycia. 

 

1) Zdjąć płytkę ściegową (13), mechanizm podawania (14) i stopkę dociskową (15) podawania igły. 

2) Zdjąć cyngiel pozycjonowania osłony szpuli (16) i chwytak (17). 

[equal – równy, parallel – równoległy] 
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3) Zamontować płytkę ściegową, mechanizm podawania i stopkę dociskową do podawania dolnego i 
ustawić pozycję boczną i wzdłużną mechanizmu podawania w odniesieniu do otworu mechanizmu 
podawania płytki ściegowej. 

*Zamontować mechanizm podawania równolegle do otworu mechanizmu podawania płytki ściegowej. 

*Ustawić pozycję boczną mechanizmu podawania, odkręcając śrubę mocującą (1) w ramieniu 
podstawy wahacza podawania i śrubę ustalającą (2) w krzywce napędu podawania i przesuwając 
podstawę podawania w prawo i w lewo, gdy nie można ustawić pozycji bocznej za pomocą luzu 
otworu śruby ustalającej mechanizmu podawania. 

*Ustawić pozycję wzdłużną mechanizmu podawania, odkręcając śrubę mocującą (1) w ramieniu 
podstawy wahacza podawania, aby mechanizm podawania nie wchodził w kontakt z płytką ściegową 
(lub przedni i spoczynkowy powinny być prawie równe). W pozycji, w której mechanizm podawania 
przesuwa się skrajnie w przód lub skrajnie w tył, gdy skala tarczy podawania jest ustawiona na 
maksimum. 

*Gdy krzywka napędu podawania jest poluzowana, uważać, by pozycja wzdłużna między krzywką 
napędu podawania a ramieniem podstawy wahacza podawania nie przesunęła się. (Uważać, by 
krzywka napędu podawania nie była zbyt dociśnięta.) 
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Instrukcja obsługi 

31. Naprzemienna zmiana między podawaniem nici a podawaniem dolnym 

 

4) Zdjąć nasadkę (3) z tyłu ramienia maszyny i odkręcić śrubę mocującą w ramieniu wału podawania 
igły (przód) znajdującym się w otworze. W tym czasie ustawić tak, aby końcówka igły znajdowała się 
powyżej płytki ściegowej, by nie zniszczyć igły i płytki ściegowej. 

* W przypadku modeli z odrzutnikem wyjąć odrzutnik i zdjąć nasadkę (3).  

 

5) Przechylić głowicę maszyny, zdjąć śrubę zawiasu (4) w korbowodzie podawania igły w podłożu 
maszyny i zamocować korbowód podawania igły (6) do podpórki (5). 

* Jeśli trudno jest wyjąć śrubę zawiasu (4), wyjąć obudowę pływaka. 

* Po wymianie śruby zawiasu (4) bezpiecznie do oporu wsunąć obudowę pływaka. (Wsunąć górny 
koniec pływaka w obudowie pływaka do otworu w podłożu maszyny.) 
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6) Podnieść głowicę maszyny i zdjąć płytę przednią (18). 
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Instrukcja obsługi 

33. Naprzemienna zmiana między podawaniem nici a podawaniem dolnym 

 
[od góry: tuleja górna, część typu nawias ostry] 

7) Tymczasowo dokręcić blok pozycjonujący (9) ramy igielnicy dostarczany jako akcesorium do 
prowadnicy ramy igielnicy (8) (tymczasowo dokręcić tak, by blok pozycjonujący ramy igielnicy (9) mógł 
się poruszać). W tym czasie włożyć zagiętą cześć typu nawias ostry bloku pozycjonującego ramy 
igielnicy (9) do części górnej tulei ramy igielnicy (10). 

[otwór na igłę] 

8) Opuścić igłę, aż wejdzie do otworu na igłę w płytce ściegowej. 
* Uważać, by końcówka igły nie weszła w kontakt z płytką ściegową. 

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com


 
[środek otworu na igłę wyrównany ze środkiem igły] 

9) Przesunąć blok pozycjonujący ramę igielnicy (9) w kierunku podawania tkaniny i bezpiecznie 
przymocować blok pozycjonujący ramy igielnicy w pozycji, w której środek otworu igły w płytce 
ściegowej do podawania dolnego jest wyrównany ze środkiem igły. 

* Nie okręcać śruby ustalającej w prowadnicy ramy igielnicy. 
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Instrukcja obsługi 

31. Naprzemienna zmiana między podawaniem nici a podawaniem dolnym 

 
[Góra i oko igły wyrównuje się z górną powierzchnią płytki ściegowej.] 

