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Zasady bezpieczeństwa

Podczas używania maszyny elektrycznej należy spełniać podstawowe zasady 

ostrożności.

W celu zmniejszenia ryzyka poparzenia, pożaru, porażenia prądem lub 

obrażenia ciała:

. Urządzenie nie powinno być pozostawione bez nadzoru po podłączeniu do sieci.

2. Zawsze odłączaj urządzenie z sieci po zakończeniu szycia i przed czyszczeniem.

3. Przed tym, jak wymienić żarówkę, należy odłączyć maszynę od sieci.

4. Nie pozwalać dzieciom bawić się maszyną. 

5. Używać maszyny odpowiednio do instrukcji. Stosować wyłącznie zalecane akcesoria.

6. Nie użytkować maszyny, jeśli przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone, jeśli nie działa 

prawidłowo, jeśli spadła i uszkodziła się lub jeśli wpadła do wody. W takim wypadku należy 

oddać urządzenie do kontroli, naprawy lub regulacji w najbliższym autoryzowanym punkcie 

serwisowym lub u dystrybutora.

7. Nie użytkować maszyny z zamkniętymi otworami wentylacyjnymi. 

8. Nie wolno zbliżać palców do ruchomych części maszyny, zwłaszcza w obszar pracującej igły.

9. Zawsze należy używać odpowiedniej, nieuszkodzonej płytki ściegowej. Niewłaściwa płytka 

może spowodować złamanie igły.

10. Nie używać zepsute igły.

11. Nie ciągnąć materiał podczas szycia. To może spowodować złamanie igły.

12. Przed przystąpieniem do regulacji przy igle należy wyłączyć maszynę (ustawiając włącznik 

w pozycji „0”). Dotyczy to w szczególności nawlekania igły, wymiany igły, nawlekania 

chwytacza oraz wymiany stopki dociskowej.

13. Zawsze należy odłączyć zasilanie od maszyny podczas obsługi technicznej.

14. Nie wolno używać maszyny na wolnym powietrzu.

15. Nie wolno odłączać ągnąc za przewód zasilający.

Overlock jest przeznaczony do użytku domowego!

Używać żarówkę 15W

Używać rozrusznika nożnego      

4С-32G (230V)

4C-326C(240V)

4C-316C(220V)

4C-316B(120V)
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1. Osłona przednia.

2. Wycięcie do otwierania osłony

przedniej.

3. Osłona noża.

4. Pokrywa płytki podawania materiału.

5. Płytka ściegowa.

6. Stopka dociskowa.

7. Talerzyk naprężacia dolnego 
chwytacza.

8. Talerzyk naprężacia górnego 
chwytacza.

9. Talerzyk naprężacia prawej igły.

10. Talerzyk naprężacia lewej igły.

11. Osłona podciągacza nici

12. Płytka prowadnika nici

13. Pojemnik na akcesoria.

14. Osłona żarówki.

15. Przełącznik.

16. Koło zamachowe.

17. Wtyczka.

18. Stojak na nici.

19. Szpulka antywibracyjna

(przeciwdrganiowa).

20. Trzpień.

21. Wysuwany pręt wspierający.

22. Otwarty prowadnik nici.

23. Dźwignia podnoszenia stopki.

24. Pokrętło regulacji długości ściegu.

25. Pokrętło transportu dyferencjalnego 
(różnicowego) podania tkaniny.

.

.

.
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Przygotowanie do 

używania

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10

Akcesoria

Pojęmnik na akcesoria

Osłona przednia

Pojemnik na ścinki

Pokrywa płytki podawania materiału

1. Śrubokręt

2. Pinceta

3. Olejarka

4. Szczoteczka

5. Zestaw igieł НАх1

6. Siatka

7. Kołpaki szpulki

8. Pojemnik na śmiecie

9. Klucz imbusowy

10.Pokrywa

Standardowy zestaw akcesorii 

zachowuje się w pojęmniku. Aby 

otworzyć - pociągnij, aby zamknąć 

naciśnij.

