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Przed użyciem maszyny prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi.  
Prosimy przechowywać niniejszą instrukcję w podręcznym miejscu dla szybkiego 
uzyskiwania pomocnych informacji. 
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Dziękujemy Państwu z zakup maszyny szyjącej firmy Brother. Przed uruchomieniem maszyny należy uważnie 

zapoznać się instrukcjami bezpieczeństwa obsługi oraz z wyjaśnieniami przytoczonymi w instrukcji obsługi. 

 

Podczas normalnej eksploatacji maszyny, obsługa dokonywana jest bezpośrednio na wprost ruchomych 

elementów takich jak igła i przyciągacz nitki. W związku z tym, zawsze istnieje niebezpieczeństwo powstania 

obrażeń spowodowanych tymi elementami. Należy postępować zgodnie z instrukcjami bezpieczeństwa i 

prawidłowej obsługi 

 

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA OBSŁUGI 
 

[1] Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i ich znaczenie. 

 

Niniejsza instrukcja obsługi oraz wskazówki i symbole znajdujące się na maszynie mają na celu zapewnić 

bezpieczną obsługę maszyny i uchronić inne osoby przed obrażeniami. 

Wskazówki 

 UWAGA 

Instrukcje następujące po tym wskazaniu opisują sytuacje, w których postępowanie 
niezgodnie z zaleceniami może spowodować fizyczne uszkodzenia sprzętu i 
otoczenia 

Symbole 

 

Symbol ten ( ) wskazuje coś, czego należy się wystrzegać. Rysunek wewnątrz tego znaku 
charakteryzuje to, czego należy unikać. 
(Na przykład, symbol po lewej stronie oznacza "strzeż się obrażeń") 

 

Symbol tan () oznacza coś, czego nie wolno zrobić. 

 

 

Symbol ten (•) oznacza coś, co trzeba zrobić. Rysunek wewnątrz kółka charakteryzuje rzecz, którą 
trzeba zrobić. 
(Na przykład, symbol ten oznacza "trzeba podłączyć uziemienie".) 

 

[2] Uwagi dotyczące bezpieczeństwa 

 UWAGA 

Montaż 

Instalacja maszyny powinna być przeprowadzona 

przez wykwalifikowanego technika.. 

Należy skontaktować się z przedstawicielem firmy 
Brother lub wykwalifikowanym technikiem w 
przypadku konieczności wykonania prac związanych z 
elektrycznością. 

Maszyna szyjąca waży ok. 49 kg. W jej montażu 
powinny brać udział co najmniej 2 osoby.  

Nie podłączać wtyczki przewodu zasilania przed 
zakończeniem instalacji. W przeciwnym wypadku, 
przypadkowe naciśnięcie pedału startowego może 
uruchomić maszynę i spowodować obrażenia. 

Należy upewnić się, że podłączone jest uziemienie. 
Jeżeli połączenie uziemiające nie jest właściwe, może 
to spowodować ryzyko wystąpienia porażeń prądem 
elektrycznym. 

Wszystkie przewody powinny być zamocowane w 

odległości co najmniej 25 mm od ruchomych 
elementów. Nie wyginać nadmiernie przewodów lub 
przymocowywać je zbyt mocno uchwytami ze względu 
na możliwość porażenia prądem. 

Zainstalować wszystkie urządzenia zabezpieczające 
na główce maszyny i na silnik. 

Jeśli blat roboczy stoi na kółkach samonastawnych 
należy je tak zablokować, aby nie mogły się 
przesuwać. 

Podczas przeprowadzania smarowania olejem lub 
smarem należy mieć założone okulary i rękawice 
ochronne, aby substancje te nie dostały się do oka lub 
na skórę. w przeciwnym wypadku może wystąpić 
zapalenie skóry. Co więcej , nie wolno w żadnym 
wypadku spożywać smaru lub pić oleju , gdyż może to 
spowodować wymioty i biegunkę. Olej trzymać poza 
zasięgiem dzieci. 
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[2] Uwagi dotyczące bezpieczeństwa 

Szycie 

Maszyna powinna być obsługiwana wyłącznie przez 
osoby , które otrzymały odpowiednie przeszkolenie w 
zakresie obsługi i bezpieczeństwa. 

Maszyny nie wolno wykorzystywać do innych niż 
szycie zastosowań. 

W poniższych przypadkach należy wyłączyć napięcie 

zasilania maszyny, ponieważ w przeciwnym wypadku 
może dojść do przypadkowego naciśnięcia pedału, co 
może uruchomić maszynę i spowodować obrażenia. 

       * Podczas nawijania nitki 

       * Podczas wymiany igły  

       * Gdy maszyna nie jest używana lub   

              gdy pozostaje bez nadzoru 

Przed użyciem maszyny należy zainstalować wszelkie 
urządzenia zabezpieczające. 

Nie dotykać żadnych ruchomych elementów i nie 
naciskać niczego podczas szycia, ponieważ może to 
spowodować obrażenia lub uszkodzenie maszyny. 

 

Jeśli blat roboczy stoi na kółkach samonastawnych 
należy je tak zablokować aby nie mogły się 
przesuwać. 

W przypadku wystąpienia błędów w pracy maszyny, 
zauważenia nienormalnych hałasów i zapachów, 
należy niezwłocznie wyłączyć napięcie zasilania 
maszyny. Skontaktować się z najbliższym 
przedstawicielem firmy Brother lub wykwalifikowanym 
technikiem. 

W przypadku wystąpienia problemu skontaktować się 
z najbliższym przedstawicielem firmy Brother. 

Czyszczenie 

Przed czyszczeniem maszyny należy wyłączyć 
napięcie zasilania. W przeciwnym wypadku, 
przypadkowe naciśnięcie przycisku startowego może 
uruchomić maszynę i spowodować obrażenia. 

 

Podczas przeprowadzania smarowania olejem lub 
smarem należy mieć założone okulary i rękawice 
ochronne, aby substancje te nie dostały się do oka lub 
na skórę. w przeciwnym wypadku może wystąpić 
zapalenie skóry. Co więcej , nie wolno w żadnym 
wypadku spożywać smaru lub pić oleju , gdyż może to 
spowodować wymioty i biegunkę. Olej trzymać poza 
zasięgiem dzieci. 

