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WSKAZÓWKI BEZPIECZE ŃSTWA 
Podczas uŜytkowania maszyny naleŜy przestrzegać poniŜszych wskazówek. 
Przed uruchomieniem przeczytaj dokładnie instrukcję obsługi. 
 
UWAGA : W celu uniknięcia ryzyka poraŜenia prądem: 
1. Nie zostawiaj wtyczki w gniazdku, kiedy maszyna jest wyłączona. Wyjmij 
kaŜdorazowo wtyczkę z gniazdka po zakończenia szycia lub przed czyszczeniem 
maszyny. 
2. Przed przystąpieniem do wymiany Ŝarówki wyjmij wtyczkę z gniazdka (proszę 

zastosować Ŝarówkę tego samego typu 12V/5W). 
 
OSTRZEśENIE: W celu uniknięcia niebezpieczeństwa oparzeń, poŜaru, poraŜenia 
prądem i obraŜeń ciała przestrzegaj poniŜszych zaleceń: 
1. Maszyna nie jest do zabawy. Zachowaj ostroŜność w sytuacji, gdy dzieci uŜywają 

maszyny lub znajdują się w pobliŜu. 
2. Maszynę uŜywaj tylko do celów opisanych w tej instrukcji i tylko z akcesoriami 

zalecanymi przez producenta i opisanym w tej instrukcji. 
3. Nie uŜywaj maszyny, jeśli przewód sieciowy lub wtyczka jest uszkodzona, 

występują zakłócenia pracy, maszyna spadła lub jest uszkodzona, bądź zalana 
wodą. W takich przypadkach maszynę naleŜy dostarczyć do najbliŜszego punktu 
serwisowego, gdzie zostanie sprawdzona i naprawiona lub wyregulowana. 

4. Otwory wentylacyjne muszą być droŜne. Otwory wentylacyjne i kontroler muszą 
być wolne od kurzu, ścinków i materiału. 

5. Do otworów nie mogą dostawać się ani być wtykane Ŝadne przedmioty. 
6. Nie uŜywaj maszyny na świeŜym powietrzu. 
7. Aby wyłączyć maszynę z sieci, przełącz wyłącznik sieciowy na pozycję „O”, a 

następnie wyjmij wtyczkę z gniazdka. 
8. Przy wyjmowaniu wtyczki z gniazdka trzymaj mocno wtyczkę, nie ciągnij za 

przewód. 
9. Trzymaj palce z dala od części będących w ruchu. Szczególną ostroŜność 

zachowaj w pobliŜu igły. 
10. Zawsze uŜywaj odpowiedniej płytki ściegowej, w przeciwnym razie moŜe dojść do 

złamania igły. 
11. Nie uŜywaj zgiętych igieł. 
12. Podczas szycia nie ciągnij i nie przyciskaj materiału, gdyŜ w przeciwnym razie 

moŜe dojść do złamania igły. 
13. Przed przystąpieniem do regulacji w pobliŜu igły, np. do nawlekania, wymiany 

igły, nawlekania chwytaczy, wymiany stopki itp., naleŜy przełączyć wyłącznik 
sieciowy na pozycję „O”. 

14. W celu zdjęcia pokrywy, smarowania lub regulacji opisanych w instrukcji obsługi 
wyjmij wtyczkę z gniazdka. 

15. Maszyna nie jest przeznaczona dla dzieci. Nie powinny bawić się bez nadzoru w 
pobliŜu maszyny. 

 
Prosimy o zachowanie powy Ŝszych uwag. 

Maszyna jest przeznaczona do u Ŝytku domowego. 
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• Nie pozostawiaj maszyny bez nadzoru w przypadku, gdy jest podłączona do 
prądu. Wyjmij wtyczkę z gniazdka po uŜytkowaniu lub przed czyszczeniem 
maszyny. 

• Przed konserwacją, zdjęciem pokrywy lub wymianą Ŝarówki pamiętaj o wyjęciu 
wtyczki z gniazdka. 

 
Serdecznie gratulujemy wyboru zakupu tego owerloka 
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Wasza maszyna jest produktem o wysokiej jakości i prostej obsłudze. Dla 
umoŜliwienia wykorzystania wszystkich funkcji zalecamy dokładne przeczytanie tej 
instrukcji obsługi. 
JeŜeli chcesz uzyskać więcej informacji o moŜliwościach maszyny, pomoŜe Ci z 
przyjemnością autoryzowany punkt sprzedaŜy. 
 
 
UWAGA! 
W czasie nawlekania nici i wymiany igły lub Ŝarówki upewnij się, czy maszyna jest 
wyłączona („O”). Jeśli maszyna nie jest uŜytkowana, zaleca się wyjęcie wtyczki z 
gniazdka sieciowego w celu uniknięcia ewentualnych uszkodzeń. 
 