10) Dokręcić śrubę mocującą w ramieniu wału podawania igły (przód), która została okręcona w etapie 
4) i zamontować nasadkę (3) na otworze w ramieniu maszyny. 

* W przypadku modeli z odrzutnikem zamontować odrzutniko. 

11) Odkręcić śruby ustalające (11) w dolnej zębatce wewnątrz podłoża maszyny i ustawić czas 
pomiędzy igłą a mechanizmem podawania dla podawania dolnego. 

* Zamocować krzywkę napędu podawania, aby nie przekręcała się i przekręcić pokrętło, by zmienić 
czas. 

* W przypadku podawania dolnego normalnie ustawić czas tak, by górny koniec oka igły wyrównał się 
z górną powierzchnią płytki ściegowej w kierunku zstępującym mechanizmu podawania. 

12) Po zakończeniu ustawiania czasu podawania bezpiecznie dokręcić dwie śruby ustalające (11) w 
zębatce dolnej. 
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13) Okręcić śruby ustalające (19) w krzywce przycinania nici i wyregulować krzywkę przycinania nici w 
czasie, gdy zaznaczony punkt (20) na pokrywie koła pasowego wyrównuje się z zaznaczonym 
czerwonym punktem (21) na pokrętle. 

14) Zamontować chwytak i cyngiel pozycjonowania osłony szpuli. 

15) Zamontować płytę przednią. 

16) Na koniec sprawdzić, czy płytka ściegowa nie wchodzi w kontakt z mechanizmem podawania, gdy 
skala tarczy podawania jest ustawiona na maksimum. 
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Instrukcja obsługi 

31. Naprzemienna zmiana między podawaniem nici a podawaniem dolnym 

 
1) Zdjąć płytkę ściegową (15), mechanizm podawania (13) i stopkę dociskową (14) do podawania 
dolnego. 

2) Wyjąć cyngiel pozycjonowania osłony szpuli (16) i chwytak (17). 

 
3) Zdjąć nasadkę (3) z tyłu ramienia maszyny i okręcić śrubę mocującą w ramieniu wału podawania 
igły (przód) znajdującą się w otworze. W tym czasie ustawić tak, by końcówka igły znajdowała się 
powyżej płytki ściegowej, by nie zniszczyć igły i płytki ściegowej.  

* W przypadku modeli z odrzutnikem wyjąć odrzutnik i zdjąć nasadkę (3). 

 
4) Zdjąć płytę przedni (18) i wyjąć blok pozycjonujący ramy igielnicy (9). 
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5) Przechylić głowicę maszyny i zdjąć śrubę zawiasu (4) w korbowodzie podawania igły w podłożu 
maszyny. Następnie przymocować korbowód podawania igły (6) do bloku regulatora podawana igły 
(12). 
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Instrukcja obsługi 

31. Naprzemienna zmiana między podawaniem nici a podawaniem dolnym 

[od lewej: drążek stopki, igielnica] 

6) Dokręcić śrubę mocującą w ramieniu, która została odkręcona na etapie 3), aby odległość między 
igielnicą a stopką dociskową wynosił 8,6 mm, gdy skala tarczy podawania jest ustawiona na 0 (zero), 
a igielnica jest w najniższym martwym punkcie.  

* Precyzyjnie ustawić odległość między igielnicą a stopka dociskową, aby odległość między igielnicą a 
dolnym końcem tulei drążka dociskowego wynosił 8,6 mm. 
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[środek otworu na igłę mechanizmu podawania wyrównuje się ze środkiem igły] 

7) Zamontować płytkę ściegową (13), mechanizm podawania (14) i stopkę dociskową (15) do 
podawania igły, następnie ustawić pozycję boczną i wzdłużną mechanizmu podawania. 

* Zamontować mechanizm podawania równolegle do otworu mechanizmu podawania płytki ściegowej. 

* Ustawić pozycję boczną mechanizmu podawania, odkręcając śrubę mocującą (1) w ramieniu 
podstawy wahacza podawania i śrubę ustalającą (2) w krzywce napędu podawania oraz przesuwając 
podstawę podawania w prawo lub lewo, gdy pozycja boczna nie może być ustawiona za pomocą luzu 
otworu śruby ustalającej mechanizmu podawania. 

* Ustawić pozycję wzdłużną mechanizmu podawania, odkręcając ramię podstawy wahacza podawania 
w pozycji, w której środek otworu igły mechanizmu podawania prawie wyrównuje się ze środkiem igły, 
gdy skala tarczy podawania jest ustawiona na 0 (zero), a igielnica jest w najniższym martwym 
punkcie. 