 

Konserwacja i kontrola 

Konserwacja i kontrola powinny być wykonywane tylko 
przez wykwalifikowanego technika.  

Należy skontaktować się z przedstawicielem firmy 
Brother lub wykwalifikowanym technikiem w 
przypadku konieczności wykonania prac związanych z 
elektrycznością. 

W poniższych przypadkach należy wyłączyć 

napięcie zasilania maszyny, ponieważ w 

przeciwnym wypadku, przypadkowe 

naciśniecie przycisku startowego może 

uruchomić maszynę i spowodować obrażenia. 

     * Kontrola, regulacja konserwacja 
 * Wymiana zużytych części  

 

Jeśli podczas przeprowadzania regulacji włącznik 
zasilania musi być włączony, należy zachować 
szczególną ostrożność. 

Używać wyłącznie części zalecanych przez firmę 
Brother. Brother nie ponosi odpowiedzialności za 
jakiekolwiek wypadki/problemy wynikające z używania 
nierekomendowanych części. 

Jeśli zdjęto jakieś urządzenia zabezpieczające, przed 
uruchomieniem maszyny należy założyć je z 
powrotem oraz sprawdzić poprawność działania. 

Dla uniknięcia urazów i innych problemów nie 
modyfikować maszyny we własnym zakresie.  

Brother nie ponosi odpowiedzialności za wypadki 
spowodowane samodzielnymi modyfikacjami 
maszyny do szycia. 
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[3] Etykiety ostrzegawcze 
 

Na maszynie znajdują się następujące etykiety ostrzegawcze. Prosimy postępować zgodnie z instrukcjami na 
etykietach podczas używania maszyny. Jeśli etykiety zostały usunięte lub są nieczytelne należy skontaktować 
się z najbliższym przedstawicielem firmy Brother. 

 

1   

   
 

2   

Prawidłowo podłączyć uziemienie. Jeśli podłączenie uziemienie nie jest prawidłowe może to być przyczyną 
poważnego porażenia prądem elektrycznym oraz mogą występować problemy w pracy maszyny. 
 

3 
 

Kierunek działania 

 
 

 
 

4  

  
 

 

 

  

* Zabezpieczenia na maszynie: 
(A) Osłona palców 
(B) Osłona podciągacza 
(C) Osłona paska, itp.. 
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Oliwjarka 
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1. NAZWY GŁÓWNYCH CZĘŚCI 

1 

1. NAZWY GŁÓWNYCH CZĘŚCI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1) Koło pasowe  (4) Igielnica 
 (2) Przednia osłona  (5) Zwijacz 
 (3) Stopka   

    
    

Zabezpieczenia na maszynie   
(6) Osłona podciągacza   
(7) Osłona palców   
(8) Koło pasowe   

4243B 
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2. DANE TECHNICZNE  

2 

2. DANE TECHNICZNE 
 

 

 

 

 

 

 
 

Model DA-927A DA-928A 

Specyfikacja -1 -2 -3 -5 -7 

Zastosowanie Lekkie materiały 
Lekkie I średnie 

materiały 
Średnie 

materiały 
Ciężkie 

materiały 
Bardzo ciężkie 

materiały 

Maks.prędkość szycia  
(śc./min) 

4,000 

Maks.długość ściegu (mm) 3.8 4.7 

Rozstawy 
2 igłowa 

3/16 3/16 3/16 
 

1/4  1/4 

3 igłowa 1/8 x 2   1/8 x 2 

Igły (typ) Organ TV x 64NY SCHMETZ TV x 5 

Igły (rozmiar) #12 #14 #16 #130 #140 

Wymiar ramienia 171 

* Jeśli nitka pęka z powodu przegrzania przy prędkości 4.000 śc./min. Zredukuj prędkość szycia. 

 

Specyfikacja 

 

Specyfikacja 

 

4244B 

4245B 
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3. STÓŁ I SILNIK 
 

3-1. Rysunek stołu 

 

・Grubość blatu powinna wynosić 40 mm I powinien być wystarczająco mocny aby utrzymać wagę maszyny oraz wibracje 

podczas pracy. 
・ Otwory powinny być wiercone w miejscach zaznaczonych na rysunku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A: Otwór na łancuszek 

B: Otwoery do montażu silnik (3 miejsca) 

C: Otwór na stojak nici 

D: Otwór na uziemienie 
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3-2. SILNIK 

UWAGA ! 
Wszystkie przewody elektryczne powiny być w odległości minimum 25 mm od ruchomych części maszyny. Ponadto nie 
należy zbytnio zginać przewodów ani zbyt mocno przybijać do stołu żeby ich nie uszkodzić. Uszkodzone przewody mogą 
spowodować pożar lub porażenie prądem. 

Zamontuj prawidłowa osłone paska odpowiadającą silnikowi. 

 

<Silnik> 

・ Postepuj zgodnie z instrukcją obsługi silnika, który będzie montowany  

・ <Koło pasowe i pasek> 

W tabeli poniżej podano jaki rodzaj paska zastosować z jakim kołem pasowym  

* Pasek powinien być typu M 

Koło pasowe (średnica) O.D. 65 70 75 80 85 90 95 100 

Rozmiar paska 

        

Prędkość szycia 
(śc./min) 

50Hz    3100  3500  4000 

60Hz 3100  3500  4000    

 

M42 
M43 

M41 
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4. INSTALACJA 

UWAGA ! 
Maszyna powinna byc montowana tylko przez 
kwalifikowanego technika. 

Skontaktuj się z dilerem f-my Brother lub uprawnionym 
elektrykiem w sprawie prac elektrycznych jakie muszą 
być wykonane.  

Maszyna waży 49 kg. Montaż powinien być wykonywany 
przez 2 osoby.  

 

Nie podłączaj prądu dopóki montaż maszyny nie jest 
zakończony. Maszyna może wystartować jeśli pomyłkowo 
zostanie wciśnięty pedał, co może spowodować zranienie 
osoby.  