Wskazówki dotycz ące silnika 
• Maksymalna prędkość szycia tej maszyny wynosi 1300 ściegów na minutę, co 

sprawia, Ŝe w porównaniu ze zwykłą domową maszyną do szycia (300 do 800 
ściegów) jest ona bardzo szybka. 

• Silnik jest wyprodukowany ze specjalnego stopu zaimpregnowanego olejem, co 
umoŜliwia wielogodzinną pracę maszyny. 

• Podczas pracy maszyny temperatura silnika nieco wzrasta, co jednakŜe nie 
odbija się na jej wydajności. WaŜne jest, aby otwory wentylacyjne z tyłu i z boku 
maszyny nie były zasłonięte materiałem ani papierem, tzn., aby powietrze mogło 
krąŜyć przez otwory. 

• W czasie pracy silnika przez otwory wentylacyjne mocowania silnika naprzeciwko 
pokrętła moŜna zaobserwować iskry. Iskry te tworzą się na szczotkach 
węglowych i nie świadczą o zakłóceniach w pracy maszyny. 

 
 

UWAGA! 
W czasie nawlekania nici i wymiany igły lub Ŝarówki upewnij si ę, Ŝe maszyna 
jest wył ączona (“O”). 
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ROZDZIAŁ 1 

OZNACZENIA I FUNKCJE PODZESPOŁÓW 

 
1. Teleskopowy prowadnik nici 
2. Śruba regulacji nacisku stopki 
3. Trzpień szpulki 
4. Podstawa szpulki 
5. Pokrywa dźwigni nici 
6. Igły 
7. Poszerzony stół do szycia 
8. Stopka 
9. Stół 
10. Regulator napręŜenia nici, lewa igła 
11.  Regulator napręŜenia nici, prawa igła 
12.  Regulator napręŜenia nici, chwytacz górny 
13. Regulator napręŜenia nici, chwytacz dolny 
14. Pokrywa przednia 
15. Dźwignia stopki 
16.  Włącznik prądu i oświetlenia 
17. Pokrętło regulacji długości ściegu 
18. Pokrętło (koło zamachowe) 
19. Regulator dla transportu róŜnicowego 
20. Regulator szerokości ściegu  
21. Prowadnik nici 
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Z przodu pokrywy przedniej 
<A> pinceta (akcesoria) 
22. Dźwignia prowadnika nici, dolny chwytacz 
23. Dźwignia nici dla chwytacza 
24. Górny chwytacz  
25. NóŜ górny 
26. Dolny chwytacz  
27. Języczek ściegowy 
28. Dźwignia noŜa  
 

 pojemnik na akcesoria (pokrywy przedniej) 
W tym pojemniku moŜesz przechowywać akcesoria. 
 
<B> zestaw do wymiany nici, <C> zestaw igieł, <D> klucz nimbusowy 
 

 pojemnik na akcesoria (poszerzonego stołu) 
W tym pojemniku moŜesz przechowywać ząbki ściegowe (bliŜsze informacje w rozdziale 
5 „Wąski ścieg owerlokowy / ścieg rolujący”). 
 
<E> języczek ściegowy, <F> języczek ściegowy W 

 
* Otwory wentylacyjne (z tyłu owerloka) 
 
 

AKCESORIA DOSTARCZANE WRAZ Z MASZYN Ą 

 

 
 
1. Pokrowiec 
2. Torebka na akcesoria 
3. Pinceta 
4. Siatka szpulki (4 szt.) 
5. Kołpaki szpulki (4 szt.) 
6. Szczotka czyszcząca 
7. Klucz imbusowy  
8. Zestaw igieł:  130/705H 

   80/12: 2 szt. 
   90/14: 2szt. 

9. Rozrusznik noŜny:   
XC7438321 (230V) 
10. instrukcja obsługi na DVD 
11. zestaw do wymiany nici (XB1991001) 
12. Pojemnik na odpadki (XB1958001) 
13. języczek ściegowy W (XB1902001) 
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Akcesoria opcjonalne  
 

 
 
Szerszy stół (XB2023001) 

 

Szeroki stół moŜe być równieŜ 
wykorzystywany jako pojemnik na akcesoria 
Wielkość: 
35 x 25,5 cm (szerokość x głębokość) 
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OBSŁUGA 
 

WŁĄCZANIE MASZYNY 

Przygotowanie  
• WłóŜ trzybiegunową wtyczkę do gniazdka 

znajdującego się z prawej strony u dołu 
maszyny. Drugi koniec wtyczki podłącz 
do gniazdka sieciowego. 