Aby otworzyć osłonę przednią 

pociągnij ją w prawo do siebie. Aby 

zamknąć osłonę - należy pchnąć ją 

do góry. 

Włożyć pojemnik na ścinki w dolnej części 

przedniej strony maszyny i lekko 

przesunąć ją w lewo w kierunku do 

pokrywy bocznej (pokrywa płytki 

podawania materiału). 

Aby otworzyć przeciągnij dźwignie do 

góry. Aby zamknąć - pchnąć pokrywę 

do góry i w prawo. 
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ON

I

O

OFF

A

B

Rozrusznik nożny

Podłączyć rozrusznik nożny do

gniazdka w maszynie (A), zatem do

cieci (B).  
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Prędkość szycia

Założenie stojaka do nici

Wyciągnij pręt na całą długość i 

dokręcić go.

Szpulka antywibracyjna

(przeciwdrganiowa)

Dla dużych szpuli stosować 
szpulki antywibracyjne. Podczas 
używania małych domowych 
szpuli - założyć kołpak szpulki. 
Jeżeli nici wyślizgują się i skręcają

należy nałożyć na szpulki specjalne 

siatki.

Przełącznik

Przycisk przełącznika znajduje się ze 

strony pokrętłą. 

« І » - włączony

«О» - wyłączony

Szybkość szycia może byc regulowana za 

pomocą rozrusznika nożnego - im 

mocniejsze jest ciśnienie na rozrusznik (C) 

tym wyższa jest szybkość szycia. 
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 Pokrętło (koło zamachowe) 

Dźwignia podniesienia stopki 
(podnosznik stopki)

Wymiana stopki dociskowej

Pokrętło obraca się w przeciwnym kierunku do ruchu 
wskazówek zegara.

Aby podnieść stopkę dociskową, 

podnieś dźwignie. Stopka dociskowa 

zostanie podniesiona naksymalnie do 

góry. 

- Odłączyć maszynę od sieci «О».

- Podnieś stopkę dociskową, naciisnąć na 

dźwigie (A), aby zwolnić stopkę dociskową od 

uchwytu. Podnieś podnosznik stopki do 

najwyższej pozycji, zatem przesunąć 

podeszwe stopki w lewo. 

Aby zamocować podeszwe stopki, należy ją 

umieścić pod uchwytem. 

Umieścić stopkę w taki sposób, aby wycięcie 

na uchwycie dokładnie się mieściło z 

trzpieniem stopki dociskowej. 

Poniż uchwyt stopki, stopka zamocuje się 

automatycznie.  
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- Odłączyć maszynę od sieci.

- Obróć koło zamachowe, aby igła została 

podniesiona do maksymalnej wysokiej 

pozycji. 

- Opuścić stopkę dociskową.

- Za pomocą klucza imbusowego poluzuj śrubę 

mocującą igły.

Wyjąć igłę.

- Włóż igłę płaską stroną od siebie

maksymalnie do góry do mocowania igły. 

Następnie dokręcić śrubę mocującą.

- Lewa igła jest włożona wyżej niż prawa.

Podniesienie górnego noża

- Obróć koło zamachowe, aby igła została 

podniesiona.

- Otwórz przednią osłonę.

- Naciśnij na górny uchwyt noża w prawo.

- Przekręć gałkę zgodnie z ruchem wskazówek  

zegara, aby zamocować nóż.
- Zamknąć przednią osłonę

Aby opuścić nóż górny

- Przekręć gałkę w przeciwnym kierunku do 

ruchu wskazówek zegara. 

Nóż automatycznie opuści się do najniższego 

położenia. Zamknąć przednią osłonę.

