
 

Instrukcja Obsługi 

Prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją przed użyciem maszyny. 
Prosimy o przechowywanie tej instrukcji w łatwo dostępnym miejscu, aby móc szybko z niej 
skorzystać. 
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Instrukcje bezpieczeństwa  

Dziękujemy bardzo za zakup maszyny do szycia BROTHER. Przed użyciem nowego urządzenia należy przeczytać 
instrukcje bezpieczeństwa i objaśnienia podane w instrukcji obsługi. 
W przemysłowych maszynach do szycia normalną rzeczą jest wykonywanie pracy bezpośrednio przed ruchomymi 
częściami, takimi jak igła i podciągacz nici, w związku z czym zawsze istnieje ryzyko zranienia, które może być 
spowodowane przez te części. Postępuj zgodnie z instrukcjami personelu szkoleniowego i instruktorów 
dotyczącymi bezpiecznej i poprawnej obsługi przed uruchomieniem maszyny, abyś wiedział, jak prawidłowo z niej 
korzystać.     

Wskazówki bezpieczeństwa i ich znaczenie 

Niniejsza instrukcja obsługi oraz oznaczenia i symbole stosowane na samej maszynie mają na celu zapewnienie 
bezpiecznej eksploatacji maszyny oraz zapobieganie wypadkom i obrażeniom użytkownika lub innych osób. 
Znaczenie tych wskazań i symboli podano poniżej. 

Wskazania 

(1)  NIEBEZPIECZEŃSTWO 

(2)     Instrukcje następujące po tym terminie wskazują sytuacje, w których nieprzestrzeganie instrukcji 
spowoduje   

(3)     śmierć lub poważne obrażenia. 

(4)  OSTRZEŻENIE 

(5)      Instrukcje następujące po tym terminie wskazują sytuacje, w których nieprzestrzeganie instrukcji może 

(6)      doprowadzić do śmierci lub poważnych obrażeń. 

(7)  UWAGA 

Instrukcje następujące po tym terminie wskazują sytuacje, w których nieprzestrzeganie instrukcji może 
spowodować niewielkie lub umiarkowane obrażenia.   

Symbole 

 

Ten symbol ( )wskazuje na coś, na co powinieneś 

uważać. 
Obraz wewnątrz trójkąta wskazuje na rodzaj 
ostrożności, którą należy podjąć. (Na przykład symbol 
po lewej stronie oznacza „strzeż się obrażeń”.) 

 Ten symbol ( )wskazuje coś, czego nie wolno robić. 

 

Ten symbol ( )wskazuje coś, co musisz zrobić. 

Rysunek wewnątrz koła wskazuje rzecz, którą należy 
zrobić. (Na przykład symbol po lewej stronie oznacza 
„musisz wykonać połączenie uziemiające”). 
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Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 

Uwagi podczas użytkowania 

  NIEBEZPIECZEŃSTWO 

 

• Odczekaj co najmniej 5 minut po wyłączeniu zasilania i odłączeniu przewodu zasilającego od gniazdka 
ściennego przed otwarciem pokrywy skrzynki sterującej. Dotknięcie obszarów, w których występują 
wysokie napięcia, może spowodować poważne obrażenia. 

 
  OSTRZEŻENIE 

 

• Nie należy dopuszczać do kontaktu maszyny z płynami. W przeciwnym razie może to spowodować 
pożar, porażenie prądem lub problemy z obsługą. 

 

• Jeśli jakakolwiek ciecz dostanie się do maszyny do szycia (głowicy lub skrzynki sterującej), 
natychmiast wyłącz zasilanie i odłącz wtyczkę z gniazdka , a następnie skontaktuj się z miejscem 
zakupu lub wykwalifikowanym technikiem. 

   

Uwagi na temat środowiska pracy 

  UWAGA 

 

• Nie podłączaj niczego innego do portu USB niż nośnik USB. W przeciwnym razie mogą wystąpić 
problemy z działaniem maszyny. 

 

1. Używaj maszyny do szycia w miejscu wolnym od źródeł silnego szumu elektrycznego, takiego jak 
szum linii elektrycznej lub szum elektrostatyczny. Źródła silnego szumu elektrycznego mogą 
powodować problemy z prawidłowym działaniem 

2. Wszelkie wahania napięcia zasilającego powinny mieścić się w granicach ± 10% napięcia 
znamionowego dla maszyny. Wahania napięcia, które są większe niż to, mogą powodować problemy 
z prawidłowym działaniem. 

3. Wydajność zasilacza powinna być większa niż wymagania dotyczące zużycia energii przez maszynę 
do szycia. Niewystarczająca pojemność zasilania może powodować problemy z prawidłowym 
działaniem. 

4. Temperatura otoczenia powinna wynosić od 5 ° C do 35 ° C podczas użytkowania. Temperatury 
niższe lub wyższe mogą powodować problemy z prawidłowym działaniem. 

5. Wilgotność względna powinna zawierać się w przedziale od 45% do 85% podczas użytkowania, i w 
żadnym urządzeniu nie powinna się tworzyć rosa. Zbyt suche lub wilgotne środowiska i tworzenie się 
rosy może powodować problemy z prawidłowym działaniem. 

6. W przypadku burzy wyłącz zasilanie i odłącz przewód zasilający od gniazdka ściennego. Błyskawica 
może powodować problemy z prawidłowym działaniem. 
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Uwagi podczas instalacji 

 UWAGA 

 

7. Nie podłączaj wtyczki przewodu zasilającego, dopóki instalacja nie zostanie zakończona. Maszyna 
może działać, jeśli pedał zostanie przypadkowo wciśnięty, co może spowodować obrażenia. 

8. Zabezpiecz stół, aby nie poruszał się podczas odchylania głowicy maszyny. Jeśli stół się poruszy, 
może on zmiażdżyć stopy lub spowodować inne obrażenia. 

9. Obiema rękami chwyć głowicę maszyny podczas jej odchylania do tyłu lub przywracania jej do 
pierwotnej pozycji. Jeśli używana jest tylko jedna ręka, ciężar głowicy maszyny może spowodować 
poślizgnięcie dłoni i przygniecenie ręki. 

 

10. Instalację maszyny powinien wykonywać wyłącznie wykwalifikowany technik. 

11. Podczas zabezpieczania przewodów nie należy nadmiernie zginać przewodów ani mocować ich zbyt 
mocno za pomocą zszywek. W przeciwnym razie może dojść do pożaru lub porażenia prądem. 

12. Podczas pracy z olejem i smarem należy nosić okulary ochronne i rękawice, aby nie dostały się one 
do oczu ani na skórę. W przeciwnym razie może dojść do stanu zapalnego. Ponadto w żadnym 
wypadku nie pij oleju ani nie jedz smaru. Może to spowodować biegunkę lub wymioty. Trzymaj olej i 
smar w miejscu niedostępnym dla dzieci. 

 

13. Skontaktuj się ze sprzedawcą firmy Brother lub wykwalifikowanym elektrykiem w sprawie wszelkich 
prac elektrycznych, które mogą wymagać wykonania. 

14. Maszyna do szycia waży około 45 kg (99 funtów). Instalacja powinna być przeprowadzona przez dwie 
lub więcej osób. 

15. Wyłącz zasilanie przed włożeniem lub wyciągnięciem wtyczki. W przeciwnym razie może dojść do 
uszkodzenia skrzynki sterującej. 

16. Jeśli używasz stołu roboczego z kółkami, kółka powinny być zabezpieczone w taki sposób, aby nie 
mogły się poruszać. 

 

• Pamiętaj, aby podłączyć uziemienie. Jeśli połączenie uziemiające nie jest bezpieczne, istnieje duże 
ryzyko poważnego porażenia prądem elektrycznym i mogą również wystąpić problemy z prawidłowym 
działaniem maszyny. 
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Uwagi podczas szycia 

 UWAGA 

 

17. Wyłącz zasilanie podczas nawlekania i wymiany szpulki oraz gdy nie używasz maszyny lub przy niej 
nie przebywasz. Maszyna może zadziałać, jeśli pedał zostanie przypadkowo wciśnięty, co może 
spowodować obrażenia. 

18. Przed użyciem maszyny do szycia podłącz wszystkie osłony i urządzenia zabezpieczające. Jeśli 
urządzenie będzie używane bez tych urządzeń, może dojść do obrażeń. 

19. Podczas szycia nie dotykaj żadnej z ruchomych części ani nie dociskaj żadnych przedmiotów do 
maszyny. W przeciwnym razie może to spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie maszyny do 
szycia. 

20. Zabezpiecz stół, aby nie poruszał się podczas odchylania głowicy maszyny. Jeśli stół się poruszy, 
może on zmiażdżyć stopy lub spowodować inne obrażenia. 

21. Obiema rękami chwyć głowicę maszyny podczas jej odchylania do tyłu lub przywracania jej do 
pierwotnej pozycji. Jeśli używana jest tylko jedna ręka, ciężar głowicy maszyny może spowodować 
poślizgnięcie dłoni i przygniecenie ręki. 

22. Nie trzymaj głowicy za panel podczas pochylania jej do tyłu lub przywracania do pierwotnej pozycji. W 
przeciwnym razie może to spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie maszyny do szycia. 

 

23. Aby uniknąć problemów, nie używaj ostrych przedmiotów do obsługi panelu operacyjnego. 

24. Z tej maszyny do szycia powinni korzystać wyłącznie operatorzy, którzy wcześniej zostali odpowiednio 
przeszkoleni w zakresie bezpiecznego użytkowania. 

25. Maszyna do szycia nie powinna być używana do innych celów niż szycie. 

 

26. Podczas użytkowania maszyny należy nosić okulary ochronne. Jeśli okulary nie zostaną założone, 
istnieje niebezpieczeństwo, że w przypadku złamania igły, części złamanej igły mogą dostać się do 
oczu i spowodować obrażenia. 

27. Jeśli używasz stołu roboczego z kółkami, kółka powinny być zabezpieczone w taki sposób, aby nie 
mogły się poruszać. 

28. Jeśli wystąpi błąd w działaniu maszyny lub jeśli zauważone zostaną nienormalne dźwięki lub zapachy, 
natychmiast wyłącz zasilanie. Następnie skontaktuj się z najbliższym sprzedawcą firmy Brother lub 
wykwalifikowanym technikiem. 

   

Uwagi podczas czyszczenia 

 UWAGA 

 

29. Wyłącz zasilanie i odłącz przewód zasilający przed wykonaniem tych operacji. Maszyna może 
zadziałać, jeśli pedał zostanie przypadkowo wciśnięty, co może spowodować obrażenia. 