Wyłącznik sieciowy i wył ącznik 
oświetlenia 
Tym wyłącznikiem włącza się i wyłącza 
dopływ prądu oraz oświetlenie maszyny. W 
celu włączenia naciśnij wyłącznik w kierunku 
oznaczonym „-„. W celu wyłączenia naciśnij 
wyłącznik w kierunku oznaczonym „O” 
 
1. Wyłącznik sieciowy i wyłącznik oświetlenia 

 
Lekkie naciśnięcie pedału powoduje pracę 
maszyny z niewielką prędkością. Im większy 
jest nacisk na rozrusznik, tym szybciej 
pracuje maszyna. Zwolnienie nacisku na 
rozrusznik powoduje przerwanie pracy 
maszyny. 
 

 
 

KIERUNEK OBROTU POKR ĘTŁA 
 
Pokrętło <A> maszyny obracają się w 
kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek 
zegara (zgodnie z kierunkiem wskazanym 
przez strzałkę). Odpowiada to kierunkowi 
obrotów typowej domowej maszyny do 
szycia. 

NajwyŜszą pozycje igły  uzyskasz, jeŜeli 
przekręcisz pokrętłem moŜliwie najdalej w 
kierunku (oznaczenie na pokrętle <B> musi się 
zrównać z linią na maszynie). 

 
 

OTWIERANIE I ZAMYKANIE 
POKRYWY PRZEDNIEJ 
 
Do nawlekania nici naleŜy otworzyć pokrywę 
przednią. 

• Otworzyć przednią pokrywę poprzez lekkie 
przesunięcie w prawo (1). W celu 
zamknięcia przedniej pokrywy przesuń ją 
lekko w lewo (2). 

 

 
 
Wskazówka: 
Ze względów bezpieczeństwa w czasie pracy 
pokrywa przednia powinna być zamknięta. 
Zanim otworzysz pokrywę przednią, zawsze 
wyłącz maszynę. 
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Wymiana stopki 
 

 

 

 

 

Pojemnik na odpadki 
 

 

 

 

 

 
 

Zdejmowanie stołu do szycia na 
wolnym ramieniu 
 
Szycie z wolnym ranieniem jest bardzo 
przydatne, jeŜeli musisz szyć np. rękawy. 
 
1. W celu szycia z wolnym ramieniem zdejmij 
stół <A>. 

 
2. ZałóŜ materiał i rozpocznij szycie (patrz: 
Rozdział 5). 
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Szeroki stół 
 

Szeroki stół <A> ułatwia szycia duŜych 
materiałów. 
 
Mocowanie: 
W tym celu naciśnij szeroki stół <A> w 
kierunku strzałki tak, aby linia brzegowa (1) 
przykryła się z linią (2) poszerzonego stołu 
<B>. 

 
Zdejmowanie: 
W tym celu podnieś trochę maszynę i 
wyciągnij szeroki stół <A> w kierunku strzałki. 

 
Wskazówka 
Nie przenoś maszyny z zamocowanym 
szerokim stołem <A>, moŜesz bowiem 
uszkodzić maszynę. 
 
 

Chowanie no Ŝy 

 
 

1. Przesuń dźwignię noŜa <A> do góry, a 
następnie w prawo. 

 
2. Przesuń nóŜ do dołu. 

 
3. Opuść całkowicie nóŜ, a następnie zwolnij 
dźwignię. 

 

Długo ść ściegu 
Standardowe ustawienie długości ściegu wynosi 
3 mm. Do zmiany długości ściegu słuŜy pokrętło 
regulacji długości ściegu, znajdujące się z prawej 
strony maszyny. 

 
1) Zmniejsz długość ściegu minimalnie na 2mm 
2) Zwiększ długość ściegu maksymalnie na 4mm 
<A>  Oznaczenie wybranego ustawienia 
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Szeroko ść ściegu 
 

Standardowe ustawienie szerokości ściegu 
wynosi 5mm. Do zmiany szerokości ściegu 
słuŜy pokrętło regulacji szerokości ściegu. 

 

 

1) Zmniejsz szerokość ściegu minimalnie na 
5 mm 
2) Zwiększ szerokość ściegu maksymalnie na 
7 mm 
<A>  Oznaczenie wybranego ustawienia 
 

Transport ró Ŝnicowy 
 
Maszyna jest wyposaŜona w dwa 
transportery, przesuwające materiał pod 
stopką. Transport róŜnicowy reguluje posuw 
transportera przedniego i tylnego. Przy 
ustawieniu 1 oba transportery poruszają się z 
taką samą prędkością (połoŜenie 1:1). Jeśli 
przełoŜenie ustawimy poniŜej 1, przedni 
transporter porusza się wolniej od tylnego, co 
powoduje napięcie materiału (przydatne przy 
lekkich materiałach, które łatwo się 
marszczą). JeŜeli przełoŜenie transportu 
ustawimy powyŜej 1, przedni transporter 
porusza się szybciej od tylnego (pomocne 
przy szyciu stretchu, przy którym 
elastyczność szwu powinna odpowiadać 
elastyczności materiału). 
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Regulacja docisku stopki 
 

Przekręć śrubę regulacji docisku stopki 
znajdującą się po lewej stronie na górze 
maszyny. Wartość na śrubie podaje 
kaŜdorazowe ustawienie. 
 