Wkładanie nici
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Nawlekanie nici

1

2
8

5

6

7

Nawlekanie nici / Przygotowanie

-

- Odłączyć maszynę od sieci. 
- Należy wysunąć prowadnik nici 

do góry w najwyższe jego 
położenie 
- Otworzyć przednią osłonę i pokrywę 

płytki podawania materiału. 
- Obrócić koło zamachowe w kierunku 

do siebie, aby podnieść igłę do 
najwyższej pozycji. 

Wykonać nawlekanie maszyny 
nicią w odpowiedniej 
kolejności. 

Górny chwytacz (żółty)       

- Założyć szpulkę na trzpień.
- Przeciągnąć nić przez 

prowadnik nici. (1)
- Przeciągnąć nić przez otwór, jak jest 

pokazano na rysunku. (2) 
- Przeciągnąć nić przez otwór. (3)
- Przeciągnąć nić przez talerzyk 
naprężacza nici (4) od prawej strony w 
lewo.Jeśli podczas tego odczuwalny 
jest pewien opór,  oznacza to, że nić 
prawidłowo leży na sprężynie.
- Przeciągnąć nić przez 

prowadniki nici (5, 6, 7).
- Poprowadzić nić przez oko chwytacza (8).
- Przeprowadzić nić pod stopką dociskową.

.

.

.
.

4 3 21
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4

Dolny chwytacz (zielony)
3

5

6

7

- Założyć szpulkę na trzpień.
- Przeciągnąć nić przez 

prowadnik nici. (1)
- Przeciągnąć nić przez otwór, jak 

jest pokazano na rysunku. (2) 
- Przeciągnąć nić przez otwór. (3)
- Przeciągnąć nić przez talerzyk 
naprężacza nici (4) od lewej strony w 
prawo.Jeśli podczas tego odczuwalny 
jest pewien opór,  oznacza to, że nić 
prawidłowo leży na sprężynie.
- Przeciągnąć nić przez 

prowadniki nici 5, 6, 7, 8.

- Przekręć koło zamachowe w kierunku do 

siebie, aż chwytacz dolny znajdzie się w 

maksymalnie lewej pozycji.  

Za pomocą pincety wyciągnąć nić w 

formie litery V (ale nie koniec nici) od 

prawej strony w lewo. 

Włożyć nić w otwór dolnego chwytacza 

(9). Przekręcić koło zamachowe w 

kierunku do siebie, aż chwytacz dolny 

znajdzie się w maksymalnie prawej 

pozycji. 

- Założyć nić w oko chwytacza (10), w taki 

sposób, aby nić znajdowała się w długim 

wycięciu w chwytaczu dolnym. 

- Przeprowadzić nić pod stopką dociskową.

8

9

10

1

2

( )A

( )8

( )C

( )B

Automatyczne nawlekaсz nici ( nie we wszystkich maszynach)

1. Przeciągnąć nić prze otwór prowadnika dolnego chwytacza (8).
2. Przekręcić koło zamachowe w kierunku do siebie, w taki sposób, aby dolny chwytacz znajdowal się w odległości 
5-10mm od kątu płytki ściegowej.

3. Przeciągnąć nić za pomocą pincety przez otwór dolnego chwytacza (А).

4. Lekko pociągnąć nić.
5. Pchnąć automatyczny nawlekacz nici (В) do najwyższej pozycji, zatem nić przejdzie przez dolny chwytacz 

automatycznie. 
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- Założyć szpulkę na trzpień.

- Przeciągnąć nić przez prowadnik nici. 

(1) 

- Przeciągnąć nić przez otwór, jak jest 

pokazano na rysunku. (2) 

- Przeciągnąć nić od prawej strony w lewo 

około talerzyka naprężacia nici (3). 

Pociągnąć nić.

 Jeśli podczas tego odczuwalny jest pewien

opór, oznacza to, że nić prawidłowo leży 

na sprężynie.

- Założyć nić do prowadnika nici 

(4), do podciągacza nici (5), do 

prowadników nici (6, 7).