Koniecznie podłącz uziemienie. Jeśli uziemienie nie jest 
podłączone grozi to porażeniem prądem oraz innymi 
problemami.  

Zamontuj osłonę paska  

<Ostrzeżenie dotyczące blatu i podstawy>  

Montując blat z podstawa upewnij się, że blat jest dobrze wypoziomowany. Złe wypoziomowanie blatu może powodować problem                       
z prawidłowym smarowaniem mechanizmu igielnicy i może dojść do zatarcia lub nadmiernego zużycia. 

 

4-1. Montaż głowicy 

1. Zamontować podstawę osłony koła pasowego (2) do łoża 

maszyny (1) za pomocą dwóch śrub sześciokątnych (3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Sprawdź, czy podstawa osłony koła pasowego (2) jest 

równoległa do łoża. 

   (Jeśli nie jest równoległy, osłona koła pasowego może 

dotykać koła pasowego maszyny.)  
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<Bottom view> 

 

Parallel 
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2. Umieść głowicę maszyny na stole, wyreguluj jej położenie w 

kierunku do przodu i do tyłu, wyrównując ją z otworem na 

łańcuch podnośnika stopki dociskowej (4), oraz w kierunkach 

bocznych, wyrównując ją z otworem na pasek (5)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Zamontuj dwie płyty montażowe (6) do stołu maszyny (1) i 

podstawy pokrywy koła pasowego (2) za pomocą dwóch śrub 

ustalających (7). 

4.  Przymocuj dwa kołnierze (8), cztery gumowe poduszki (9) i 

dwie podkładki (10) do stołu za pomocą dwóch śrub (11), jak 

pokazano na rysunku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Podłączyć łańcuch podnośnika stopki (4) do dźwigni 

podnośnika kolanowego (12) i pedału podnośnika (13). 
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4-2. Podłączenie uziemienia 

Podłącz przewód uziemiający do głowicy i silnika maszyny do 

szycia. 

*  Użyj właściwego rodzaju przewodu uziemiającego i śruby. 

 

1. Przymocuj przewód uziemiający (2) do maszyny do szycia za 

pomocą śruby M4 (1).  

(Miejsce zamocowania jest oznaczone symbolem uziemienia 

[A].)  

2. Przełóż przewód uziemiający (2) przez otwór w stole.  
3. Podłącz przewód uziemiający (2) do silnika zgodnie z 

instrukcjami zawartymi w instrukcji obsługi silnika.  

 

 

 

4-3. Montaż osłony paska 

1. Umieść pasek (2) na kole pasowym maszyny (1).  
2. * Pociągnij pasek (2) w górę podczas zakładania osłony 

koła pasowego A (3).     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Umieść pokrywę koła pasowego A (3) tak, aby znajdowała 

się pomiędzy ośmioma podkładkami pokrywy koła pasowego 

(4), a następnie przymocuj ją do podstawy pokrywy koła 

pasowego za pomocą czterech śrub (5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Popchnij pasek (2) w dół, a następnie za pomocą trzech śrub 

(7) zainstaluj pokrywę koła pasowego B (6) na pokrywie koła 

pasowego A (3).  
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4253B 

4255B 

4254B 

Do silnika 
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4-4. Regulacja naprężenia paska  

1. Załóż pasek klinowy (3) na koło pasowe maszyny (1) i koło 

pasowe silnika (2). 

2. Obrócić nakrętki (4), aby wyregulować, tak aby ugięcie paska 

klinowego (3) w punkcie środkowym z siłą 9,8 N wynosiło  

20-30 mm.  

 

 

 

 

 

 

4-5. Montaż stojaka na nici 

1. Zamontuj stojak, korzystając z instrukcji obsługi.  

2. Przymocuj stojak na stole za pomocą nakrętki (1).  
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4-6. Smarowanie 

CAUTION 

Podczas pracy z olejem smarującym należy nosić okulary ochronne i rękawice, aby nie dostał się on do oczu ani na skórę. 

Jeśli nie podejmie się ostrożności, może dojść do zapalenia.  

Ponadto nie pij oleju smarowego. Może to spowodować biegunkę lub wymioty. 

Trzymaj olej w miejscu niedostępnym dla dzieci.  

Podczas przecinania dyszy zbiornika oleju należy mocno przytrzymać podstawę dyszy. Trzymanie samej końcówki dyszy 

może spowodować zranienie nożyczkami.  

 

･ Maszynę do szycia należy zawsze nasmarować, a zapasy oleju uzupełnić przed pierwszym użyciem, a także po długim okresie 

nieużywania.  

･ Używaj tylko oleju smarowego (JXTG Nippon Oil & Energy SEWINGLUBE N 10; VG10) zalecanego przez firmę Brother.  

* Jeśli ten rodzaj oleju jest trudny do uzyskania, zaleca się stosowanie oleju Exxon Mobil Essotex SM10, VG10.  

 

1. Otwórz przednią pokrywę (1), zdejmij gumową zatyczkę (2), 

a następnie wlej olej, aż poziom oleju osiągnie punkt 

pomiędzy górną linią odniesienia [A] a dolną linią odniesienia 

[B] na wskaźniku oleju ( 3 

* Jeśli poziom oleju spadnie do dolnej linii odniesienia [B], 

należy dodać więcej oleju. 

2.  Włóż gumową zatyczkę (2), a następnie zamknij przednią 

pokrywę (1).  

3. * Okresowo poluzuj śrubę spustową oleju (4), aby spuścić 

olej gromadzący się w złożu. 

4. Po spuszczeniu oleju dokręć śrubę spustową oleju (4).  

 

 

3. Wlej olej przez otwór doprowadzającą olej (5), aż poziom 

osiągnie pozycję środkową między górną linią odniesienia [A] 

i dolną linią odniesienia [B] na wskaźniku oleju (6).  

* Jeśli poziom oleju jest niższy niż dolna linia odniesienia, 

ilość oleju jest niewystarczająca. Zawsze należy 

utrzymywać olej smarujący na poziomie powyżej dolnej 

linii odniesienia.  
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4-7. Sprawdzanie kierunku obrotów koła pasowego  

UWAGA ! 