Standardowe ustawienie wynosi 2. 
 

 
 

(1) Mniejszy docisk 
(2) Większy docisk 
<A> Oznaczenie wybranego ustawienia 

 

 

 

Ustawienie napr ęŜenia nici 
 
Za pomocą regulatora napręŜenia nici moŜesz 
ustawić napręŜenie nici dla kaŜdej igły, jak 
równieŜ dla nici dolnego i górnego chwytacza. 
Prawidłowe napręŜenie nici zaleŜy od grubości i 
rodzaju tkaniny oraz zastosowanych nici. Przy 
kaŜdej zmianie materiału moŜe zajść 
konieczność ponownej regulacji napręŜenia nici. 
 

 
 

1) Ŝółty napręŜacz od nitki lewej igły 
2) zielony napręŜacz od nitki prawej igły 
3) róŜowy napręŜacz od górnego chwytacza 
4) niebieski napręŜacz od nitki dolnego 

chwytacza 
 

Regulacja napr ęŜenia nici 
 
PrzewaŜnie moŜliwe jest szycie przy ustawieniu 
na „4”. JeŜeli jednak jakość ściegu nie 
niezadowalająca, wybierz inne ustawienie 
napręŜenia nici. 
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 - 16 - 

 

NapręŜenie nici, dwie igły (cztery nitki) 
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NapręŜenie nici, jedna igła ( ścieg trzynitkowy) 
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NapręŜenie nici, jedna igła ( ścieg dwunitkowy) 

 

 
Nitka igły jest zbyt mocno napręŜona. 
 
Nitka dolnego chwytacza jest za luźna. 

 

 
Nitka igły jest zbyt luźna. 
 
Nitka dolnego chwytacza jest zbyt mocno napręŜona. 

IGŁY 
W tej maszynie moŜna stosować standardowe igły maszynowe. Zalecany system 
igieł to 130/705H. 

Wyjmowanie/zakładanie igły 
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ROZDZIAŁ 2. PRZYGOTOWANIE MASZYNY 

 

Teleskopowy prowadnik 
nici 
 
Wyciągnij teleskopowy prowadnik nici 
do najwyŜszego połoŜenia. Zwróć 
uwagę, aby prowadnice znajdowały 
się dokładnie nad trzpieniami szpulek 
(patrz rysunek). 

 
1) prowadnica nici 
2) trzpień szpulki 
3) prawidłowa pozycja 

 

Zastosowanie kołpaka 
szpulki 
 
Do szpulki z nićmi powinien być uŜyty 
kołpak szpulki (patrz rysunek poniŜej). 
Zwróć uwagę, aby wycięcia szpulki 
znajdowały się na dole (patrz. rys.). 

 
1) kołpak szpulki 

 

Zastosowanie siatki szpulki 
 
JeŜeli szyjesz luźną nitką nylonową, 
zalecamy załoŜenie na szpulkę siatki, 
aby nitka nie spadała ze zwoju. 
 

 
 

Przed nawlekaniem 
 
1. Dla bezpieczeństwa wyłącz maszynę. 

 
 
2. Podnieś stopkę za pomocą dźwigni stopki. 

 
 
3. Obracaj pokrętłem tak długo, aŜ oznaczenie na 
pokrętle <A> zrówna się z linią na maszynie <B>. 
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ROZDZIAŁ 3. NAWLEKANIE 
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Nawlekanie dla ściegu 
czteronitkowego z dwoma igłami  

 

 

Nawlekanie dla ściegu 
trzynitkowego z jedn ą igł ą (igła 
prawa) 

 
Nawlekanie dla ściegu 
trzynitkowego z jedn ą igł ą (igła 
lewa)  
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Nawlekanie dla ściegu 
dwu nitkowego z jedn ą igł ą (igła 
prawa)  

 

Nawlekanie dla ściegu 
dwu nitkowego z jedn ą igł ą (igła 
lewa)  

 

 

Nawlekanie dolnego chwytacza 
 
Poprowadź nitkę w kolejności, idąc za numerami 
wzdłuŜ linii niebieskiej. 

 
 
1. Otwórz przednią obudowę, przesuwając ją w 
prawo i przyciągając górną część do siebie. 
2. Poprowadź nitkę bezpośrednio do góry i 
nawlecz ją z tyłu do przodu przez prowadnik nici 
(1) i (2) na teleskopowym prowadniku nici. 
3. PrzełóŜ nitkę przez otwór (3) u góry maszyny. 
4. Poprowadź nitkę przez tarczkę dociskową (4), 
znajdującą się w wyŜłobieniu obok niebieskiego 
regulatora napręŜenia nici. 
5. Poprowadź nitkę przez wyŜłobienie, idąc za 
numerami 5, 6, 7, 8 wzdłuŜ linii niebieskiej. 
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Wskazówka 
Zwróć uwagę, aby nawlec obydwie dźwignie 
nici (7). 
 