* Gdy krzywka napędu podawania jest okręcona, uważać, by pozycja wzdłużna między krzywką 
napędu podawania a ramieniem podstawy wahacza podawania nie przesunęła się. (Uważać, by 
krzywka napędu podawania nie była zbyt dociśnięta.) 
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Instrukcja obsługi 

31. Naprzemienna zmiana między podawaniem nici a podawaniem dolnym 

 
[od góry: Standard: Końcowa igły wyrównuje się z powierzchnią górną płytki ściegowej. 
Materiały ciężkie: 4 mm] 

8) Odkręcić śrubę ustalającą (11) w dolnej zębatce wewnątrz podłoża maszyny i ustawić czas między 
igłą a mechanizmem podawania dla podawania igły. 

* Zamocować krzywkę napędu podawania tak, aby nie obracała się i przekręcić pokrętło, by zmienić 
czas. 

* Czas między igłą a mechanizmem podawania dla podawania igły wynosi ok. 180º niż podawania 
dolnego. 

* W przypadku podawania igły normalnie ustawić czas tak, by koniec igły wyrównał się z górną 
powierzchnią płytki ściegowej w kierunku zstępującym igły, gdy powierzchnia górna mechanizmy 
podawania wyrównuje się z powierzchnią górną płytki ściegowej w kierunku wstępującym 
mechanizmu podawania. 

Jednakże w przypadku maszyny do materiałów ciężkich ustawić końcówkę igły na około 4 mm od 
powierzchni górnej płytki ściegowej. 

9) Po zakończeni ustawienie czasu podawania bezpiecznie dokręcić dwie śruby ustalające (11) w 
zębatce dolnej. 

10) Po ustawieniu czasu podawania sprawdzić ponownie luz między otworem na igłę mechanizmu 
podawania a igłą. 

* Jeśli jest między nimi luz, odkręcić ramię podstawy wahacza podawania i ustawić ponownie pozycję 
wzdłużną mechanizmu podawania. 
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Instrukcja obsługi 

32. Czyszczenie 

Poniższe działania w ramach czyszczenia należy wykonywać codziennie, aby dbać o pracę maszyny i 
zapewnić długi okres eksploatacji. 

OSTROŻNIE 

 

 Wyłączyć zasilanie przed rozpoczęciem czyszczenia. Silnik będzie obracał się dalej nawet po wyłączeniu zasilania 
na skutek bezwładności. Poczekać aż silnik zupełnie zatrzyma się przed rozpoczęciem pracy. Maszyna może 
działać, jeśli przez przypadek zostanie wciśnięty pedał, co może skutkować obrażeniami ciała. 

 Nosić okulary ochronne i rękawice podczas pracy z olejem do smarowania, aby olej nie dostał się do oczu ani na 
skórę. W przeciwnym razie może dojść do zapalenia. 
Ponadto w żadnym wypadku nie pić olejum, ponieważ wywoła wymioty i biegunkę. Przechowywać olej poza 
zasięgiem dzieci. 

 
1) Podnieść stopkę dociskową. 

2) Wyjąć dwie śruby (1), następnie wyjąć płytkę ściegową (2). 

3) Użyć miękkiej szczotki drucianej i wyczyścić kurz z mechanizmu podawania (3). 

4) Zamontować płytkę ściegową (2) za pomocą dwóch śrub (1). 

5) Przekręcać powoli koło pasowe maszyny i sprawdzać, czy igła obniża się przez środek otworu w 
płytce ściegowej (2). 

* Jeśli igła nie przechodzi przez środek. Sprawdzić czy igła nie jest zakrzywiona. Odkręcić dwie śruby 
(1) i ustawić ponownie płytkę ściegową (2). 
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6) Przekręcić koło pasowe maszyny, aby ponieść igłę powyżej płytki ściegowej (2). Następnie 
sprawdzić, czy końcówka igły nie jest stępiona. 

7) Przechylić z powrotem głowicę maszyny. 

8) Zdjąć osłonę szpuli (4). 

9) Zetrzeć kurz z chwytaka rotacyjnego (5) za pomocą miękkiej szmatki i sprawdzić, czy chwytak 
rotacyjny (5) nie jest uszkodzony. 

10) Wsunąć szpulę do osłony szpuli (4), a następnie umieścić osłonę szpuli (4) z powrotem w 
maszynie. 
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