Podczas pracy maszyny do szycia nie dotykaj żadnych ruchomych części ani nie kładź żadnych przedmiotów na 

maszynie, ponieważ może to spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie maszyny. 

 

1. Włóż wtyczkę przewodu zasilającego do gniazdka a 

następnie włącz włącznik zasilania.  

2. Lekko naciśnij pedał i sprawdź, czy koło pasowe maszyny (1) 

zaczyna się obracać w kierunku pokazanym strzałki [A].  

* Jeżeli kierunek obrotów jest odwrotny, zmień kierunek 

obrotów na właściwy, odwołując się do instrukcji obsługi 

silnika.  
* Przez pierwsze 3–4 dni użytkowania uruchom maszynę z 

prędkością 500 ściegów/ min niższą niż zwykle. Pomoże 

to wydłużyć żywotność maszyny. 
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5. PRZYGOTOWANIE DO SZYCIA 

5-1. Igły i nici 

Używane igły i nici różnią się w zależności od warunków szycia. Wybierz prawidłowe, odwołując się do poniższej tabeli.  

Igły 
Nici 

Górna nitka Dolna nitka 

TV x 64#12 (Organ) 
TV x 5#80 (SCHMETZ) 

Spun yarn #60 Spun yarn #80 

TV x 64#14 (Organ) 
TV x 5#90 (SCHMETZ) 

Spun yarn #60 Spun yarn #60 

TV x 64#16 (Organ) 
TV x 5#100 (SCHMETZ) 

Spun yarn #50 Spun yarn #50 

TV x 64#21(Organ) 
TV x 5#130 (SCHMETZ) 

Spun yarn #30 Spun yarn #30 

TV x 64#22(Organ) 
TV x 5#140 (SCHMETZ) 

Spun yarn #20 Spun yarn #30 

 

5-2. Zakładanie igły 

  UWAGA ! 
Wyłącz zasilanie przed założeniem igły. Silnik może się obracać nawet po wyłączeniu zasilania w wyniku bezwładności 
silnika. Przed rozpoczęciem pracy zaczekaj, aż silnik całkowicie się zatrzyma. 

Maszyna może działać, jeśli pedał zostanie przez pomyłkę wciśnięty, co może spowodować obrażenia. 

 

 

1. Obracaj koło pasowe maszyny, aż uchwyt igły (1) zostanie 

podniesiony do najwyższej pozycji. 

2. Poluzuj trzy śruby ustalające (2), przytrzymaj trzy igły (3) długą, 

rowkowaną stroną skierowaną do przodu, włóż je do końca w 

zacisk igły (1) i przymocuj igłę za pomocą trzech śrub 

ustalających (2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4259B 



5. PRZYGOTOWANIE DO SZYCIA 

 

12 DA-927A, DA-928A 

5-3. Nawlekanie dolnych nici  

  UWAGA ! 
Wyłącz zasilanie przed nawlekaniem. Silnik może się obracać nawet po wyłączeniu zasilania w wyniku bezwładności silnika. 
Przed rozpoczęciem pracy zaczekaj, aż silnik całkowicie się zatrzyma. 

Maszyna może działać, jeśli pedał zostanie przez pomyłkę wciśnięty, co może spowodować obrażenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-4. Nawlekanie górnych nici  

  CAUTION 
Wyłącz zasilanie przed nawlekaniem. Silnik może się obracać nawet po wyłączeniu zasilania w wyniku bezwładności silnika. 
Przed rozpoczęciem pracy zaczekaj, aż silnik całkowicie się zatrzyma. 

Maszyna może działać, jeśli pedał zostanie przez pomyłkę wciśnięty, co może spowodować obrażenia. 
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6. SZYCIE  

   CAUTION 

Przed użyciem maszyny do szycia podłącz wszystkie urządzenia zabezpieczające. Jeśli maszyna będzie używane bez tych 
urządzeń, może dojść do zranienia.  

Wyłącz wyłącznik zasilania w następujących momentach. 
Silnik może się obracać nawet po wyłączeniu zasilania w wyniku bezwładności silnika. Przed rozpoczęciem pracy zaczekaj, 
aż silnik całkowicie się zatrzyma. 

Maszyna może działać, jeśli pedał zostanie przez pomyłkę wciśnięty, co może spowodować obrażenia. 

･ Podczas wymiany igieł i nawlekania  

･ Kiedy maszyna jest pozostawiona bez obsługi  

Podczas szycia nie dotykaj żadnych ruchomych części ani nie kładź żadnych przedmiotów na maszynie, ponieważ może 
to spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie maszyny.  

 

 

6-1. Szycie 

1. Włącz zasilanie. 

2. Naciśnij pedał podnoszenia stopki (1) i umieść materiał pod 

stopką. 

3. Zwolnij pedał podnośnika stopki 1).ethe foot lifter pedal (1). 

4. Maszyna zaczyna działać, gdy pedał (2) zostanie wciśnięty.  

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Po zszyciu przesuń materiał do obcinacza nici (3), wykonując 

puste szwy, i przetnij nici. 
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7. NAPRĘŻENIE NICI  

7-1. Regulacja naprężenia nici  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Wyreguluj odpowiednio naprężenie górnej nici, obracając 

pokrętło naprężającą (1).  

2. Wyreguluj odpowiednio naprężenie dolnej nici, obracając 

pokrętło naprężającą (2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-2. Regulacja nacisku stopki  

Wyreguluj docisk stopki, przekręcając śrubę regulacyjną (1), tak 

aby nacisk był wystarczający do prawidłowego podawania 

materiału i zabezpieczał przed poślizgnięciem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dobry ścieg 

 
 
 
 
 
 
 
Luźne, złe ściegi 
Wygląd ściegu gdy naorężenie górnej nici 
jest zbyt słabe  
 
 
 

1494B 

4264B 

 
Mniejsze 
 

Górna nić 

 

Lower thread 

 Lower thread 
Upper thread 

 

  Mniejsze 
 

    Większe 
 

 
Większe 
 

4265B 

Słabszy 
docisk 

Większy 
docisk 
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7-3. Regulacja długości ściegu  

   UWAGA ! 
Wyłącz zasilanie przed założeniem igły. Silnik może się obracać nawet po wyłączeniu zasilania w wyniku bezwładności 
silnika. Przed rozpoczęciem pracy zaczekaj, aż silnik całkowicie się zatrzyma. 