Automatyczne nawlekanie nici 
dolnego chwytacza 
 
1. Przesuń dźwignię prowadzenia nici 
dolnego chwytacza <A> w prawo. Dolny 
chwytacz przesunie się do przedstawionej 
poniŜej pozycji. 

 
 

UWAGA 
Przesuwaj dźwignię nici tylko w 
przedstawionym kierunku strzałek. W 
przeciwnym wypadku moŜesz uszkodzić 
maszynę. 
 
Zwróć uwagę, aby przed przesunięciem 
dźwigni igła znajdowała się w najwyŜszym 
połoŜeniu. 
 
2. Kontynuuj prowadzenie nici (patrz 
rysunek). 

 

 

 

3. PrzełóŜ nić przez oczko dolnego chwytacza. 

 
4. Przekręcaj powoli pokrętłem i zwróć uwagę, 
aby dolny chwytacz powrócił do pierwotnej 
pozycji. 

 
 
Wskazówka 
JeŜeli podczas szycia zerwie się nić dolnego 
chwytacza, obetnij nici przy obu igłach i usuń ją. 
Nawlecz ponownie nić dolnego chwytacza. 
 
UWAGA 
Przed nawleczeniem igły obydwa chwytacze 
muszą być nawleczone. 
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Nawlekanie górnego chwytacza 
 
Przy nawlekaniu nici zastosuj się do 
kolejności oznaczonej kolorem róŜowym i 
numeracją wzdłuŜ linii. 
 

 
 
1. Otwórz przednią obudowę, przesuwając ją 
w prawo i przyciągając górną cześć do siebie. 
2. Poprowadź nitkę bezpośrednio do góry i 
nawlecz ją z tyłu do przodu przez prowadnik 
nici (1) i (2) na teleskopowym prowadniku 
nici. 
3. PrzełóŜ nitkę przez otwór (3) u góry 
maszyny. 
4. Poprowadź nitkę przez tarczkę dociskową 
(4), znajdującą się w wyŜłobieniu obok 
róŜowego regulatora napręŜenia nici. 
5. Poprowadź nitkę przez wyŜłobienie, idąc 
za numerami 5, 6, 7, 8 wzdłuŜ linii róŜowej. 

 

 
 

 

 
 
 
 
 



 - 25 - 

UWAGA 
• Wyłącz maszynę przed przystąpieniem do nawlekania 
• Pokręć pokrętłem tak długo aŜ oznaczenie na pokrętle zrówna się z linią na maszynie. 
 
 



 - 26 - 

Nawlekanie lewej igły 
 
1. Przesuń przełącznik <A> w lewo w 
kierunku oznaczenia na maszynie „L”. 

 

 
 
2. Poprowadź nitkę w pokazanej kolejności, 
idąc za numerami wzdłuŜ linii Ŝółtej. 

 
 
a) Poprowadź nitkę bezpośrednio do góry i 

nawlecz ją z tyłu do przodu przez 
prowadnik nici (1) i (2) na teleskopowym 
prowadniku nici. 

b) PrzełóŜ nitkę przez otwór (3), a następnie 
przez tarczkę dociskową (4), znajdującą 
się w wyŜłobieniu obok Ŝółtego regulatora 
napręŜenia nici. 

c) Poprowadź nitkę przez wyŜłobienie, idąc 
za numerami 5, 6, 7, 8 wzdłuŜ linii Ŝółtej. 
 

Nawlekanie prawej igły 
 
1. Przesuń przełącznik <A> w prawo w kierunku 
oznaczenia na maszynie „R”. 

 
2. Poprowadź nitkę w pokazanej kolejności, idąc 
za numerami wzdłuŜ linii zielonej. 

 
                 dwie igły                  jedna igła 
 
a) Poprowadź nitkę bezpośrednio do góry i 
nawlecz ją z tyłu do przodu przez prowadnik nici 
(1) i (2) na teleskopowym prowadniku nici. 
b) PrzełóŜ nitkę przez otwór (3), a następnie 
przez tarczkę dociskową (4), znajdującą się w 
wyŜłobieniu obok zielonego regulatora 
napręŜenia nici. 
c) Poprowadź nitkę przez wyŜłobienie, idąc za 
numerami 5, 6, 7, 8 wzdłuŜ linii zielonej. 
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Nawlekanie igły (za pomoc ą 
nawlekacza igły). 
 