30. Zabezpiecz stół, aby nie poruszał się podczas odchylania głowicy maszyny. Jeśli stół się poruszy, 
może on zmiażdżyć stopy lub spowodować inne obrażenia. 

31. Obiema rękami chwyć głowicę maszyny podczas jej odchylania do tyłu lub przywracania jej do 
pierwotnej pozycji. Jeśli używana jest tylko jedna ręka, ciężar głowicy maszyny może spowodować 
poślizgnięcie dłoni i przygniecenie ręki. 

32. Nie trzymaj głowicy za panel podczas pochylania jej do tyłu lub przywracania do pierwotnej pozycji. W 
przeciwnym razie może to spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie maszyny do szycia. 

 

• Podczas pracy z olejem i smarem należy nosić okulary ochronne i rękawice, aby nie dostały się one do 
oczu ani na skórę. W przeciwnym razie może dojść do stanu zapalnego. Ponadto w żadnym wypadku 
nie pij oleju ani nie jedz smaru. Może to spowodować biegunkę lub wymioty. Trzymaj olej i smar w 
miejscu niedostępnym dla dzieci. 
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Uwagi podczas konserwacji i inspekcji 

 UWAGA 

 

33. Wyłącz zasilanie i odłącz przewód zasilający przed wykonaniem tych operacji. Maszyna może 
zadziałać, jeśli pedał zostanie przypadkowo wciśnięty, co może spowodować obrażenia. 

34. Jeśli podczas wykonywania regulacji należy pozostawić włączone zasilanie, należy zachować 
szczególną ostrożność, przestrzegając wszystkich środków bezpieczeństwa. 

35. Zabezpiecz stół, aby nie poruszał się podczas odchylania głowicy maszyny. Jeśli stół się poruszy, 
może on zmiażdżyć stopy lub spowodować inne obrażenia. 

36. Obiema rękami chwyć głowicę maszyny podczas jej odchylania do tyłu lub przywracania jej do 
pierwotnej pozycji. Jeśli używana jest tylko jedna ręka, ciężar głowicy maszyny może spowodować 
poślizgnięcie dłoni i przygniecenie ręki. 

37. Nie trzymaj głowicy za panel podczas pochylania jej do tyłu lub przywracania do pierwotnej pozycji. W 
przeciwnym razie może to spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie maszyny do szycia. 

 

• Konserwację i przegląd maszyny do szycia powinien wykonywać wyłącznie wykwalifikowany technik. 

 

• Zawsze należy wyłączyć zasilanie, a następnie odczekać minutę przed otwarciem pokrywy silnika. 
Dotknięcie powierzchni silnika może spowodować oparzenia. 

 

38. Poproś sprzedawcę lub wykwalifikowanego elektryka Brother o wykonanie wszelkich czynności 
konserwacyjnych i kontroli instalacji elektrycznej. 

39. Podczas wymiany części i instalowania części opcjonalnych należy używać wyłącznie oryginalnych 
części f-my Brother. Firma Brother nie ponosi odpowiedzialności za wypadki lub problemy wynikające  
z używania nieoryginalnych części. 

40. Jeśli jakieś osłony lub urządzenia zabezpieczające zostały usunięte, koniecznie zainstaluj je ponownie 
w pierwotnym położeniu i sprawdź, czy działają poprawnie przed użyciem urządzenia. 

   

Uwaga dotycząca modyfikacji 

  UWAGA 

 

• Aby uniknąć wypadków i problemów, nie modyfikuj samodzielnie maszyny do szycia (w tym urządzeń 
sterujących). Firma Brother nie ponosi odpowiedzialności za wypadki lub problemy wynikające z 
modyfikacji wprowadzonych do maszyny do szycia. 
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Etykiety ostrzegawcze  

Na maszynie do szycia pojawiają się następujące etykiety ostrzegawcze. Podczas korzystania z urządzenia należy 
zawsze postępować zgodnie z instrukcjami na etykietach. Jeśli etykiety zostały usunięte lub są trudne do 
odczytania, skontaktuj się z najbliższym sprzedawcą firmy Brother. 
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(1)  

  

(2)  

  

1 Części ruchome mogą spowodować zranienie. 
2 Pracuj z zainstalowanymi osłonami.1 
3 Wyłącz zasilanie przed wykonywaniem takich 
czynności, jak nawlekanie, zmiana igły, szpulki, 
noża lub chwytacza, czyszczenie i regulacja. 
 

(3)  

  

  

Pamiętaj, aby podłączyć uziemienie. 
Jeśli połączenie uziemiające nie jest 
bezpieczne, istnieje duże ryzyko 
porażenia prądem elektrycznym i 
mogą również wystąpić problemy z 
prawidłowym działaniem maszyny. 

 

  

(4) Kierunek działania 

 

  

(5) Zachowaj ostrożność, aby uniknąć 
zranienia ruchomym podciągaczem 
nici. 

 

  

Uważaj, aby nie przytrzasnąć sobie 
rąk podczas ustawiania głowicy 
maszyny w jej pierwotnym położeniu 
po przechyleniu.  

(6)  

  

 
1 * Osłony: 
 (A)Osłona palców 

 (B)Osłona podciągacza 
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Nazwy głównych części 

  

(1) Nawijacz szpulki 

(2) Wiper(T-8422D/T-8452D/T-8722D/T-
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8752D) 

(3) Dźwignia podnoszenie stopki 

(4) Szybkie cofanie (Przycisk ręczny) 

(5) Stopka 

(6) Skrzynka sterujaca 

(7) Dźwignia kolanowa 

(8) Włącznik zasilania 

(9) Pokrętło długości ściegu 

(10) Dźwignia cofania 

(11) Okno wskaźnika oleju 

(12) Koło pasowe maszyny 

(13) Panel sterujacy 

(14) Stojak na nici 

(15) Dźwignia stop (T-8452D/T-8752D) 

(16) Osłona podciągacza nici 

(17) Osłona palców 

(18) Osłona silnika
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Specyfikacja 

  

A 
- 4 7 

Chwytacz Standardowy Duży chwytacz 
 

B 
- 2 5 

Rodzaj ściegu Pojedyncza igielnica Dzielona igielnica 
 

C 
- 1 2 

Obcinanie nici － ○ 
 

D 

- 4 T 

Szybkie cofanie ○ ○ 

Wiper ○ － 
 

E 
- 0 3 

Typ smarowanie Minimalne smarowanie  Pół sucha 
 

F 

- F 3 5 7 

Przeznaczenie Bielizna 
Lekkie i średnie 

materiały 
Ciężkie materiały 

Ciężkie materiały 
(dla bardzo grubej 

nici) 
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T-8421D 

- -T3F -T0F -T03 

Maksymalna prędkość szycia 3,000 śc./min 4,000 śc./min 4,000 śc./min 

Prędkość rygla początkowego i 
ciągłego 

250 do 1,800 śc./min 

Prędkość rygla końcowego 1,000 śc./min 

Maksymalna długość ściegu 4mm 

Wznios stopki 

Dźwignią 7mm 

Dźwignią 
kolanową 

13mm 

Wysokość ząbków 1mm 

Igły (DP×5) #9 do #14 #11 do #16 

Silnik Silnik serwo AC (4-biegunowy, 550W) 

Zasilanie 
Jednofazowe 200V-230V, 3-fazowe 200V-230V,  

Pobór energii 500 VA 

Obwód sterowania Mikroprocesor 
 

T-8422D 

- -403 -405 

Maksymalna prędkość szycia 4,000 śc./min 3,000 śc./min 

Prędkość rygla początkowego i ciągłego 250 to 1,800 śc./min 

Prędkość rygla końcowego 1,000 śc./min 

Maksymalna długość ściegu 4mm 5mm 

Wznios stopki 
Dźwignią 7mm 

Dźwignią kolanową 10mm 

Wysokość ząbków 1mm 

Igły (DP×5) #11 do #16 #14 do #22 

Silnik Silnik serwo AC (4-biegunowy, 550W) 

Zasilanie 
Jednofazowe 200V-230V, 3-fazowe 200V-230V,  

Pobór energii 500 VA 

Obwód sterowania Mikroprocesor 
 
 
 
 
 
 

T-8452D 

- -403 -405 

Maksymalna prędkość szycia 3,000 śc./min 

Prędkość rygla początkowego i ciągłego 250 do 1,800 śc./min 

Prędkość rygla końcowego 1,000 śc./min 

Maksymalna długość ściegu 5mm 

Wznios stopki 
Dźwignią 7mm 

Dźwignią kolanową 10mm 

Wysokość ząbków 1mm 

Igły (DP×5) #11 do #16 #14 do #22 

Silnik Silnik serwo AC (4-biegunowy, 550W) 

Zasilanie 
Jednofazowe 200V-230V, 3-fazowe 200V-230V,  

Pobór energii 500 VA 

Obwód sterowania Mikroprocesor 
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T-8722D, T-8752D 

- -403(tylko T-8752D) -405, -407 

Maksymalna prędkość szycia 3,000 śc./min 

Prędkość rygla początkowego i ciągłego 250 to 1,800 śc./min 

Prędkość rygla końcowego 1,000 śc./min 

Maksymalna długość ściegu 7mm 

Wznios stopki 
Dźwignią 7mm 

Dźwignią kolanową 10mm 

Wysokość ząbków 1mm 

Igły (DP×5) #11 do #16 #14 do #22 

Silnik Silnik serwo AC (4-biegunowy, 550W) 

Zasilanie 
Jednofazowe 200V-230V, 3-fazowe 200V-230V,  

Pobór energii 500 VA 

Obwód sterowania Mikroprocesor 
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Ważne przed montażem 

 UWAGA 

 

41. Nie podłączaj wtyczki przewodu zasilającego, dopóki instalacja nie zostanie zakończona. Maszyna 
może działać, jeśli pedał zostanie przypadkowo wciśnięty, co może spowodować zranienie. 

42. Zabezpieczyć stół, aby nie poruszał się podczas odchylania głowicy maszyny. Jeśli stół się poruszy, 
może on zmiażdżyć stopy lub spowodować inne obrażenia. 

43. Obiema rękami chwyć głowicę maszyny podczas jej odchylania do tyłu lub przywracania jej do 
pierwotnej pozycji. Jeśli używana jest tylko jedna ręka, ciężar głowicy maszyny może spowodować 
poślizgnięcie dłoni i przygniecenie ręki. 

 

• Instalację maszyny powinien wykonywać wyłącznie wykwalifikowany technik. 