Maszyna może działać, jeśli pedał zostanie przez pomyłkę wciśnięty, co może spowodować obrażenia.  

 

1. Otwórz przednią pokrywę (1). 

2. Naciskając przycisk regulacji transportu (2), powoli obróć koło 

pasowe maszyny (3) do siebie. 

* Przycisk regulacji transportu (2) przesunie się bardziej do 

wewnątrz. 

3. Trzymając wciśnięty przycisk regulacji transportuu (2), nadal 

obracaj koło pasowe maszyny (3). 

* Im wyższa wartość cyfry na kole pasowym, tym większa staje 

się długość ściegu. 

4. Zwolnij przycisk regulacji transportu (2). 

* Sprawdź, czy przycisk regulacji transportu (2) wrócił do pozycji 

wyjściowej. 
5. Wyreguluj osłonę igły. (Patrz rozdz.„9-5. Regulacja osłony 

igły”.)  

6. Zamknij przednią pokrywę (1). 

 

WAŻNE: 

・ Nie naciskaj przycisku regulacji transportu (2) podczas pracy 

maszyny, ponieważ może to spowodować uszkodzenie 

części maszyny.  
・ Pamiętaj o wyregulowaniu osłony igły po zmianie długości 

ściegu. Jeśli używasz maszyny do szycia bez regulacji osłony 

igły, mogą pojawić się problemy z przepuszczaniem ściegów  

lub końcówka chwytacza może się złamać.  

 

 

 

 

 

4266B 



8. CZYSZCZENIE 

 

16 DA-927A, DA-928A 

8. CZYSZCZENIE 
Następujące operacje czyszczenia powinny być przeprowadzane każdego dnia, aby utrzymać wydajność urządzenia i zapewnić 

długą żywotność. Ponadto, jeśli maszyna do szycia nie była używana przez dłuższy czas, przed ponownym użyciem należy wykonać 

następujące procedury czyszczenia.  

 

   UWAGA 
Wyłącz zasilanie przed założeniem igły. Silnik może się obracać nawet po wyłączeniu zasilania w wyniku bezwładności 
silnika. Przed rozpoczęciem pracy zaczekaj, aż silnik całkowicie się zatrzyma. 

Maszyna może działać, jeśli pedał zostanie przez pomyłkę wciśnięty, co może spowodować obrażenia.  

Podczas pracy z olejem smarującym należy nosić okulary ochronne i rękawice, aby nie dostał się on do oczu ani na skórę. 

Jeśli nie podejmie się ostrożności, może dojść do zapalenia.  

Ponadto nie pij oleju smarowego. Może to spowodować biegunkę lub wymioty. 

Trzymaj olej w miejscu niedostępnym dla dzieci.  

 

8-1. Cpodzienne czyszczenie  

Czyszcenie maszyny  

1. Otwórz osłonę chwytaczy (1) i usuń resztki nitki i inne śmieci. 

2. Po oczyszczeniu zamknij osłonę chwytacza (1). 

 

Smarowanie 

Patrz rozdz. “4-6. Smarowanie”. 

 

Sprawdzenie 

1. Sprawdź, czy nitki są poprawnie nawleczone. 

(Patrz „5-3. Nawlekanie dolnych nici” i „5-4. Nawlekanie górnych 

nici”.)  

2. Jeśli czubki igieł są uszkodzone, wymień zepsute igły. 

3. Przeprowadź szycie próbne.  

 

 

8-2. Wymiana oleju (co 3 miesiące) 

Olej w maszynie należy wymieniać co najmniej raz na trzy 

miesiące. 

1. Przygotuj pojemnik na olej, a następnie wykręć śrubę (1).  

2. Po spuszczeniu oleju wkręć śrubę (1). 

* Podczas instalowania śruby (1) sprawdź, czy O-ring (2) jest  

prawidłowo osadzony.  

3. Napełnij maszynę olejem, aż poziom oleju osiągnie punkt 

pomiędzy górną i dolną linią odniesienia na wskaźniku oleju. 

(Patrz rozdz. „4-6. Smarowanie”). 
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9. STANDARDOWE REGULACJE  

                     UWAGA ! 

 

 

111 

 

 

 

Konserwacja i kontrola maszyny szyjącej może być 
wykonywana  tylko  przez  wykwalifikowanego 
technika. 

Należy skontaktować się z przedstawicielem firmy 
Brother lub wykwalifikowanym technikiem dla 
konserwacji i kontroli urządzeń elektrycznych. 

Jeśli zdjęte zostały urządzenia zabezpieczające należy, 
przed uruchomieniem maszyny, upewnić się, czy 
zostały one zainstalowane na swoich miejscach oraz 
czy prawidłowo działają. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W poniższych przypadkach należy wyłączyć napięcie 
zasilania maszyny. Przypadkowe wciśnięcie pedału 
może uruchomić maszynę i spowodować obrażenia.  

･ W czasie kontroli, regulacji konserwacji 

･ Przy wymianie zużytych części, np. chwytacza 

czy noży 

Jeśli  podczas  wykonywania  pewnych  regulacji 
konieczne jest pozostawienie włączonego włącznika 
zasilania, należy zachować szczególną ostrożność. 

 

9-1. Regulacja wysokości igielnicy 

Wyreguluj wysokość igieł (1). 

Wyreguluj tak, aby każda igła (1) znajdowała się na środku 

otworu igły (3) w płytce ściegowej (2).  

1. Odkręć śrubę (4), a następnie zdejmij stopkę dociskową (5). 

2. Obróć koło pasowe maszyny tak, aby podnieść igielnicę do 

najwyższej pozycji.  