1. Opuść stopkę za pomocą dźwigni stopki 
(1). 

 
 
2. Wyciągnij koniec nitki w lewo prowadząc ją 
przez prowadnik nici (2) przy igielnicy, 
przełóŜ nitkę przez nacięcie w prowadniku 
nici (3), wyciągnij ją z przodu tek, aby 
znalazła się w szczelinie tarczki prowadnika 
nici (4). 

 
 
3. Obetnij nitkę za pomocą obcinacza nici (5), 
znajdującego się po lewej stronie maszyny. 

 
 
 
 

3. Opuść dźwignię nawlekacz igły po lewej 
stronie maszyny moŜliwie jak najdalej. 

 
 
Nitka zostanie przewleczona przez oczko igły. 
 
5. Zwolnij dźwignię nawlekacza igły (6). 
 
6. Pociągaj pętelkę nici przez oczko igły tak 
długo aŜ wyciągniesz koniec nitki. 
 

 
 
7. Podnieś dźwignię stopki (1), poprowadź nitkę 
przez stopkę i wyciągnij ją na ok. 5 cm w 
kierunku tyłu maszyny. 
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ROZDZIAŁ 4.  TKANINY, NICI I IGŁY – TABELA 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - 29 - 

 

ROZDZIAŁ 5. SZYCIE 

Wybór rodzaju ściegu 
 
Przed rozpoczęciem szycia wybierz rodzaj 
ściegu. Masz do wyboru 5 róŜnych rodzajów 
ściegów. 
 
4-nitkowy ścieg owerlokowy  
Ścieg ten wykorzystuje wszystkie 4 nitki i obie 
igły. Ścieg ten słuŜy do zszywania dzianin i 
materiałów tkanych. 

 
 
3-nitkowy ścieg owerlokowy o szeroko ści 
5 mm 
Ścieg ten powstaje przy wykorzystaniu 3 
nitek i tylko 1 igły lewej. Prawą igłę naleŜy 
wyjąć. Ścieg ten moŜna wykorzystywać do 
obszywania brzegu np. bluzek. Idealny dla 
tkanin średnich i cięŜkich. 

 
 
3-nitkowy ścieg owerlokowy o szeroko ści 
2,8 mm 
Ścieg ten powstaje przy wykorzystaniu 3 
nitek i tylko igły prawej. Lewą igłę naleŜy 
wyjąć. Ścieg ten moŜna wykorzystywać do 
obszywania brzegu np. bluzek. Idealny dla 
tkanin delikatnych i średnich. 
 

 
2-nitkowy ścieg owerlokowy o szeroko ści 
5 mm 
Ścieg ten powstaje przy wykorzystaniu 2 
nitek i tylko igły lewej. Prawą igłę naleŜy 
wyjąć. Ścieg ten moŜna wykorzystywać do 
obszywania brzegu np. bluzek, chusteczek. 
Idealny dla tkanin cienkich i średnich. 
 

 
  

2-nitkowy ścieg owerlokowy o szeroko ści 2,8 
mm 
Ścieg ten powstaje przy wykorzystaniu 2 nitek i 
tylko igły prawej. Lewą igłę naleŜy wyjąć. Ścieg 
ten moŜna wykorzystywać do obszywania 
brzegu np. bluzek, chusteczek. Idealny dla tkanin 
cienkich i średnich. 

 
 
Wąski ścieg owerlokowy 2,0 mm i ścieg 
zwijaj ący.  
 
Są to ściegi dekoracyjne. 
 

 
 
 

Szycie próbne 
 
Przed rozpoczęciem szycia wykonaj najpierw 
szycie próbne na kawałku materiału. 
 
1. Ustaw napręŜenie nici wszędzie na „4” (dla 
ściegu 3- i 4- nitkowego), na „2” (dla ściegu 2-
nitkowego z 1 igłą). Ustaw napręŜenie nici 
dolnego chwytacza na „6” (bliŜsze informacje 
patrz „tabela dla ściegu 2-nitkowego” w tym 
rozdziale). 
 
2. Nawlecz maszynę i wyciągnij nitkę z tyłu 
stopki na ok. 15 cm. 
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3. PodłóŜ materiał pod stopkę. 
 

UWAGA 
Zawsze przed rozpoczęciem szycia podkładaj 
materiał pod podniesioną stopkę. JeŜeli nie 
podniesiesz stopki, to ścieg będzie nierówny, 
a nitka moŜe się zrywać. 

 

 

4. Trzymając wszystkie nitki lewą ręką, prawą 
ręką wykonaj kilka obrotów kołem pasowym 
w kierunku przeciwnym do kierunku obrotu 
wskazówek zegara i sprawdź, czy nitki 
zawiązują się w łańcuszek. 