 

44. Skontaktuj się ze sprzedawcą firmy Brother lub wykwalifikowanym elektrykiem w sprawie wszelkich 
prac elektrycznych, które mogą wymagać wykonania. 

45. Maszyna do szycia waży około 45 kg (99 funtów). Instalacja powinna być przeprowadzona przez dwie 
lub więcej osób. 

   

Informacje o miejscu ustawienia maszyny 

46. Nie ustawiaj maszyny w pobliżu innych urządzeń, takich jak 
telewizory, radia lub telefony bezprzewodowe. Na takie 
wyposażenie mogą wpływać elektroniczne zakłócenia. 

47. Maszyna powinna być podłączona bezpośrednio do gniazdka 
elektrycznego. W przypadku użycia przedłużaczy mogą wystąpić 
problemy z działaniem. 

 

 

Przenoszenie maszyny 

48. Maszyna powinna być przenoszona za ramię, a pokrywa silnika 
przez dwie osoby tak, jak pokazano na ilustracji  

49. Przytrzymaj ręcznie pokrywę silnika (A), aby koło pasowe się nie 
obracało. 

50. Nie trzymaj za panel sterujący.  

•  
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Montaż 
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Przechylanie głowicy maszyny do tyłu 

51. Przytrzymaj sekcję (B) stopą, aby stół się nie poruszył, a 
następnie popchnij ramię obiema rękami, aby odchylić głowicę  
do tyłu. 

52. Nie łap za panel operacyjny. 

 

 

Przywracanie głowicy do pierwotnego położenia 

1. Usuń wszelkie narzędzia itp., które 
mogą znajdować się w pobliżu otworu 

w stole. 

2. Trzymając płytę czołową lewą ręką, 
delikatnie przestaw głowicę maszyny 
do pozycji pionowej prawą ręką. 

3. Nie łap za panel sterujący. 
    

Rysunek blatu  

4. Blat stołu powinien mieć grubość 40 mm i powinien być wystarczająco mocny, aby utrzymać ciężar i wytrzymać 
wibracje maszyny do szycia. 

5. Wywierć otwory, jak pokazano na poniższej ilustracji. 
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(1) Otwory do montażu skrzynki sterującej 

(2) Otwór na podporę głowicy 

(3) Otwór na przewody 

(4) Otwór na stojak nici 
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Montaż maszyny  

Montaż skrzynki sterowniczej i 
dźwigni pedału. 

(1) Skrzynka sterująca 

(2) Śruba [4 szt.] 

(3) Nakrętka [8 szt.] 

(4) Podkładka sprężysta [4 
szt.] 

(5) Podkładka [4 szt.] 

(6) Dżwignia 

(7) Nakrętka 

 

 

 
Montaż miski olejowej 

(1) Poduszki (lewe) [2 szt] 

(2) Poduszki (prawe) [2 
szt] 

(3) Miska olejowa 

(4) Oliwiarka 

 

 

 

1 

 

2 
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Zamontuj gumowe poduszki i pręt 
podnośnika  

(1) Poduszki gumowe [2 
szt.] 

(2) Pręt podnośnika 
kolanowego 

 

 

 
 Zamontuj głowicę. 

(1) Zawiasy [2 szt.] 

(2) Głowica 

(3) Podpora głowicy 

   UWAGA 

Wciśnij podporę głowicy w otwór w stole 
tak głęboko, jak to możliwe. Jeśli podpora 
nie zostanie dobrze wciśnięta tak istnieje 
niebezpieczeństwo, że głowica maszyny 
nie będzie wystarczająco stabilna, gdy 
zostanie odchylona do tyłu. 
  
 

  
Montaż panelu sterujacego 

(1) Panel sterujący 

(2) Śruby [2 szt.] 

(Do dokręcania tylnej 
pokrywy)  

 

 

3 

 

4 

 

5 
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Zamontuj stojak nici. 

(1) Stojak 

(2) Podkładka gumowa [2 
szt.] 

(3) Podkładka 

(4) Nakrętka 

   

Dokładnie dokręć nakrętkę, aby dwie 
gumowe poduszki i podkładka były 
dobrze zaciśnięte, a stojak nie 
poruszał się. 

   
 

 

 
Regulacja podnośnika kolanowego 

Obrócić koło pasowe maszyny, tak 
aby ząbki znajdowały się poniżej 
górnej krawędzi płytki ściegowej.  

Opuść stopkę dociskową (2) za 
pomocą dźwigni do podnoszenia 
(1).  

 

 
Zluzuj nakrętkę (3).  

Obracając wkręt (5) wyregulować 
skok jałowy dźwigni kolanowej (4) 
tak aby wynosił około 2 mm.  
Po regulacji dokręć dokładnie 
nakrętkę (3.  

Zluzuj nakrętkę (6).  

Obróć śrubę (7) aż odległość 
pomiędzy końcem śruby (7) i 
dźwigni kolanowej (4) wynosi ok. 5 
mm.   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Obróć śrubę regulacyjną (7), aby wyregulować, tak aby stopka (2) znalazła się w żądanym położeniu w 

6 

 

 

7 

8 

9 

 

10 

11 

12 
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odległości 13 mm od płytki 
ściegowej, gdy dźwignia kolanowa 
zostanie w pełni wciśnięta.   

Po zakończeniu regulacji mocno 
dokręć nakrętkę (6).  
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Smarowanie 

Maszynę do szycia należy zawsze nasmarować, a ilość oleju uzupełnić przed pierwszym użyciem, a także po 
długim okresie nieużywania. 
Używaj tylko oleju smarowego <JXTG Energy Sewing Lube 10N; VG10> określony przez Brother. Jeśli ten rodzaj 
oleju smarowego jest trudny do uzyskania, zalecany olej to <Exxon Mobil Essotex SM10; VG10>. 

  UWAGA 

 

• Podczas odcinania dyszy zbiorniczka oleju należy mocno przytrzymać podstawę dyszy. Trzymanie 
końcówki dyszy może spowodować zranienie nożyczkami. 

 

6. Nie podłączaj zasilania, dopóki uzupełnianie oleju smarowego nie zostanie zakończone. Maszyna 
może zadziałać, jeśli pedał zostanie przypadkowo wciśnięty, co może spowodować obrażenia. 

7. Podczas pracy z olejem smarowym i smarem należy nosić okulary ochronne i rękawice, aby nie 
dostały się do oczu ani na skórę. W przeciwnym razie może dojść do stanu zapalnego. Ponadto w 
żadnym wypadku nie pij oleju ani nie jedz smaru. Może to spowodować biegunkę lub wymioty. 
Trzymaj olej    i smar w miejscu niedostępnym dla dzieci. 

 
   

Przytrzymaj podstawę dyszy zbiorniczka oleju (1) 
i za pomocą nożyczek przetnij około połowy 
długości prostego odcinka dyszy (A).  

Odkręć dyszę, a następnie zdejmij uszczelkę (2). 
  

Dokręć dyszę. 
  

 
 
Wlewanie oleju do miski olejowej 

Przechyl głowicę do tyłu. 
  

Wyjmij gumowy korek (1). 
  

Użyj oliwiarki (2), aby wlać olej do miski (3), aż 
poziom oleju osiągnie linię odniesienia (4). 

  UWAGA 

Nie wlewaj oleju powyżej linii odniesienia (4). Jeśli 
wlejesz za dużo oleju smarowego, może on się wylać, 
gdy głowica maszyny jest odchylona do tyłu. 
  
 

 Włóż gumowy korek (1). 
 

 
 Przywróć głowicę do pozycji pionowej. 

 

WAŻNE   

Jeśli wskaźnik oleju spadnie poniżej dolnej linii odniesienia (lub jeśli poziom oleju spadnie poniżej dolnej 
linii odniesienia (6) na zbiorniku oleju), należy uzupełnić olej. 

  
 

  

1 

 

2 

3 

 

4 

5 

6 

7 

8 
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Uzupełnianie oleju 
Wyjmij gumowy korek (1). 
  

Użyj oliwiarki (2), aby wlać olej, aż poziom oleju 
osiągnie linię odniesienia (4) w okienku 
wskaźnika (3).  

 Włóż gumowy korek (1). 
 

WAŻNE   

Pamiętaj, aby dolać więcej oleju, jeśli poziom 
oleju znajduje się poniżej dolnej linii odniesienia 
(5). 

  
 

  
Smarowanie 
 

Dodaj 1-2 krople oleju w miejsca wskazane strzałkami. 
 
<Typ maszyny z minimalnym smarowaniem> 

  

WAŻNE   

Nie dolewaj oleju do maszyny z pół-suchą głowicą. 
  

<Maszyna pół-sucha i z minimalnym smarowaniem> 

 

9 

10 

11 
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Powiązane informacje  

• Smarowanie na stronie Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 
• Dolewanie oleju do zbiornika   (co 6 miesięcy) stronie 72 
• Dodanie smaru (gdy wyświetli się ekran ostrzeżenia o smarowaniu) na stronie 73 
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Podłączenie przewodów  

  NIEBEZPIECZEŃSTWO 

 

• Poczekaj co najmniej 5 minut po wyłączeniu zasilania i odłączeniu przewodu zasilającego od gniazdka 
ściennego przed otwarciem pokrywy skrzynki sterującej. Dotknięcie obszarów, w których występują 
wysokie napięcia, może spowodować poważne obrażenia. 

 
  UWAGA 

 

• Nie podłączaj przewodu zasilającego, dopóki nie zostaną podłączone wszystkie przewody. Maszyna 
może zadziałać, jeśli pedał zostanie przypadkowo wciśnięty, co może spowodować obrażenia. 

 

• Podczas zabezpieczania przewodów nie należy nadmiernie zginać przewodów ani mocować ich zbyt 
mocno za pomocą zszywek. W przeciwnym razie może dojść do pożaru lub porażenia prądem. 

 

• Skontaktuj się ze sprzedawcą firmy Brother lub wykwalifikowanym elektrykiem w sprawie wszelkich 
prac elektrycznych, które mogą wymagać wykonania. 

 

• Pamiętaj, aby podłączyć uziemienie. Jeśli połączenie uziemiające nie jest bezpieczne, istnieje duże 
ryzyko poważnego porażenia prądem elektrycznym i mogą również wystąpić problemy z prawidłowym 
działaniem maszyny. 

 
 Otwieranie skrzynki sterującej 

Odkręć cztery górne z sześciu 
śrub z podkładką (1) i poluzuj 
dwie dolne. 

(1) Śruby z podkładką 
[6 szt.] 