- Założyć nić w oczko igly (8).

- Przeprowadzić nić pod stopką 

dociskową.
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5

6

Prawa igła (czerwona)
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1

- Założyć szpulkę na trzpień.

- Przeciągnąć nić przez prowadnik 

nici. (1) 

- Przeciągnąć nić przez otwór, jak jest 

pokazano na rysunku. (2) 

- Przeciągnąć nić od prawej strony w lewo 

około talerzyka naprężacia nici (3). 

Pociągnąć nić.

Jeśli podczas tego odczuwalny jest pewien

opór, oznacza to, że nić prawidłowo leży na 

sprężynie.

- Założyć nić do prowadnika nici 

(4), do podciągacza nici (5), do 

prowadników nici (6, 7).

- Założyć nić do oka igły (8).

- Przeprowadzić nić pod stopką dociskową.

7

8

3

2

Po nawlekaniu

Po tym, jak nawlekanie zostało 

zakończone, opuścić stopkę dociskową 

i opuścić przednią osłonę i pokrywę 

płytki podawania materiału. 

Jeśli zaistnieje potrzeba ponownego 

nawlekania dolnego chwytacza,

należy odciąć obie nici igłowe

blisko ucha igły i wyjąć dolną igłę.

Wykonać nawlekanie chwytacza,

zatem nawlekanie igieł. 

Uwaga:

Lewa igła (niebieska)
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Szycie próbne, 

naprężenie nici

Po nawlekaniu nici, wykonać ścieg 

próbny. 

Zaleca się użyć dwóch warstw materiału,

aby sprawdzic jakość wykonania ściegu i 

naprężenia nici. 

- Podłączyć maszynę do sieci.

- Przekręcić pokrętło regulacji 

naprężenia nici na 4.

- Lekko podnieść  przednią część stopki 

dociskowej i przenieść tkaninę bliżej do noża.

- Wykonać ściegi.

- W końcu ściegu przeszyj dodatkowo 8cm 

łańcuszku.

- Obciąć łańcuszek.

Sprawdzenie ściegu próbnego

1. Górna nić chwytacza (żółta)

2. Dolna nić chwytacza (zielona)

3. Prawa nić igły (czerwona)

4. Lewa nić igły (niebieska)

Świetna jakość wykonania ściegu - jeśli obie 

nici chwytacza przeplątają się na krawędzi 

materiału.  Nici igłowe kształtują ścieg prosty 

dla szwu elastycznego. 

Naprężenie nici jest regulowane 

odpowiednio do rodzaju tkaniny i 

stosowanej nici. 

2



1

345

6
7

8 9

2
0

1

345

6
7

8 9

2
0

1

345

6
7

8 9

2
0

1

345

6
7

8 9

2
0

1

345

6
7

8 9

2
0

1

345

6
7

8 9

2
0

1

345

6
7

8 9

2
0

1

345

6
7

8 9

2
0

1

34
5

6
7

8 9

2
0

1

345

6
7

8 9

2
0

1

3

45
6

7
8

9

2

0

13

4
5

6 7 8

9

2

0

1

3

45

6
7

8

9

2

0

1

3

456

7
8

9

2

0

1

345

6
7

8 9

2
0

1

345

6
7

8 9

2
0

Regulacja 

naprężenia nici

Nić lewej igły tworzy pętli z tylnej 

strony tkaniny: 

Dokręcić talerzyk naprężacia nici 

lewej igły (niebieskie).

Nić prawej igły tworzy pętli z tylnej 

strony tkaniny:

Dokręcić talerzyk naprężacia nici 

prawej igły (czerwone).

Pętli chwytacza tworzą się z tylnej 

strony materiału:

Dokręcić talerzyk naprężacia nici 

górnego chwytacza (żółty) lub 

poluzować talerzyk naprężacia nici 

dolnego chwytacza (zielony). 