3. Odkręć trzy śruby (6), a następnie zdejmij płytkę czołową (7) 

i jej uszczelkę (8) i poluzuj śrubę (9) zacisku igielnicy.  
4. Przesuń igielnicę (12) w górę lub w dół, aby wyregulować, tak 

aby odległość od końca igły do górnej krawędzi płytki 

ściegowej (2) była taka, jak pokazano na ilustracji, gdy igła (1) 

znajduje się w najwyższym położeniu.  

5. Obróć igielnicę (12) tak, aby igła (1) znalazła się na środku 

otworu igły (3) w płytce ściegowej (2), gdy koło pasowe 

maszyny jest obrócone, tak aby igła (1) znalazła się w otworze 

igły (3).  

6. Dokręć śrubę (9), a następnie za pomocą trzech śrub (6) 

zainstaluj płytę czołową (7) i uszczelnienie płyty czołowej (8).  

7. Zamontuj stopkę dociskową (5) za pomocą śruby (4). 

  * Obróć koło pasowe maszyny i sprawdź, czy odstępy między 

lewą i prawą stroną igły (1) i osłony igły (11) są równomierne, 

gdy igła (1) i osłona igły (11) są wyrównane. 
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9-2. Regulacja ruchu chwytaczy do przodu i do tyłu  

1. Zdejmij pokrywę (3). 

2. Wyreguluj tak, aby śruba ustalająca z tyłu krzywki chwytacza 

względem kierunku obrotu była ustawiona przed otworem 

regulacyjnym (5) w korbowodzie chwytacza i nie była już 

widoczna w otworze, gdy śruba ustalająca z tyłu względem 

kierunek obrotu krzywki do przodu / do tyłu jest wyrównany z 

otworem regulacyjnym (4) w tulei krzywki.  
* Aby wyregulować, poluzuj śrubę ustalającą, która znajduje 

się z przodu w stosunku do kierunku obrotu krzywki do 

przodu / do tyłu, a następnie poluzuj śrubę ustalającą z tyłu 

tylko na tyle, aby można było ustawić krzywkę do przodu / 

do tyłu.  
3. Po regulacji dokręć dwie śruby ustalające.  

4. Zamontuj pokrywę (3).  

 

 

 

 

 

 

Turning direction 

4276B 

1517B 

Ustaw śrubę z tyłu 

Ustaw śrubę z przodu 

1520B 
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9-3. Synchronizacja pracy igły i chwytacza  

Prawidłowe ustawienie igły względem chwytacza jest wówczas, 

gdy chwytacz (1) porusza się wzdłuż swojego ruchu do tyłu, aż 

odstęp od otwór chwytacza do środka igły (2), wynosi od 0,7 do 

1,3 mm (dla 927 A) lub 0 ± 0,3 mm (dla 928A) niżej niż gdy 

chwytacz (1) porusza się wzdłuż swojego ruchu do przodu, aż 

jego oko zrówna się ze środkiem igły (2). Jeśli ustawienie nie 

pasuje do tego, dostosuj zgodnie z instrukcją.  

 

1. Zdejmij stopkę, płytkę ściegową i ząbki. (Patrz „9-1. Regulacja 

wysokości igielnicy”.)  

2. Odkręć dwie śruby (3), a następnie otwórz osłonę paska (4).  

3. Obróć koło pasowe maszyny (5) do siebie, aż chwytacze (1) 

osiągną konćowy punkt ruchu do tyłu.  
4. Poluzuj śrubę (6), a następnie przesuń uchwyt chwytacza (7) 

w kierunku strzałki, tak aby odległość między środkiem igły (2) 

a przednią krawędzią chwytacza (1) wynosiła od 2,1 do 2,3 

mm [dla 927A] lub od 2,7 do 2,9 mm [dla 928A]. Po regulacji 

dokręć śrubę (6). 
5. Obróć koło pasowe maszyny (5) do siebie, aby ustawić 

chwytacz (1) tak, aby jego oczko było wyrównane ze 

środkiem igły (2) podczas ruchu do przodu.  

6. Poluzuj dwie śruby ustalające (9) dolnego koła pasowego (8).  

7. Trzymając chwytacz (1), tak aby oczko chwytacza (1) nie 

poruszało się od środka igły (2), obróć koło pasowe maszyny 

(5), aby podnieść lub opuścić igłę (2). 

   Jeśli wysokość igły podczas jazdy do przodu chwytacza jest 

w tym momencie zbyt wysoka, obróć koło pasowe maszyny 

(5) do tyłu, a jeśli wysokość jest zbyt niska, obróć koło pasowe 

maszyny (5) do przodu.  

8. Dokręć dwie śruby ustalające (9).  

9. Sprawdź, czy wysokość igły, gdy chwytacz (1) przesuwa się 

w prawo od początku ruchu do tyłu, aż oczko chwytacza (1) 

zrówna się ze środkiem igły (2), wynosi od 0,7 do 1,3 mm [dla 

927A] lub 0 ± 0,3 mm [dla 928A] mniejszej niż wysokość igły, 

gdy chwytacz (1) przesuwa się w lewo od początku ruchu do 

przodu, aż oczko zrówna się ze środkiem igły (2).  

* Jeśli regulacja nie jest poprawna, powtórz procedurę 

regulacji od kroku 5 ponownie.  
10. Zamknij osłonę paska (4), a następnie dokręć dwie śruby (3).  

11. Zamontuj stopkę, płytkę ściegową i ząbki.  
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<Ruch chwytacza do przodu> <Ruch chwytacza do tyłu>  
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9-4. Odstęp między igłami I chwytaczami  

Chwytacze (1) przesuwają się z tyłu igieł (2) podczas ruchu do 

przodu i przed igłami (2) podczas ruchu do tyłu.  

 

1. Poluzuj śrubę (4) osłony igły (3), a następnie przesuń osłonę 

(3) do pozycji, w której nie dotyka igły (2).  

2. Poluzuj śrubę (6) uchwytu chwytacza (5).  

3. Obróć koło pasowe maszyny do siebie tak, aby igła (2) 

uniosła się o 4,9 mm [dla 927A] lub 5,3 mm [dla 928A] od 

najniższego położenia igły.  