(2) Pokrywa 

 

Otwórz skrzynkę sterującą.  
  

 
Zabezpiecz przewody 

Wciśnij zaczep (2) i zdejmij 
opaskę kablową (1)). 

(1) Opaska 

(2) Zaczep 

 

Użyj opasek (1) do 
zabezpieczenia przewodów. 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

 

1 

2 

 

3 

4 
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Podłączanie przewodów 
Podłącz przewód uziemiający (8).  

Podłącz przewody. 

  

Connector P.C. board indication Repeat cable tie 

(2) Złącze silnika maszyny 4-pin Na zewnątrz skrzynki sterującej  

(3) Złącze detektora głowicy 6-pin P3 HEAD (1) 

(4) Podłączenie elektromagnesu  
14-pin 

CN8 SOL (1) 

(5) Podłączenie enkodera 10-pin CN16 ENC (1) 

(6) Podłączenie panelu 8-pin CN6 PANEL (1),(7) 
 

WAŻNE   

Zabezpiecz przewody w taki sposób, aby nie zostały wyciągnięte 
  

   

Jeżeli w przewodach pojawi się przerwa w obwodzie spowodowana wibracjami maszyny do szycia, może 
dojść do uszkodzenia skrzynki sterowniczej.  

   
 

  

5 

6 
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 Zamykanie płytki dociskowej kabli 
Poluzuj kable na zewnątrz 
skrzynki sterowniczej bez 
nadmiernego rozciągania ich 
w szafce sterującej. 
 
Zamknij płytkę dociskową (1). 

 

 

 

 

 

WAŻNE   

Jeśli płytka dociskowa kabli (1) nie zostanie dokładnie zamknięta, kurz dostanie się do skrzynki 
sterowniczej co może spowodować problemy techniczne. 

  
 

  
Podłącz przewody zgodnie ze 
specyfikacją napięcia. 
<EU specyfikacja> 

(1) Filtr 

(2) Śruby [4 szt] 

(3) Zszywki [3 szt] 

(4) Przewód zasilający 

1. Podłącz 
odpowiedni 
włącznik i kabel 
do przewodu 

zasilającego (4).  

(Przewód zielono-żółty to 
przewód uziemiający.) 

2. Włóż wtyczkę do 
prawidłowo 
uziemionego 
gniazdka 
elektrycznego. 

 

WAŻNE   

• Zachowaj ostrożność, wbijając zszywki (3), upewnij się, że nie przebijają przewodów. 

• Nie używaj przedłużaczy, w przeciwnym razie mogą wystąpić problemy z obsługą urządzenia.  
 

  

 

7 

8 
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Podłącz przewód zasilający. 

1. Zamontuj 
włącznik (1) 

2. Załóż 
odpowiednią 
wtyczkę do 
przewodu 

zasilającego (3). 

   3.Włóż wtyczkę do 
prawidłowo                   
uziemionego gniazda 
prądu  zmiennego  

(1) Włącznik 

(2) Śruby [2 szt.] 

(3) Przewód zasilający 

(4) Przewód uziemienie 
(zielono/żółty) 

(5) Złącze zasilania 3-
pin 

(6) Zszywki [5 szt.] 

   

Zabezpiecz przewód zasilający 
w odpowiednim miejscu, w 
zależności od położenia 
gniazdka ściennego. 
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  UWAGA 

3. Zachowaj ostrożność wbijając zszywki, upewnij się, że nie przebiły przewodów.  

• Nie używaj przedłużaczy, w przeciwnym razie mogą wystąpić problemy z obsługą urządzenia.. 
  
 

  
Zamykanie pokrywy 

Dokręcić śruby z podkładkami 
(1). 

(1) Śruby z 
podkładkami [6 szt.] 

(2) Pokrywa 

 

 

 
Przewód uziemiający 

Podłącz przewód uziemiający. 

(1) Przewód 
uziemiający 

(2) Śruby z 
podkładkami [2 szt.] 

(3) Symbol uziemienia      
[2 miejsca] 

(4) Miska olejowa 
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Włączanie zasilania  

 Włącz zasilanie (ON) (1). 
Wskaźnik zasilania (2) zaświeci się.

  

  
 

    

 

Przeprowadzenie szycia próbnego  

 UWAGA 

 

• Nie dotykaj żadnej z ruchomych części 
ani nie dociskaj żadnych przedmiotów do 
maszyny do szycia podczas jej działania. 
W przeciwnym razie może to 
spowodować obrażenia ciała lub 
uszkodzenie maszyny do szycia. 

 
Sprawdź, czy maszyna szyje z niską 
prędkością, gdy pedał (1) jest delikatnie 
wciskany do pozycji (B).

  

   

Jeśli maszyna do szycia nie działa nawet po 
wciśnięciu pedału (1), sprawdź położenie 
wyłącznika bezpieczeństwa. Aby dowiedzieć się 
więcej, zobacz Informacje pokrewne.  

   
 

Sprawdź, czy maszyna szyje z dużą 
prędkością, gdy pedał jest delikatnie wciśnięty 
do pozycji (C). 

  
 

Po wciśnięciu pedału (1) do przodu, ustaw go 
w pozycji neutralnej (A). 
• Jeśli igielnica została ustawiona tak, aby 

zatrzymywać się w dolnej pozycji, igła 
zatrzyma się w pozycji poniżej płytki 
ściegowej (dolna pozycja zatrzymania igły). 

• Jeśli igielnica została ustawiona tak, aby 
zatrzymywać się w górnym położeniu, igła 
zatrzyma się w pozycji powyżej płytki 
ściegowej (górna pozycja zatrzymania igły). 

 

Jeśli pedał (1) zostanie wciśnięty do tyłu do 
pozycji (D), (w przypadku maszyn do szycia z 
obcinaczem nici po przeprowadzeniu 
obcinania nici) igła następnie unosi się ponad 
płytkę ściegową górna (pozycja zatrzymania 
igły) i zatrzymuje się. 
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Trzymając głowicę pochyloną do tyłu, naciśnij 
pedał (1) i sprawdź, czy maszyna do szycia 
nie działa. 
 

WAŻNE   

Jeśli maszyna do szycia działa, gdy pedał (1) 
jest wciśnięty, a głowica maszyny jest 
odchylona do tyłu, wyłącznik bezpieczeństwa 
jest prawdopodobnie uszkodzony. Skontaktuj 
się z miejscem zakupu. 

  
 

  

Informacje pokrewne   

• Regulacja położenia wyłącznika bezpieczeństwa 
na stronie 77 

  
  

Regulacja działania pedału  

Regulacja siły nacisku 
Jeśli maszyna zacznie działać z niską 
prędkością, gdy stopa po prostu spoczywa na 
pedale lub jeśli nacisk na pedał wydaje się 
zbyt słaby, wyreguluj pozycję, w której 
sprężyna (1) jest zaczepiona na dźwigni (2). 

  

   

a jest najsłabszą pozycją i staje się stopniowo 
silniejsza odpowiednio przy b, c i d.  

   
 

  
Regulacja siły do tyłu 
       Poluzuj nakrętkę (3) i obróć śrubę (4). 

   

Po dokręceniu śruby (4) działanie pedału staje 
się cięższe, a po poluzowaniu działanie staje się 
lżejsze. 

   
 

 Dokręcić nakrętkę (3).  

  
Regulacja skoku pedału 

Odkręć nakrętkę (5), a następnie przesuń 
przegub korbowodu (6) z położenia na 

rysunku A do położenia na rysunku B. 

  

Skok pedału zostanie wówczas zwiększony o 
około 27%. W tym momencie czułość nacisku 
do przodu i do tyłu zmienia się, więc w razie 
potrzeby wyreguluj siłę nacisku.   
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Preparation before sewing 
  

Zakładanie igieł 

 UWAGA 

 

• Wyłącz zasilanie przed założeniem igły. 
Maszyna może działać, jeśli pedał 
zostanie przypadkowo wciśnięty, co może 
spowodować obrażenia. 

 
Obróć koło pasowe maszyny, aby ustawić igłę 
w najwyższej pozycji.  

 Poluzuj śruby (1). 
 
T-8421D/T-8422D/T-8722D 

  

T-8452D/T-8752D 

  
 

Wsuń igły (2) do oporu, tak aby długi rowek 
(3) był skierowany do wewnątrz, a następnie 
mocno dokręcić śruby ustalające (1). 
T-8421D/T-8422D/T-8722D 

  

T-8452D/T-8752D 

  
 

    

2
 

Przygotowanie przed szyciem 

1 

2 

3 
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Wyjmowanie szpulek 

 UWAGA 

 

• Wyłącz zasilanie przed wyjmowaniem 
szpulek. Maszyna może działać, jeśli 
pedał zostanie przypadkowo wciśnięty, co 
może spowodować obrażenia. 

 
Typ z zatrzaskiem 

Otwórz zasuwki (1), przesuwając je w prawo i 
lewo.  

Pociągnij zatrzaski (2) w górę, a następnie 
wyjmij szpulki (3). 

  
 

  
Typ z bębenkiem 

Otwórz zasuwki (1), przesuwając je w prawo i 
lewo.  

Podnieś zatrzask (2) chwytacza, a następnie 
wyjmij bębenek (3). 

  
 

Wyjmij szpulki.  

    

 

Nawijanie dolnych nici 

 UWAGA 

 

• Nie dotykaj żadnej z ruchomych części 
ani nie dociskaj żadnych przedmiotów do 
maszyny podczas nawijania nici. W 
przeciwnym razie może to spowodować 
obrażenia ciała lub uszkodzenie maszyny 
do szycia. 

 
 Wyłącz zasilanie. 

  
 

Umieść szpulkę (1) na wałku nawijacza 
szpulki (2).  

Owiń ręcznie nić kilka razy wokół szpulki (1) w 
kierunku wskazanym przez strzałkę. 

   

Sprawdź, czy nić nie jest luźna w dowolnym 
miejscu wzdłuż ścieżki nici. 

   
 

Popchnij ramię dociskacza szpulki (3) w 
kierunku szpulki (1).  

Podnieś stopkę za pomocą dźwigni do 
podnoszenia.  

Wciśnij pedał. Rozpocznie się nawijanie nici. 
Po zakończeniu nawijania nici ramię 
dociskacza szpulki (3) powróci automatycznie.   

1 
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Po nawinięciu nici wyjmij szpulkę i odetnij nić 
nożem (4).  

  
Regulacja ilości nawijanej nici  

Poluzuj śrubę (5) i przesuń ramię (6). 

  

   

Ilość nici nawiniętych na szpulkę powinna 
wynosić maksymalnie 80% pojemności szpulki. 