13

Pętli chwytacza tworzą się na przedniej 
stronie materiału:
Dokręcić talerzyk naprężacia nici 
dolnego chwytacza (zielony) lub 
poluzować talerzyk naprężacia nici 
górnego chwytacza (żółty). 
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3

2

N

Lever

- Długość ściegu może być regulowana od 1 

do 4mm.  

- Im wyższy numer, tym dłuższy ścieg. 

Podstawowa długość ściegu- N.

Szerokość obcinania

Szerokość obcinania musi być regulowana

odpowiednio do tkaniny. Regularnie 

sprawdzając szew, u

Regulacja szerokości obcinania:

- Otwórz pokrywę płytki podawania materiału.

- Przekręcić pokrętło regulacji szerokości 

obcinania:- w kierunku ruchu zegara: aby 

przesunąć nóż w lewo (dla tkanin ciężkich);

- w przeciwnym kierunku ruchu zegara, aby 

przesunąć nóż w prawo (dla tkanin lekkich). 

Używanie płytki ściegowej:

Za pomocą dźwigni wybierz zwykły lub 

rolujący ścieg. 

“N” - dla zwyklego ściegu

“R” - dla rolującego ściegu

Lever

Długość ściegu
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Transport dyferencjalny 

(różnicowy)

Maszyna posiada dwa rzędy ząbków 

transportu: przednie i tylne. Każde z nich 

jest niezależne, a odległość jaką pokonują 

podczas pełnego ruchu, jest regulowana.

Efekt rozciągnięcia.

 W celu rozciągnięcia materiału należy wybrać ustawienie od 

„N” do „5 ”  w części    “ ”

Zapobiega to marszczeniu i ściąganiu 

dzianin nylonowych oraz materiałów 

ściśle utkanych.

Efekt ściągnięcia.

 Aby zapobiec falowaniu lub aby 
zebrać materiał należy wybrać cyfrę 
od N do 8 w części                .“ ”

Ustawienie to jest także

zalecane do zbierania pojedynczych warstw

materiałów ściśle utkanych.

Uwaga:

Podczas szycia z wyłączonym transportem 

dyferencjalnym, należy ustawić pokrętło podawania w 

położeniu na „ N.

Marszczenie / wdawanie materiału

Transport dyferencjalny umożliwia zbieranie 

pojedynczej warstwy materiału np. szczytu rękawa, 

karczku, krawędzi koronki, falbany lub żabotu.

Ustawienia:

Ścieg: 4-nitkowy owerlokowy

Dyferencjał: 8

Długość ściegu: 3 - 4

Naprężenie nici : 3 - 5



3-nitkowy ścieg owerlokowy

Aby wykonać 3-nitkowego ściegu owerlokowego o 

szerokości 3-5mm - należy wyjąć lewą igłę. Należy 

nawlec oba chwytacze i prawą igłę.  

Dla 3-nitkowego owerlokowego ściegu o szerkoś-

ci 5-7mm, wyjąć prawą igłę. Należy nawlec oba 

chwytacze i lewą igłę. 

3-nitkowy ścieg rolujący

Płytka ściegowa dla ściegu rolującego
znajduje się w pojemnikie na akcesoria. 

Uwaga:

W zależności od rodzaju tkaniny i nici,
należy dokonać regulacje naprężenia
nici. 

Ustawienia:

Ścieg: 3-nitkowy owerlokowy

Igła: prawa

Naprężenie:

Igła - 3-5

Górny chwytacz - 3-5

Dolny chwytacz - 7-9

Długość ściegu: 1.5 -2

Transport różnicowy N (w zależności 

od rodzaju materiału)
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Obsługa 

techniczna

Noży

Noże są wykonane ze specjalnego 
stopu, co zapewnia długą 
żywotność. 

Wymiana żarówki

- Odłączyć maszynę od sieci, ustawić 

przełącznik na “O”, następnie wyciągnąć 

wtyczkę z gniazdka. 