 
 
 

Zakańczanie ściegu 
 
 

 
 

 
 

Rozpocz ęcie szycia 
 
1. Nawlecz maszynę i wyciągnij lewą ręką 
wszystkie nitki z tyłu za stopką na długość              
ok. 15 cm. 

 
 
2. Podnieś stopkę do góry, wsuń pod stopkę 
materiał tak głęboko jak tylko się da, opuść 
stopkę i kilka pierwszych ściegów wykonaj 
kręcąc ręką kołem pasowym. 
3. Podczas szycia rąk uŜywaj tylko do kierowania 
materiałem. Nie ciągnij materiału. 
4. Po wykonaniu kilku ściegów sprawdź ścieg i 
ewentualnie popraw napręŜenia nitek. 
5. Prowadź tkaninę tak, aby skrawki tkaniny były 
odcinane równo. Przy ustawieniu szerokości 
ściegu na „5” skala prowadzenia tkaniny wskaŜe 
9,5, 12,7, 15,9 i 25,4 mm. 

 
1) stopka 
2) nóŜ górny 
3) prowadnik materiału 
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Wyjmowanie materiału 
 

Po zakończeniu szycia pozwól maszynie 
wykonać łańcuszek w celu zakończenia 
ściegu. Obetnij nici przy długości 5 cm. 

 

 

Zabezpieczenie ła ńcuszka 
 

Istnieją 2 sposoby zabezpieczenia łańcuszka. 
 
Metoda 1. 
Zabezpiecz łańcuszki na początku i na końcu 
ściegu. 
 
Na początku ściegu 

1. Przeszyj więcej ściegów o ok. 5 cm. 
2. Zatrzymaj maszynę i podnieś stopkę. 
3. PodłóŜ łańcuszek pod stopkę i 

przeszyj go, ciągnąc go w swoim 
kierunku. 

4. Po przeszyciu kilku ściegów obetnij 
pozostały łańcuszek za pomocą noŜa 
(patrz rysunek). 

 
 
 
 
 
 

 

Na końcu ściegu 
1. Przeszyj na końcu ściegu jeden ścieg poza 
tkaniną i zatrzymaj tkaninę. 

 
 
2. Podnieś stopkę i igłę, a następnie obróć 
tkaninę. 

 
 
3. Opuść igły i stopkę. 
4. Przeszyj nad ściegiem i zwróć uwagę, aby 

szyty ścieg nie został obcięty przez nóŜ. 
5. Przeszyj kilka ściegów poza tkaniną (patrz 

rysunek). 

 
 
6. Obetnij nici noŜyczkami. 
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Metoda 2. 
 

 

W tej metodzie łańcuszek zostanie 
zabezpieczony w ten sam sposób na 
początku i na końcu ściegu. 
 
1. ZwiąŜ końcówki niezałańcuszkowanych 
nici. 

 
2. Przewlecz łańcuszek na koniec ściegu za 
pomocą zwyczajnej igły z duŜym oczkiem. 

 
3. Zabezpiecz łańcuszek za pomocą kilku 
kropli kleju do tkanin, a następnie obetnij 
wystający ścieg. 

 
 

Zerwanie nitki podczas szycia 
 
JeŜeli podczas szycia dojdzie do zerwania 
nitki, obetnij pozostałe nitki, wyjmij materiał 
spod stopki i nawlecz ponownie maszynę w 
kolejności: górny chwytacz, dolny chwytacz, 
prawa igła, a na koniec lewa igła. 
PoniewaŜ ścieg owerlokowy ma tendencję do 
prucia, naleŜy wznowić szycie nie dokładnie 
w miejscu, gdzie zerwała się nitka, a ok. 3-5 
cm wcześniej tak, aby nowy ścieg przeszył 
stary ścieg. 
 

 

 
 

 
 
 

Szycie cienkich materiałów 
 
1. JeŜeli materiał się marszczy, zmniejsz docisk 
stopki. 
2. JeŜeli materiał się zwija na brzegu, poluzuj 
wszystkie nitki. Pamiętaj jednak o tym, Ŝe nici 
mogą się zrywać w przypadku zbyt małego 
napręŜenia nici. 
 
 

Zastosowanie j ęzyczka ściegowego 
W 
 
Podczas szycia materiałów stretch przy uŜyciu 
języczka ściegowego W unikniesz rozciągania 
się materiału (bez ustawienia napręŜenia nici). 
 

 
      języczek ściegowy                        języczek ściegowy W 
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Szycie dwoma nitkami 
 
Zakładanie zestawu wymiany nici  
 
Wskazówka 
Zestaw wymiany nici musi być zamontowany 
po nawleczeniu igły za pomocą nawlekacza 
igły (nawlekacz igły nie moŜe być uŜyty po 
zamontowaniu zestawu wymiany nici). 
 
1. Wyłącz maszynę. 
2. Przekręcaj pokrętłem tak długo aŜ do 
zrównania oznaczenia na pokrętle z 
oznaczeniem na maszynie. 