  
   

 

    

 

Wkładanie szpulek 

 OSTRZEŻENIE 

 

• Wyłącz zasilanie przed wkładaniem 
szpulek. Maszyna może działać, jeśli 
pedał zostanie przypadkowo wciśnięty, co 
może spowodować obrażenia. 

   

Typ z zatrzaskiem 

Włóż szpulkę (1) do chwytacza (2), aby 
kierunek nawijania był zgodny z ilustracją. 

  
 

Popchnij zatrzask (3) chwytacza na płasko. 

  
 

Obrócić koło pasowe maszyny, aby obrócić 
chwytacz (2) tak, aż sprężyna napinająca (4) 
będzie widoczna. 

  
 

Przeciągnij nić przez szczelinę (5) w 
chwytaczu, a następnie przełóż ją pod 
sprężyną naprężającą nić.  

 Wyciągnij nić na długość około 50 mm.  

7 

8 
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 Zasuń zasuwki. 

  

   

4.    Sprężyna antypoślizgowa (6) zapobiega                    
wirowaniu szpulki, na przykład podczas obcinania 
nici. 

5.   Używaj szpulek (1) wykonanych z lekkiego 
stopu zgodnie z zaleceniami f-my BROTHER. 

   
 

  

Typ bębenków 

Włóż szpulkę (1) do bębenka (2), aby 
kierunek nawijania był zgodny z ilustracją.  

Istnieją trzy rodzaje bębenków (2) (<A>, <B> 
and <C>). 
<A> 

  

1. Przeciągnij nić przez 
szczelinę (3) i zaczep ją pod 
sprężyną naciągową (4). 

2. Przełóż nić przez otwór na 
nić (8) i wyciągnij o około 50 
mm. 

<B> 

  

<C> 

  

1. Przeciągnij nić przez 
szczelinę (3) i zaczep ją pod 
sprężyną naciągową (4). 

2. Przeciągnij nić przez 
szczeliny (5) i (6), a 
następnie przez dolną 
sprężynę naprężającą nić 
(7). 

3. Przełóż nić przez otwór na 
nić (8) i wyciągnij o około 50 
mm. 

 

 Włóż bębenek (2) do chwytacza.  

Popchnij zatrzask (9) chwytacza na płasko. 
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 Zasuń zasuwki. 

  

   

• Sprężyna antypoślizgowa (6) zapobiega                    
wirowaniu szpulki, na przykład podczas 
obcinania nici. 

• Używaj szpulek (1) wykonanych z lekkiego 
stopu zgodnie z zaleceniami f-my BROTHER. 

   
 

  

5 
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Nawlekanie górnych nici 

 UWAGA 

 

• Wyłącz zasilanie przed nawlekaniem nici. 
Maszyna może działać, jeśli pedał 
zostanie przypadkowo wciśnięty, co może 
spowodować obrażenia. 

 
Obróć koło pasowe maszyny, aby przesunąć 
w górę podciągacz nici (1) do górnego 
położenia zatrzymania igły. (Górna pozycja 
zatrzymania igły) 
Ułatwi to nawlekanie i zapobiegnie wysuwaniu 
się nici na początku szycia.  

 Nawlecz maszynę. 
Najpierw nawlecz lewą igłę.

  
 

 Przełóż nić między talerzykami naprężacza 
(3). 
Lokalizacja A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1. Poluzuj talerzyki (3). 

Nawlekanie będzie łatwiejsze. 

Modele z 
obcinaniem 
nici 

Naciśnij płytkę zwalniającą 
naprężenie (2). 

Modele bez 
obcinania 
nici 

Naciśnij płytkę zwalniającą 
naprężenie (2) lub użyj 
dźwigni do podnoszenia 
lub podnośnika 
kolanowego, aby podnieść 
stopkę. 

 

2. Przeciągnij nić bezpiecznie 
między talerzykami (3). 

3. Przełóż nić po wewnętrznej 
stronie otworów (5) i (4). 

 

Przeciągnij nić przez podciągacz (1). 
Lokalizacja B 
• Do szycia bielizny podklasa: T-8452D-405 

Przeciągnij nić przez regulator ilości nici 
(6). 

  

• Do szycia bielizny podklasa inna niż      
T-8452D-405 

Nie przeciągaj nici przez regulator ilości nici 
(6). 

  

 Aby dowiedzieć się więcej, zobacz 
Informacje pokrewne. 
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 Przeciągnij nici przez igły. 
 
Lokalizacja C 

  

WAŻNE   

Specyfikacje oznaczone znakiem * obejmują 
prowadnik nitki ramienia D (7) i filc (8). Jeśli 
używasz nici poliestrowej, zainstaluj te 
elementy i nawlecz nić, jak pokazano na 
ilustracji. 

  
 

  

Informacje pokrewne  

4. Regulacja ilości podciąganych górnych nici strona 

68 
• Sprawdzanie stanu igły i górnej nici 71 

  

5 
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Regulacja długości ściegu  

Odblokuj pokrętło długości ściegu (2), 
przesuwając dźwignię blokady pokrętła (1) w 
prawo, aż usłyszysz kliknięcie. 

  
 

Obróć pokrętło długości ściegu (2) w prawo 
lub w lewo, aby żądana długość ściegu 
znajdowała się w najwyższym położeniu na 
pokrętle. 

   

5. Im wyższa liczba, tym dłuższa będzie długość 
ściegu. 

6. Numery na tarczy służą jako wskazówki. Długość 
gotowych ściegów może się różnić w zależności 
od rodzaju i grubości szytego materiału. Dostosuj, 
patrząc na gotowe ściegi. 

7. Podczas obracania pokrętła długości ściegu (2) z 
większego na mniejsze ustawienie, łatwiej będzie 
obrócić pokrętło, jeśli dźwignia zmiany kierunku 
(3) zostanie wciśnięta do połowy. 

   
 

Przesuń dźwignię blokady pokrętła (1) mocno 
w lewo, aby zablokować pokrętło długości 
ściegu (2). 

WAŻNE   

Sprawdź, czy pokrętło długości ściegu (2) nie 
obraca się. 

  
 

   

Informacje pokrewne  

Szycie 61 
  
  

 

Użycie dźwigni kolanowej  

• Stopkę (2) można podnieść, naciskając płytkę 
podnośnika kolanowego (1). 

  

  
    

Użycie wipera  

Modele:  

T-8422D/T-8452D/T-8722D/T-8752D  

 Na szczegółowym ekranie głównym naciśnij 

 (Klawisz wipera) (1), aby się zaświecił. 

  
 

Wiper (2) zadziała po obcięciu nici. 
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Ekrany umożliwiające szycie 

Jeśli pedał zostanie wciśnięty podczas wyświetlania 
jednego z poniższych ekranów, maszyna do szycia 
będzie działać. Uważaj, aby przypadkowo nie 
wcisnąć pedału. 

    

    

    
 
    

Szycie w rogach 

Modele:  

T-8452D/T-8752D  

  UWAGA 

• Jeśli używasz 2-igłówki zamiast maszyny z jedną 
igłą, usuń igłę, która nie jest używana. 

• W takich przypadkach nie należy stosować 
poniższych procedur, aby zatrzymać nieużywaną 
igielnicę. Nieprzestrzeganie tego może 
spowodować uszkodzenie maszyny do szycia.
  

    

 

Zatrzymywanie igielnic  
 (lewa i prawa) 

• Uruchom dźwignię zatrzymania, gdy igła 

przebije materiał i przestanie się poruszać. 

• Nie szyj z prędkością powyżej 1000 ści. / min, 
gdy jedna z igieł została zatrzymana. 

Aby zatrzymać działanie lewej igielnicy 
• Przesuń dźwignię zatrzymania (1) do pozycji „L”. 

  
  
Aby zatrzymać działanie prawej igielnicy 
• Przesuń dźwignię zatrzymania (1) do pozycji „R”. 

  
  
Aby wznowić szycie podwójną igłą 
• Popchnij dźwignię (2). 

Dźwignia zatrzymania (1) automatycznie powróci 
do pierwotnego położenia.
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Liczba ściegów: skrócona instrukcja obsługi 

  

 Kąt szycia (A) 

30° 40° 50° 60° 70° 80° 90° 100° 110° 120° 130° 140° 

Liczba ściegów (N) 

2     4.6 3.8 3.2 2.7 2.2 1.8 1.5 1.1 

3   4.6 3.5 3.0 2.5 2.1 1.8 1.5 1.2   

4  4.4 3.4 2.8 2.3 1.9 1.6 1.3     

5 4.8 3.5 2.7 2.2 1.8 1.5 1.3      

6 4.0 2.9 2.3 1.9 1.5 1.3       

7 3.7 2.5 2.0 1.6         

8 3.0 2.2 1.7          
 
  

FDla rozstawu igieł 1/4”  

Określ długość ściegu z powyższej tabeli, aby uzyskać piękne szwy narożne. Ponadto liczba ściegów dla 
zewnętrznej igły zmienia się w zależności od kombinacji kąta szycia i długości ściegu. 
[Przykład] Dla kąta szycia 40 ° i długości ściegu 2,9 mm liczba ściegów wynosi 6.   
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Using the operation panel (Basic 
operations) 
  

Nazwa i funkcje elementów 
panelu sterowania 

  

   

Przykłady panelu sterującego przedstawione w 
niniejszej instrukcji obsługi dotyczą specyfikacji 
maszyn bez obcinania nici. 

   

(1) (Klawisz Menu) 

Ten klawisz służy do przejścia do 
ekranu menu.  

(2) (Klawisz Home) 

Ten klawisz jest używany do powrotu 
do ekranu głównego – “home”. 

(3) (Klawisz połowy ściegu) 

Po zatrzymaniu maszyny igłę można 
przesuwać w górę i w dół, naciskając 
ten przycisk. 

(4) Panel dotykowy (wyświetlacz) 

Wyświetla wiadomości i klawisze 
dotykowe (ikony). 

    

 

Informacje o ekranach 
głównych 

8. Ekran główny jest wyświetlany po włączeniu 
zasilania. 

9. Operacje szycia są zwykle wykonywane, gdy 
wyświetlany jest ekran główny.  

10. Ekran główny można przełączać między 
szczegółowym ekranem głównym, podstawowym i 
szybkim ekranem głównym.  

* W momencie wysyłki z fabryki ustawiony jest 
szczegółowy ekran główny. 