4. W tej pozycji przesuń uchwyt chwytacza (5), aby wyrównać 

końcówkę chwytacza (1) ze środkiem  igły.  Ustaw odstęp 

0,05 do 0,1 mm (dla 927A) lub tak, że końcówka popycha igłę 

o 0,1 do 0,2 mm (dla 928A) w kierunku do przodu, a 

następnie dokręcić śrubę ( 6) uchwytu chwytacza (5). 

* Sprawdź, czy różnica wysokości między górną krawędzią 

otworu igły a końcem chwytacza (1) wynosi obecnie 2,7 

mm (dla 927A) lub 2,9 mm (dla 928A).  

5. Wyreguluj osłonę igły (3). (Patrz „9-5. Regulacja osłony igły”.)  

* Sprawdź, czy odstęp między igłą (2) a tyłem chwytacza (1) 

wynosi 0,2 mm lub mniej podczas ruchu chwytacza do tyłu. 

chwytacza heck that the clearance between the needle (2) and  

 

 

 

4329B 

4328B 

927A: Clearance of 0.05 to 0.1 mm 
928A: Pushes 0.1 to 0.2 mm 
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9-5. Regulacja osłony igieł 

1. Ustaw rzeczywistą długość ściegu. (Patrz „7-3. Regulacja 

długości ściegu 

2. Obróć ręcznie koło pasowe maszyny do siebie, aż końcówka 

chwytacza (1) zrówna się ze środkiem igły (2), gdy chwytacz 

porusza się do przodu. 

3. Poluzuj śrubę (4), a następnie przesuń osłonę igły (3) w górę 

lub w dół, aby wyregulować, tak aby odległość między linią 

grzbietu [A] osłony igły (3) a końcówką igły (2) wynosiła 1 mm.  

4. Dokręcić śrubę (4). 

5. Poluzuj śrubę (5), a następnie przesuń osłonę igły (3) w lewo 

lub w prawo, aby wyregulować, tak aby odstęp między igłą 

(2) a osłoną igły (3) wynosił 0,2 mm (dla 927A) lub tak, że luz 

między igłą (2) a końcem chwytacza (1) wynosi od 0 do 0,05 

mm, gdy osłona igły (3) naciska igłę (2) (dla 928A).  

6. Dokręcić śrubę (5). 

 

NOTE: 

 Pamiętaj o wyregulowaniu osłony igły (3) po zmianie 

długości ściegu. Jeśli używasz maszyny do szycia bez 

osłony igły (3), może pojawić się przepuszczanie ściegów 

lub końcówka chwytacza może się złamać.  
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9-6. Regulacja wysokości ząbków 

Ustaw wysokość ząbków (1) nad płytką ściegową (2), gdy ząbki 

(1) znajdują się w najwyższej pozycji.  

1. Użyj klucza imbusowego 3 mm, aby poluzować śrubę (5) na 

dole otworu (A) w pokrywie ramienia (4).  

2. Wyreguluj wysokość ząbków (1), obracając wałek 

mimośrodowy prowadnicy (3).  
3. Dokręć śrubę  (5). 

 

 

 

 

 

 

 

  

Instalowanie podkładki dystansowej (dla specyfikacji -7) 

Jeśli podczas szycia bardzo ciężkich materiałów pojawią się 

nieregularności ściegu, wyreguluj ząbki (2) na odpowiednią 

wysokość, instalując podkładkę (1).  

1. Odkręć dwie śruby (3), a następnie wyjmij ząbki  (2).  

2. Umieść podkładkę dystansową (1) pod elementem (2) i 

dokręć dwie śruby (3).  

* Podkładka dystansowa (1) jest włożony do akcesoriów 

 

 

 

 

9-7. Regulacja prowadnika podciągacza górnych nici 

Ustaw tak, aby odstęp od środka otworów podciągacza nici (1) 

do górnej krawędzi podciągacza (2) wynosił tyle ile pokazano na 

ilustracji, gdy igielnica osiągnie najniższe położenie.  
 
1. Obróć koło pasowe maszyny do siebie, aż igła znajdzie się w 

najniższym położeniu.  

2. Poluzuj śrubę (3), a następnie przesuń podciągacz nici (2) w 

górę lub w dół, aby wyregulować tak, aby górna krawędź 

podciągacza (2) znajdowała się w odległości od środka 

otwórów podciągacza (1), tak jak pokazano na ilustracji. 
* Im wyższa pozycje prowadnika (2) podciągacza nici, tym 

większe będą pętle górnej nici.  

3. Dokręć śrubę (3). 
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9-8. Regulacja prowadnika górnych nici  

1. Obróć koło pasowe maszyny w swoją stronę, aby ustawić igłę 

w najwyższym położeniu.  

2. Poluzuj śrubę (1), a następnie wyreguluj górną pozycję 

prowadnik nici (2), tak aby linia przebiegu górnych nici była 

prawie pozioma od górnej części prowadnicy nici (2) do 

podciągacza nici (3).  

3. Po regulacji dokręć śrubę (1).  

 

* Gdy prowadnik nici (2) zostanie przesunięty w górę, naprężenie 

nici poprawi się. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9-9. Regulacja wałka naprężacza nici  

Wyreguluj wałek zwalniający naprężenie tak, aby tależyki 

napinające poluzowały się, gdy stopka zostanie podniesiona, i 

dokręć, gdy stopka zostanie obniżona.  

1. Zluzuj śrubę (1). 

2. Dokonaj regulacji, obracając wałek zwalniający naprężenie 

(2)tak, aby tależyki zaczęły się poluzowywać, gdy stopka 

podniesie się 1–3 mm powyżej górnej krawędzi płytki 

ściegowej.  

3. Po regulacji dokręć mocno śrubę (1).  

 

 

 

 

 

9-10. Regulacja pracy podciągacza dolnych nici  

Wyreguluj tak, aby dolny podciągacz (1) dotykał nici (2), gdy 

chwytacz rozpocznie swój ruch do tyłu. 

1. Włóż śrubokręt przez otwór regulacyjny [A] w dolnej 

podstawie  (3) i poluzuj dwie śruby ustalające (4).  