 
3. Przyciśnij końcami palców zestaw wymiany 
igły (1), jak pokazano poniŜej, tak aby 
szczelina się zamknęła. 

 
4. Trzymaj wciśnięty zestaw wymiany nici (1), 
włóŜ go na oś OL (2) tak, aby ta weszła w 
otwór zestawu wymiany nici. 

 

5. Naciskaj do dołu zestaw wymiany nici (2) tak, 
aby koniec (3) zestawu wymiany nici wszedł w 
oczko górnego chwytacza (4). 
 

 
Upewnij się, Ŝe koniec znajduje się 
w oczku górnego chwytacza 
 
Tabela dla 2-nitkowego ściegu owerlokowego  
 
Długość 
ściegu 3 

Szerokość 
ściegu 5 - 7 

Języczek 
ściegowy zamontować 

NapręŜenie 
nici 
 
Nitka lewej 
igły 
 
Nitka dolnego 
chwytacza 

Dla cienkich 
tkanin 
2 (1-3) 
 
 
 
6 (5-7) 

Dla tkanin 
średnich 
2 (1-3) 
 
 
 
6 (5-7) 

Nitka prawej 
igły 
 
Nitka dolnego 
chwytacza 

2 (1-3) 
 
 
6 (5-7) 

2 (1-3) 
 
 
6 (5-7) 
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Wąski ścieg owerlokowy / ścieg 
roluj ący 
 
Ściegi te słuŜą do ozdobnego wykańczania 
brzegu cienkich i średnich tkanin. 
Aby osiągnąć ten ścieg, naleŜy wyjąć lewą 
igłę tak, aby uzyskać ścieg 3-nitkowy. 
 
Wskazówki dot. szycia w ąskim ściegiem 
owerlokowym lub ściegiem roluj ącym 
 
UWAGA 
Wyłącz maszynę przed przystąpieniem do 
wyjmowania/zakładania igły. 
 
1. Wyjmij lewą igłę. 

 
 
2. Nawlecz maszynę tak, aby szyła ściegiem 
3-nitkowym z wykorzystaniem prawej igły. 
 
3. Wyjmij języczek ściegowy <A>: 
• Podnieś stopkę 
• Pociągnij nitki ku tyłowi maszyny 
• Sprawdź, czy nitka nie jest owinięta 

dookoła języczka i ewentualnie usuń nitkę 
z języczka. 

• Otwórz obudowę przednią maszyny 
• Pokręć pokrętłem tak, aby górny 

chwytacz znalazł się w najgłębszej 
pozycji 

• Przesuń języczek ściegowy w prawo i 
wyjmij go. 

 
 

 
4. Przechowuj wyjęte języczki <A> i/lub języczek 
ściegowy W <B> w środku poszerzonym stole. 

 
5. Ustaw regulator szerokości ściegu na „R”. 

 
<A> oznaczenie dla wybranego ustawienia 
 
6. Ustaw długość ściegu za pomocą regulatora 
długości ściegu na: od „R” do „2” (wąski ścieg 
owerlokowy: od „R” do „2”, ścieg rolujący: ‘R”). 
 

 
<A> oznaczenie dla wybranego ustawienia 
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Tabela dla w ąskiego ściegu owerlokowego / ściegu roluj ącego 
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ROZDZIAŁ 6. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 
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ROZDZIAŁ 7. KONSERWACJA 
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Czyszczenie 
Przed przystąpieniem do czyszczenia wyłącz 
maszynę. 
 
Pokręcaj pokrętłem, aby opuścić igły. 
 
Usuń kurz, resztki tkanin i nici za pomocą 
szczoteczki. 

 
 

Oliwienie 
 
Lekka i cicha praca wymaga regularnego 
smarowania części ruchomych maszyny 
(oznaczone strzałkami). 
 
UWAGA 
Wyłącz maszynę, zanim otworzysz pokrywę 
przednią w celu naoliwienia. 
 

 
Wskazówka 
Oczyść maszynę z resztek nici i kurzu przed 
przystąpieniem do smarowania. 
Przy normalnej eksploatacji naleŜy smarować 
maszynę raz lub dwa razy w miesiącu, przy 
częstszym uŜywaniu raz w tygodniu. 
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ROZDZIAŁ 8. Zakładanie opcjonalnych stopek 
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SPECYFIKACJA 

 
 

 
  Liczba igieł i nici   2-/3-/4-nitkowy 
     2 igły lub 1 igła 
 Waga    6 kg 
 Wymiary maszyny  33,5 cm (szer.) x 29,8 cm (wys.) x 27,9 cm (gł ęb.) 
 Zestaw igieł 130/705H  nr 80 (2 szt.) 
     Nr 90 (2 szt.) 
 
 
 