• Wciskając  gdy wyświetlany jest ekran 

główny, możesz przełączać się między 
szczegółowym ekranem głównym, ekranem 
podstawowym i szybkim ekranem głównym. 
Ponadto można powrócić do ekranu głównego z 

dowolnego ekranu, naciskając . 

Ekran szczegółowy 

  

Ekran podstawowy 

  

Ekran szybki 

3
 

Obsługa panelu sterowania (operacje 
podstawowe) 
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Ekran główny szczegółowy 

  

(1) Klawisz blokowania ekranu 

Klawisz odblokowania ekranu 
Naciśnij ten przycisk, aby przełączyć ekran 
główny między zablokowanym a odblokowanym. 
   

W momencie wysyłki z fabryki ekran jest 
automatycznie blokowany, jeśli przez trzy minuty 
nie zostaną wykonane żadne czynności. (Patrz 
parametr nr 310.)  

   

(2) Klawisz numeru programu W GÓRĘ  

Klawisz numeru programu W DÓŁ 
Naciśnij ten przycisk, aby zwiększyć (lub 
zmniejszyć) numer programu. 

(3) Przycisk głównej prędkości szycia 

Naciśnij i przytrzymaj ten przycisk, aby ustawić 
prędkość szycia dla szycia głównego. 

(4) Licznik produkcji 

Licznik nici w bębenku 
Wyświetlacz przełącza się między licznikiem 
produkcji a licznikiem nici po każdym naciśnięciu 
ikony. 
Jeśli ten przycisk będzie naciskany podczas 
wyświetlania licznika produkcji, wyświetlacz 
przełączy się na ekran ustawień licznika 
produkcji. 
Jeśli ten przycisk będzie naciskany podczas 
wyświetlania licznika produkcji, wyświetlacz 
przełączy się na ekran ustawień licznika 
produkcji. 

(5) Przycisk rygla początkowego 

Naciśnij ten przycisk, aby włączyć rygiel 
początkowy (OFF/ON wyłączenie / włączenie). 
Jeśli nadal naciskasz ten klawisz, wyświetlacz 
przełącza się na ekran ustawień parametrów 
początkowego rygla.  

(6) Przycisk szycia głównego  

Jeśli wciśniesz ten przycisk, wyświetlacz 
przełączy się na główny ekran wyboru metody 
głównego szycia. 

(7) Przycisk rygla końcowego  

Naciśnij ten przycisk, aby włączyć rygiel końcowy 
(OFF/ON wyłączenie / włączenie). Jeśli nadal 
będziesz naciskać ten klawisz, wyświetlacz 
przełączy się na ekran ustawień parametrów 
rygla końcowego.  

(8) Pozycja zatrzymania igły góra / dół 

Wciśnij ten przycisk aby zmienić pozycję 
zatrzymania się igły na końcu szycia. (igła w 
górze / igła w dole). 

(9) Przycisk blokowania obcinania nici 

Naciśnij ten przycisk, aby wyłączyć obcinanie nici 
(wyłączone / włączone), gdy pedał jest wciśnięty 
do tyłu. 

(10) Przycisk wipera 

Naciśnij ten przycisk, aby przełączyć działanie 
wipera. (wyłączone / włączone),). 

(11) Przycisk korekcji ściegu 

Naciśnij ten przycisk, aby przełączyć operację 
szycia korekcyjnego (wyłączanie / włączanie) za 
pomocą przełącznika ręcznego. 

(12) Przycisk AUTO  

Naciśnij ten przycisk, aby przełączać się między 
różnymi operacjami szycia (normalne / 
automatyczne szycie / automatyczne szycie z 
obcinaniem nici). 

(13) Przycisk wolnego startu  

Naciśnij ten przycisk, aby przełączyć operację 
powolnego startu przy rozpoczęciu szycia i 
wybrać odpowiednią prędkość (off / 1/2/3/4). 
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Szybki ekran główny 

  

(1) Klawisz blokowania ekranu 

Klawisz odblokowania ekranu 
Naciśnij ten przycisk, aby przełączyć ekran 
główny między zablokowanym a odblokowanym 
   

W momencie wysyłki z fabryki ekran jest 
automatycznie blokowany, jeśli przez trzy minuty 
nie zostaną wykonane żadne czynności. (Patrz 
parametr nr 310.)  

   

(2) Klawisz numeru programu W GÓRĘ  

Klawisz numeru programu W DÓŁ 

    Naciśnij ten przycisk, aby zwiększyć 
(lub zmniejszyć) numer programu  

(3) Przycisk głównej prędkości szycia 

Naciśnij i przytrzymaj ten przycisk, aby ustawić 
prędkość szycia dla szycia głównego. 

(4) Przycisk +/-  

Aktualnie wybrana wartość jest zwiększana lub 
zmniejszana po każdym naciśnięciu jednego z 
tych klawiszy. Jeśli będziesz trzymał ten przycisk, 
wciśnięty wartość będzie rosła lub zmniejszała 
się szybciej. 

(5) Licznik produkcji 

Licznik nici w bębenku 
Wyświetlacz przełącza się między licznikiem 
produkcji a licznikiem nici po każdym naciśnięciu 
ikony. 
Jeśli ten przycisk będzie naciskany podczas 
wyświetlania licznika produkcji, wyświetlacz 
przełączy się na ekran ustawień licznika 
produkcji. 

Jeśli ten przycisk będzie naciskany 
podczas wyświetlania licznika 
produkcji, wyświetlacz przełączy się 
na ekran ustawień licznika produkcji 

(6) Przycisk rygla początkowego 

Naciśnij ten przycisk, aby włączyć rygiel 

początkowy (OFF/ON wyłączenie / włączenie). 
Jeśli nadal naciskasz ten klawisz, wyświetlacz 
przełącza się na ekran ustawień parametrów 
początkowego rygla 
 

(7) Przycisk rygla końcowego 

Naciśnij ten przycisk, aby włączyć 
rygiel końcowy (OFF/ON wyłączenie / 
włączenie). Jeśli nadal będziesz 
naciskać ten klawisz, wyświetlacz 
przełączy się na ekran ustawień 
parametrów rygla końcowego 

(8) Przycisk RESET  

Naciśnij ten przycisk, aby zresetować 
aktualnie wyświetlaną wartość 
licznika. 

1.1.1.1. Liczba ściegów rygla 
początkowego      klawisze A / 
B 

Naciśnij ten przycisk, aby ustawić liczbę ściegów 
rygla początkowego. 

1.1.1.2. Liczba ściegów rygla końcowego         
klawisze C / D 

Naciśnij ten przycisk, aby ustawić liczbę ściegów 
rygla końcowego.   
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Rodzaje ikon 

Ikony pojawiające się na wyświetlaczu można ogólnie podzielić na trzy następujące typy. 

Typ A: Proste symbole 

Przykład 

Symbol ostrzeżenia 

 

Nośnik USB 

 

Nr. aktualnego programu 

 
 
  

Typ B: Proste klawisze dotykowe (symbol jest zawsze stały) 

Przykład 

Przycisk Return (Powrót do 
poprzedniego ekranu) 

 

+ przycisk (Zwiększa wartość)   

 

Przycisk OK (potwierdza wartość) 

 

 
  

Typ C: Klawisze dotykowe, które zmieniają swój status ustawienia (symbol) przy każdym naciśnięciu 

Przykład 

Klawisz blokowania ekranu Odblokowany 

 

  

Zablokowany 

 

Klawisz wipera  
T-8422D/T-8452D/T-8722D/T-

8752D 

Wiper włączony 

 

  

Wiper wyłączony 

 

Klawisz rygla początkowego Rygiel początk. włączony 

 

  

Rygiel poczatkowy 
wyłączony 

 

 
    

Ekran menu 

• Wciśnij  na dowolnym ekranie, aby powrócić do ekranu menu 

• Wciśnij  lub  na ekranie menu żeby zmienić ekran. 
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Metoda ustawiania programu 
Zaleca się rejestrowanie często szytych wzorów jako programów. Po zarejestrowaniu programów można pobrać 
pożądane wzory szycia, po prostu wybierając numer programu, co eliminuje potrzebę ustawiania wzoru za każdym 
razem.  

11. Ustawienia, takie jak wzór szycia, liczba ściegów, prędkość szycia i powolny start można wprowadzić osobno dla 
każdego numeru programu. 

12. Można zarejestrować maksymalnie dziewięć programów od P1 do P9. 

13. W momencie wysyłki z fabryki P1 do P8 mają zarejestrowane normalne programy szycia, a P9 ma 
zarejestrowany 4-stopniowy program szycia ściegiem stałym (naszywanie etykiet).  

    

Struktura programu 

Pojedynczy program składa się z parametrów rygla początkowego, głównych parametrów szycia, parametrów rygla 
końcowego i poszczególnych funkcji dla tego programu.  
Rodzaj ściegu (widok ogólny) 

 

  

Programy P1 do P9 

Rygiel początkowy Szycie główne Rygiel końcowy  

Parametry rygla 
początkowego 

Główne parametry szycia 
(krok 1) 
Główne parametry szycia 
(krok 2) 
Główne parametry szycia 
(krok 3) 
…… 
Główne parametry szycia 
(krok 20) 

parametry rygla 
końcowego 
 
 
 

 

Zaprogramuj poszczególne 
funkcje 
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Parametry rygla początkowego 

 Ustawiana wartość 

Wzór rygla poczatkowego           

Prędkość szycia 220 do 3000 śc./min 

Liczba ściegów A 1 do 19 ściegów 

Liczba ściegów B 1 do 19 ściegów 
 

Parametry szycia głównego 

 Ustawiana wartość 

Wzór głównego szycia      

Szycie normalne / szycie ściegiem stałym / szycie ściegiem wstecznym / 
szycie ściegu zakładkowego / szycie ciągłym ściegiem wstecznym 

 

 Ustawiana wartość 

Prędkość szycia 220 do 5000 śc./min 

Ilość ściegów E 1 do 255 ściegów 

Ilość ściegów F 1 do 19 ściegów 

Ilość ściegów A 0 do 19 s ściegów 

Ilość ściegów B 1 do 19 ściegów 

Ilość ściegów C 0 do 19 ściegów 

Ilość ściegów D 0 do 19 ściegów 
 

Parametry rygla końcowego 

 Ustawiana wartość 

Wzór rygla końcowego      

Prędkość szycia 220 do 3000 śc./min 

Ilość ściegów C 1 do 19 ściegów 

Ilość ściegów D 1 do 19 ściegów 
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Zaprogramuj poszczególne funkcje 

 Setting value 

Igła góra/dół  Igła zatrzyma się w dolnym położeniu. 