- poluzować śrubę nastawczą (A) na 

osłonie żarówki.

- zdjąć osłonę żarówki.

- wykręcić żarówkę i założyć nową

- ponownie zamocować osłonę 

żarówki i zabezpieczyć jej położenie

dokręcając śrubę nastawczą.

Należy używać żarówki :

110V/230V/240V 15W

Uwaga:

Czyszczenie i smarowanie

Należy regularnie czyścić maszynę od 

kurzu i pyłu.

-Odłączyć maszynę od sieci.

Jeśli maszyna jest często używana, 

konieczne jest regularne smarowanie 

maszyny w punktach (B) wskazanych na 

rysunku.B
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Usterki i metody ich naprawy:

Nić zrywa się

Igły łamią się

Ściegi są przepuszczane

Niska jakość 
formowania ściegu

Szwy są rurkowane

Szwy się marszczą

Krawędzie materiału 
zwijają się

Pętelki nici są zbyt 
luźne

Maszyna nie szyje

Zbyt mocne naprężenie nici.
Źle nawleczona maszyna.
Nieprawidłowo założone igły

Igła jest uszkodzona
Nieprawidłowo założona igła
Podczas szycia ciągneli tkaninę

Igła o niskiej jakości
Używana jest igła 
nieodpowiedniego rozmiaru.

Nici żle nawijane wokół 
pokrętła naprężenia 

Nieprawidłowo ustawiony poziom 
transportu różnicowego podania 
tkaniny
Podczas szycia ciągneli tkaninę

Nieprawidłowo ustawiony 
poziom transportu różnicowego 
podania tkaniny

Zbyt dużo materiału 
podczas formowania ściegu

Nie wystarczająca ilość 
materiału dla formowania 
ściegu

Kabel zasilający nie jest włączony.
Przełącznik nie jest w pozycji «О».

Poluzować naprężenie
Ponownie wykonać 
nawlekanie nici
Ponownie założyc igłę

Wymienić igłę
Założyć igłę prawidłowo
Lekko trzymać tkaninę podczas 
szycia

Wymienić igłę НАх1

Używać igłę(130/705Н)

Sprawdzić jakość 
nawlekania nici

Ustawić poziom 
dyferencjała na N i 8

Ustawić poziom 
transportu różnicowego  
podania tkaniny

Zmniejszyć szerokość 
obcinania, pszesunąć 
nóż w lewo .

Zwiększyć szerokość 
obcinania, przesunąć nóż 
w prawo. 

Podłączyć kabel zasilający.
Ustawić przełącznik na 

pozycje «І»
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Dane techniczne:

Rodzaj ściegu:

Rodzaj igły:

Szerokość ściegu:

Długość ściegu:

Podnoszenie stopki:

Koło zamachowe:

Szybkość szycia

Waga:

Rozmiary:

Akcesoria standardowe:

2-igłowy, 4-nitkowy ścieg owerlokowy, 
1-igłowy, 3-nitkowy ścieg owerlokowy,

3-nitkowy ścieg rolujący,

3-nitkowy ścieg płaski

НАх1 (130/705 Н)

3-7mm

1-4mmm

Макс. 6mm

Obraca się w przeciwnym  kierunku do ruchu wskazówek zegara

Do 1300 śc\min

7.3 kg

292х295х290mm

Pokrowiec
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“Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ZSEiE zabronione jest umieszczanie łącznie z 
innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza. Użytkownik, chcąc 
pozbyć się  sprzętu elektronicznego lub elektrycznego, jest obowiązany do oddania go do punktu zbierania 
zużytego sprzętu. Powyższe obowiązki ustawowe zostały wprowadzone w celu ograniczenia ilości 
odpadów powstałych ze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zapewnienia 
odpowiedniego poziomu zbierania, odzysku i recyklingu. W sprzęcie nie  znajdują się składniki 
niebezpieczne, które mają szczególnie negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.”