2. Obróć koło pasowe maszyny tak, aby podnieść igielnicę do 

najwyższej pozycji.  

3. Podnieś dolny podciągacz nici (1) o 7 mm [dla 927A] lub 5 

mm [dla 928A] powyżej dolnej podstawy (3). 

   Ponadto wyreguluj tak, aby odstępy po lewej i prawej stronie 

były w przybliżeniu równe.  

4. Po regulacji dokręć mocno 2 śruby (4). 
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9-11. Montaż zwijacza 

IWłóż płytkę prowadzącą zwijacza od przodu do owalnej 

szczeliny w osłonie ramienia, upewniając się, że koniec zwijacza 

jest odsunięty od stopki dociskowej.. 

 
Regulacja zwijacza  

Dostosuj odległość [A], odkręcając śrubę (1). Po regulacji dokręć 

śrubę (1). 

Dostosuj odległość [B], odkręcając dwie śruby (2).  

Po regulacji dokręć ponownie dwie śruby (2). 
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10. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW  
 

• Jeśli występuje problem z działaniem, najpierw sprawdź, czy nici są prawidłowo nawleczone i czy igła jest prawidłowo założona. 

• Przed wezwaniem naprawy lub serwisu sprawdź poniższe punkty.  

• Jeśli poniższe rozwiązania nie naprawią problemu, wyłącz włącznik zasilania i skonsultuj się z wykwalifikowanym technikiem lub 
miejscem zakupu.  

 
 

 
CAUTION 

Wyłącz zasilanie przed założeniem igły. Silnik może się obracać nawet po wyłączeniu zasilania w wyniku bezwładności 
silnika. Przed rozpoczęciem pracy zaczekaj, aż silnik całkowicie się zatrzyma. 

Maszyna może działać, jeśli pedał zostanie przez pomyłkę wciśnięty, co może spowodować obrażenia 

 

 

Problem Przyczyna Naprawa  Strona 

1. Górna nić nie jest 
dobrze naprężona  

Naprężenie górnej nici jest zbyt słabe. Wyreguluj napięcie górnej nici. 14 

Naprężenie dolnej nici jest zbyt mocna. Wyreguluj napięcie dolnej nici. 14 

Położenie prowadnika podciągacza 
górnej nici jest nieprawidłowe. 

Prawidłowo wyreguluj pozycję 
prowadnika podciągacza górnej nici. 

22 

Położenie prowadnika górnej nici jest 
nieprawidłowe. 

Prawidłowo wyreguluj pozycję 
prowadnika górnej nici. 23 

2. Przepuszczanie 
ściegów występuje 
podczas szycia  

 

Igła nie jest prawidłowo założona. Załóż igłę poprawnie. 11 

Czubek chwytacza jest stępiony.  Wymień chwytacz. 19 

Czas synchronizacji pracy igły i 
chwytacza jest nieprawidłowy. 

Ustaw odpowiednio czas igły i chwytacza. 18 

Odstęp między igłami a chwytaczami jest 
nieprawidłowy. 

Ustaw odpowiednio odstęp między igłami 
a chwytaczami.  

20 

Ustawienie podciągacza dolnej nici jest 
nieprawidłowe. 

Ustaw odpowiednio pozycję podciągacza 
dolnej nici.  23 

3. Pozycja szwu jest 
nieprawidłowa.  

Wysokość ząbków pomocniczych jest 
nieprawidłowa.  

Wyreguluj wysokość ząbków 
pomocniczych. 22 

Nacisk stopki jest nieprawidłowy. Wyreguluj nacisk stopki.  14 

Wysokość ząbków jest nieprawidłowa  Wyreguluj wysokość ząbków  22 
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Problem Przyczyna  Naprawa Strona 

4. Maszyna nie podaje 
materiału 

Ząbki są za nisko. Wyreguluj wysokość ząbków.  22 

Docisk stopki jest za mały.  Wyreguluj docisk stopki.  14 

Ząbki są zużyte.  Poproś mechanika o sprawdzenie.. － 

Stopka unosi się i nie dociska do końca 
materiału.  Poproś mechanika o sprawdzenie.. － 

Zabki i stopka działają materiał tylko z 
jednej strony. 

Poproś mechanika o sprawdzenie. － 

5. Górne i dolne nici 
zrywają . 

 

Igła jest zgięta lub końcówka igły jest 
złamana.  

Wymień igłę.  11 

Igła nie jest prawidłowo założona.  Załóż prawidłowo igłę. 11 

Igła nie jest prawidłowo nawleczona  Nawlecz prawidłowo igłę.  12 

Naprężenie górnych lub dolnych nici jest 
za słabe lub za mocne. 

Wyreguluj naprężenie górnych lub 
dolnych nici.  14 

Otwory w igłach są za małe na używane 
nici. Sprawdź rozmiar igieł i grubość nici. 11 

Chwytacze są uszkodzone. 
Wygładź chwytacze za pomocą drobnego 

papieru ściernego lub wymień 

uszkodzone części. 
20 

6. Złamane igły  

 

Materiał jest popychany lub ciągnięty z 
nadmierną siłą podczas szycia. 

Nie pchaj ani nie ciągnij materiału z 
nadmierną siłą.  

－ 

Igła nie jest prawidłowo założona.  Załóż prawidłowo igłę.  11 

Czubek igły jest skrzywiony. Wymień igłę.  11 

Końcówka igły jest złamana lub otwór w 
płytce jest zablokowany.  Wymień igłę. 11 

Igła uderza w chwytacz. Zsynchronizuj czas pracy igły I chwytacza.  18 

Otwory w igłach są za małe na używane 
nici Sprawdź rozmiar igieł i grubość nici.  11 

Uwaga: 

・ Pozostawienie kawałków złamanej igły w materiale jest bardzo niebezpieczne. Jeśli igła się złamie, 

szukaj wszystkich elementów, aż cała igła zostanie ponownie znaleziona. 

・ Ponadto zalecamy dokładne kroki w celu uwzględnienia takich igieł zgodnie z przepisami 

dotyczącymi odpowiedzialności za produkt 
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