 Igła zatrzyma się w górnym położeniu 

Obcinanie nici  Ocinanie nici odbywa się, gdy pedał 
jest wciśnięty do tyłu. 

 Operacja obcinania nici przez 
wciśnięcie pedału do tyłu jest 
zablokowana (wyłączona). 

Wiper  
(T-8422D/T-8452D/T-8722D/T-8752D) 

 Wiper wyłączony 

 Wiper włączony 

Ściegi korekcyjne  Szycie korekcyjnego za pomocą 
przełącznika ręcznego jest wyłączone. 

 Szycie korekcyjnego za pomocą 
przełącznika ręcznego jest włączone. 

AUTO  Szycie normalne 

 Szycie automatyczne 

 Szycie automatyczne z obcinaniem 

Powolny start (4 poziomy prędkości 
startu) 

 Powolny start na początku szycia 
wyłączony 

 Powolny start włączony z prędkością 
(1) 

 Powolny start włączony z prędkością 
(2) 

 Powolny start włączony z prędkością 
(3) 

 Powolny start włączony z prędkością 
(4) 
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Ustawienie rygla początkowego  

Wciśnij [ ]>[Front BT setting]. 

  
 

Wprowadź parametry dla rygla początkowego. 

    1. Wciśnij lub  aby 

wybrać wzór  

              rygla. 

Wciśnij  lub  żeby zmienić 

wartość. 

       2. Wciśnij  żeby wybrać prędkość  

          szycia rygla 

Wciśnij  lub  żeby zmienić 

wartość.  

Wciśnij . 

Wciśnij żeby powrócić do ekranu 
wyjściowego.  

  
Wprowadzone tutaj ustawienia zostaną zastosowane 

do  (Rygiel początkowy) na ekranie 

głównym.     
Ustawienia parametrów szycia rygla 
początkowego 

 Ustawiana wartość Jedno-
stka 

Wartość 

Wzór 
rygla 
początko
- wego 

   

  

－  

Prędkość 220 do 3000 śc./min 100 
śc./min 

1200 
śc./min 

Ilość 
ściegów
A 

1 do 19 ściegów 1 ścieg 1 ścieg 

Ilość 
ściegów
B 

1 do 19 ściegów 1 ścieg 1 ścieg 

 
    

 

Szycia główne 

Wciśnij [ ]>[Main portion 

setting]. 

  
 

 Wprowadź parametry szycia głównego. 

1. Press lub  aby 

wybrać wzór szycia. 

Wciśnij  lub  żeby zmienić 

wartość. 

2. Wciśnij  żeby zmienić 

prędkość szycia.  

Wciśnij  lub  żeby zmienić 

wartość. 

3. Wciśnij lub  żeby 

wybrać ilość ściegów. 

Wciśnij  lub  żeby zmienić 

wartość.  

Wciśnij . 

Wciśnij żeby powrócić do ekranu 
wyjściowego.  

  
Wprowadzone tutaj ustawienia zostaną zastosowane 

do
 

( Szycie główne) na ekranie wyjściowym. 

     
Wprowadzanie parametrów głównego 
szycia  

 Ustawiana wartość Jedno-
stka 

Wartość 

Wzór 
głównego 
szycia 

   

  

－  

Prędkość 220 do 5000 śc./min 100 
śc./min 

4000 
śc./min 

Ilość 
ściegów
E 

1 do 255 ściegów 1 ścieg 1 ścieg 

Ilość 1 do 19 ściegów 1 ścieg 1 ścieg 

1 

2 

3 

1 

2 

3 
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 Ustawiana wartość Jedno-
stka 

Wartość 

ściegów
F 

Ilość 
ściegów
A 

0 do 19 ściegów 1 ścieg 1 ścieg 

Ilość 
ściegów
B 

1 do 19 ściegów 1 ścieg 1 ścieg 

Ilość 
ściegów
C 

0 do 19 ściegów 1 ścieg 1 ścieg 

Ilość 
ściegów
D 

0 do 19 ściegów 1 ścieg 1 ścieg 

 
    

 

Ustawienie rygla końcowego 

Press [ ]>[End BT setting]. 

  
 

 Wprowadź parametry dla rygla końcowego. 

1. Wciśnij lub  aby 

wybrać wzór szycia. 

Wciśnij lub  żeby zmienić 

wartość. 

2. Wciśnij  żeby wybrać 

prędkość szycia rygla. 

Wciśnij lub  żeby zmienić 

wartość.  

Wciśnij . 

Wciśnij żeby powrócić do ekranu 
wyjściowego.  

  
* Wprowadzone tutaj ustawienia zostaną 

zastosowane do ( Rygiel końcowy) na 

ekranie głównym. 
 
   
Wprowadzanie parametrów szycia rygla 
końcowego 

 Ustawiana wartość Jedno-
stka 

Wartość 

Wzory 
rygla 
końcowe
go 

   

  

－  

Prędość 
szycia 

220 do 3000 śc./min 100 
śc./min 

1200 
śc./min 

Ilość 
ściegów 
C 

1 do 19 ściegów 1 ścieg 1 ścieg 

Ilość 
ściegów 
D 

1 do 19 ściegów 1 ścieg 1 ścieg 

 

1 

2 

3 
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Korzystanie z poszczególnych funkcji programu i wspólnych funkcji 
programu  

3. Oprócz rozpoczęcia szycia rygla początkowego, szycia głównego i szycia rygla końcowego, w parametrach 
niezbędnych do szycia znajduje się również 6 rodzajów funkcji. 

4. Igła góra/dół, Blokowanie obcinania nici, wiper, ściegi korekcyjne, szycie automatyczne, powolny start. 

5. Tych 6 rodzajów funkcji funkcje, które można ustawić osobno dla każdego programu, nazywane są funkcjami 
„indywidualnego programu”. 

6. Po przypisaniu do funkcji indywidualnej programu w lewym górnym rogu ikony pojawia się symbol „P”. 

7. Z drugiej strony funkcje, które można ustawić wspólnie dla wszystkich programów (P1 do P9) są nazywane 
funkcjami „wspólnymi programów”. 

  

8. Każdą z 6 typów funkcji można ustawić jako indywidualną funkcję programu lub wspólną funkcję programu. 
(Parametry nr 301 do nr 306) 

W momencie wysyłki z fabryki ustawienia są następujące. 

 Indywidualne funkcje programów Wspólne funkcje programów 

Igła góra/dół × ○ 

Blokada obcinania nici × ○ 

Wiper  
(T-8422D/T-8452D/T-8722D/T-

8752D) 

× ○ 

Ściegi korekcyjne × ○ 

AUTO ○ × 

Powolny start × ○ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
Igła góra / dół 

Określa, czy igła zatrzymuje się w pozycji górnej, czy dolnej, gdy pedał powraca do pozycji neutralnej i maszyna 
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zatrzymuje się. 

 Szczegóły ustawienia 

 Igła zatrzymuje się w dolnej pozycji. 
Jednak igła zatrzyma się w pozycji górnej, gdy pedał zostanie wciśnięty do tyłu, 
a po obcięciu nici (podniesiona igła) podczas automatycznego szycia. 

 Igła zatrzymuje się w górnej pozycji. 
 

 
    
Blokada obcinania nici 

Ustawia to operację obcinania nici, gdy pedał jest wciśnięty do tyłu. 

 Szczegóły ustawienia 

 Obcinanie nici odbywa się, gdy pedał jest wciśnięty do tyłu. 

 Operacja obcinania nici przez wciśnięcie pedału do tyłu jest zablokowana 
(wyłączona). 

 
    
Wiper 

Modele:  

T-8422D/T-8452D/T-8722D/T-8752D  

Można ustawić operację wyciągania nici. 

 Szczegóły ustawienia 

 Praca wipera po obcięciu nici jest wyłączona. 

 Wiper pracuje po obcięciu nici. 
Jeśli funkcja obcinania nici jest wyłączona, praca wipera jest też wyłączona. 

 
    
Ściegi korekcyjne 

Można ustawić funkcję szycia korekcyjnego. 

 Szczegóły ustawienia 

 Funkcja szycia korekcyjnego za pomocą przełącznika ręcznego jest wyłączona  
   

Przełącznik ręczny ma wiele funkcji i może wykonywać także inne 
operacje niż szycie korekcyjne. 

   

Tryb pracy przełącznika można zmienić na inny niż szycie korekcyjne. Aby 
uzyskać bardziej szczegółowe informacje patrz str. 40 „Przełącznik ręczny”. 

 Funkcja szycia korekcyjnego za pomocą przełącznika ręcznego jest włączona  
Jeśli maszyna do szycia zostanie zatrzymana, szycie zostanie wykonane z 
małą prędkością, gdy przycisk ręczny jest wciśnięty.  
Tryb pracy można zmienić na szycie korekcyjne. Aby uzyskać bardziej 
szczegółowe informacje patrz rozdz. „Przełącznik ręczny”. 
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AUTO 

Można ustawić automatyczne operacje szycia i obcinania nici. Można je jednak ustawić tylko w połączeniu z 
ciągłym szyciem wstecznym i szyciem ściegiem stałym.  

 Szczegóły ustawienia 

 Szycie automatyczne nie jest wykonywane, I maszyna zatrzymuje się, gdy 
pedał powróci do położenia neutralnego. 

 Szycie odbywa się automatycznie dla liczby ściegów, które zostały ustawione 
(początkowe i końcowe ryglowanie i szycie ściegiem ciągłym) poprzez 
jednokrotne naciśnięcie pedału. 
Po zakończeniu szycia naciśnij pedał do tyłu, aby wykonać obcinanie nici. 

 Szycie odbywa się automatycznie dla liczby ustawionych ściegów (ryglowanie 
początkowe i końcowe, szycie ściegiem ciągłym I obcinanie nici) poprzez 
jednokrotne naciśnięcie pedału.  
Po zakończeniu szycia obcinanie nici odbywa się automatycznie. 
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Powolny start 

Można ustawić tryb powolnego startu przy każdym rozpoczęciu szycia po obcięciu nici  

 Szczegóły ustawienia 

 Szycie odbywa się bez powolnego startu. 

 Szycie odbywa się według trybu powolnego startu 1. 
1-szy ścieg: 400 śc./min 
2-gi ścieg: 400 śc./min 
3-ci ścieg: 400 śc./min 
4-ty ścieg: 4000 śc./min 

 Szycie odbywa się według trybu powolnego startu 2. 
1-szy ścieg: 400 śc./min 
2-gi ścieg: 400 śc./min 
3-ci ścieg: 4000 śc./min 
4-ty ścieg: 4000 śc./min 

 Szycie odbywa się według trybu powolnego startu 3. 
1-szy ścieg: 700 śc./min 
2-gi ścieg: 700 śc./min 
3-ci ścieg: 4000 śc./min 
4-ty ścieg: 4000 śc./min 

 Szycie odbywa się według trybu powolnego startu 4 (Tryb oryginalny). 
1-szy ścieg: Prędkość ustawiana parametrem Nr. 403 
1-szy ścieg: Prędkość ustawiana parametrem Nr. 404 
1-szy ścieg: Prędkość ustawiana parametrem Nr. 405 
1-szy ścieg: Prędkość ustawiana parametrem Nr. 406 
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Używanie licznika produkcji 

Licznik produkcji może służyć do informowania, ile 
przedmiotów zostało uszytych. 
Wartość na liczniku produkcji wzrasta o 1 przy 
każdym obcięciu nici. 

Wciśnij [ ]>[Production counter 

editing]. 

  
 

Wciśnij lub  aby zmienić wartość 

licznika produkcji. 
Gdy wartość zostanie zmieniona, licznik 
produkcji zacznie migać. 

   

• Jeśli chcesz przywrócić ustawienie „0000”, 

naciśnij . 

   
 

Wciśnij . 

Wartość zostanie potwierdzona, a wyświetlacz 
powróci do ekranu głównego.  

    

 

Używanie licznika dolnej nici 

Licznik dolnej nici może być użyty, aby poinformować 
o przybliżonej ilości pozostałej nici w bębenku.  

   

9. Licznik dolnej nici należy traktować wyłącznie 
jako wskaźnik. 

• Wartość wyświetlana na wyświetlaczu 
dolnego licznika nici jest zmniejszana o 1 od 
początkowej wartości ustawienia za każdym 
razem, gdy maszyna szyje 10 ściegów, a gdy 
licznik osiągnie „-1”, wyświetla się 
ostrzeżenie. 

   

Wciśnij [ ]>[Bobbin thread counter 

setting]. 

  
 

Wciśnij lub  aby zmienić wartość 

licznika dolnej nici. 
Gdy wartość zostanie zmieniona, licznik 
produkcji zacznie migać. 

   

10. Zakres ustawień wynosi od 1 do 9999. 

• Wciśnij  aby przełączyć ustawienie 

pomiędzy włączeniem a wyłączeniem. 

• Gdy wybrano [OFF], licznik przestanie 

działać. 

• Możesz wcisnąć  aby tymczasowo 

zresetować wartość do tej, która została 
wcześniej ustawiona, ale tylko wtedy, gdy 
funkcja licznika jest ustawiona na [ON]. 

   
 

Wciśnij . 

Wartość zostanie potwierdzona, a wyświetlacz 
powróci do ekranu głównego.  

  

1 

2 

3 

1 

2 

3 
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Działanie licznika dolnej nici  

Podczas szycia wartość pokazana na liczniku dolnej 
nici jest zmniejszana o 1 na każde 10 uszytych 
ściegów. Wyświetlacz jest aktualizowany tylko wtedy, 
gdy pedał powróci do położenia neutralnego. 
 

      

      

      
 
  
Ostrzeżenie o końcu nici po zakończeniu szycia 
(przed obcinaniem nici)  

Jeśli wartość licznika dolnej nici spadła poniżej -1, 
gdy maszyna przestaje szyć, brzęczyk ostrzegawczy 
włącza się 5 razy (1 sekunda wł. / 1 sekunda wył.) I 
wyświetla się komunikat ostrzegawczy licznika dolnej 
nici. 
Szycie nie będzie w tej chwili możliwe, nawet jeśli 
pedał zostanie wciśnięty do przodu. 

  

Przy wymianie szpulki  
 Naciśnij pedał do tyłu, aby obciąć nić.  

 Wymień szpulkę.  

 Wciśnij . 

Wartość licznika dolnej nici powróci do 
poprzednio ustawionej wartości. 
  

  
Jeśli nie wymieniasz szpulki  

Wciśnij . 

Wartość licznika dolnej nici pozostanie 
niezmieniona  

  
Wyświetlacz powróci do ekranu, który był wyświetlany 

przed pojawieniem się ostrzeżenia o końcu dolnej nici 
i możliwe będzie dalsze szycie.   
Ostrzeżenie o końcu nici po zakończeniu szycia 
(po obcięciu nici)  

Jeśli wartość licznika dolnej nici spadła poniżej -1, 
gdy maszyna przestaje szyć, brzęczyk ostrzegawczy 
włącza się 5 razy (1 sekunda wł. / 1 sekunda wył.) I 
wyświetla się komunikat ostrzegawczy licznika dolnej 
nici. 
Szycie nie będzie w tej chwili możliwe, nawet jeśli 
pedał zostanie wciśnięty do przodu. 

  

Wymień szpulkę.  

Wciśnij . 

Wartość licznika dolnej nici powróci do 
poprzednio ustawionej wartości.  

  
Wyświetlacz powróci do ekranu, który był wyświetlany 
przed pojawieniem się ostrzeżenia o końcu dolnej nici 
i możliwe będzie dalsze szycie. 
 
 
 
 
  

1 

2 

3 

4 

1 

2 
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Tryb wyświetlania głównego 
ekranu   

Możesz wybrać jeden z trzech różnych trybów ekranu 
głównego: Szczegółowy, Podstawowy i Szybki ekran 
główny. 

Wciśnij [ ]>[Home screen mode 

setting]. 

  
 

Wciśnij  lub  żeby zmienić 

wartość (0-1-2).  

Wciśnij . 

Naciśnij, aby powrócić do ekranu głównego.  

    

Regulacja górnej pozycji 
zatrzymania igły  

Wciśnij [ ]>[Memory switch 

setting]. 

  

  

Zostanie wyświetlony ekran ustawień 
parametrów (MSW) (1).  

Wciśnij lub  aby wybrać parametr 

(Nr. 102). 
 

Wciśnij  lub  (3) aby zmienić 

wartość ustawienia (4) dla pozycji zatrzymania 

igły. 

11. Gdy wciśniesz , wartość ustawienia 

wzrośnie do 10, a pozycja zatrzymania igły 
stanie się niższa. 

• Gdy wciśniesz , wartość zmniejszy 

się do -10, a pozycja zatrzymania igły 
stanie się wyższa.. 

• Domyślna wartość ustawienia to “0”. 

12. Jeśli wyświetlana wartość różni się od 
aktualnie ustawionej wartości, wartość na 
wyświetlaczu będzie migać.  

 
   

• Jeśli chcesz przywrócić ustawienie do 

wartości początkowej, naciśnij . 

•  jest wyświetlany tylko wtedy, gdy 

wartość ustawienia (wyświetlana wartość) 
różni się od wartości początkowej. 

   
 

Wciśnij (5). 

Ustawienie pozycji zatrzymania igły zostanie 
zapisane. 
Wyświetlacz ustawień zmieni się z migającego 
na podświetlony. (To kończy ustawianie 
pozycji zatrzymania igły.) 

   

13. Wartość ustawienia „10” odpowiada kątowi 
obrotu około 10 ° dla górnego wału.  

14. Jeśli igielnica nie znajduje się w pozycji 
zatrzymania igły, wyświetlony zostanie ekran 
ostrzegawczy o pozycji igły.  

   
 

  

1 

2 

3 

1 

2 

3 

4 



 
47 

  

Using the operation panel (Advanced 
operations) 
  

Dodawanie i usuwanie 
kroków  

Można łączyć programy, takie jak pokazany na 
ilustracji, do szycia kieszeni lub szycia etykiet, 
rejestrując wiele kroków w głównej sekcji szycia. 

  

  

 

15. Kroki można dodawać (maksymalnie 20 
kroków) lub usuwać (co najmniej 1 krok) z 
aktualnie wybranego programu 

16. Jeżeli jednak nie zostanie wybrane szycie 
ściegiem stałym lub szycie ściegiem 
wstecznym, przejście do tego trybu nie będzie 
możliwe. 

Wciśnij [ ]>[Program 

setting]>[Add/Delete step]. 

Wyświetlany jest numer programu, numer 
kroku, wzór szycia i kursor dla aktualnie 
wybranego programu. 

  
 

Wciśnij  lub  aby zmienić pozycję 

kursora.  

  
Przy dodawaniu kroków 

Wciśnij . 

Krok zostanie dodany po pozycji kursora. 
   

17. Wzór szycia dla dodanego kroku będzie 
stałym wzorem szycia.  

18. Jeśli liczba kroków osiągnęła 20, nie można 
dodać kolejnych kroków.  

   
 

  

Usuwanie kroków 

Wciśnij . 

Krok w pozycji kursora zostanie usunięty. 
   

Jeśli jednak pozostanie tylko jeden krok, klawisz 
usuwania zostanie wyłączony.  

   
 

Wciśnij . 

Naciśnij to, aby powrócić do ekranu głównego.  

  
Jeśli do szycia dodano więcej niż jeden krok, liczba 
ściegów w kroku, który jest aktualnie szyty, zostanie 
zakończona, a następnie szycie będzie 
kontynuowane do następnego kroku.   

4
 

Korzystanie z panelu sterowania 
(zaawansowane) 

1 

2 
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Edytowanie kroków 

Liczbę ściegów można zmienić osobno dla każdego 
kroku. 

Ustawienie dokonywane jest na szczegółowym 
ekranie głównym. 

Wciśnij  lub  aby wybrać numer 

kroku do edycji.   

Wciśnij i przytrzymaj ( Klawisz szycia 

głównego ściegu). 
Maszyna do szycia przełączy się w tryb 
ustawień głównego szycia. 

  
 

 Ustaw parametry rygla początkowego. 

19. Wciśnij lub  aby 

wybrać wzór szycia. 

Wciśnij  lub  aby zmienić 

wartość. 

 

 Ustaw parametry rygla początkowego. 

20. Wciśnij  żeby 

wybrać prędkość rygla 
początkowego. 

Wciśnij  lub  aby zmienić 

wartość. 

Wciśnij .aby przełączyć między 

włączonym a wyłączonym łączeniem 
kroków.  

(9)  

Bez łączenia z następnym krokiem  

(10)  

Łączenie z następnym krokiem   

Wciśnij . 

Wyświetlacz powróci do poprzedniego ekranu. 
  

    

Ustawianie głównych parametrów 
szycia dla kilku kroków  

 Setting value Setting 
unit 

Default 
value 

Wzór 
głównego 
ściegu 

   －  

Prędkość 220 do 5000 śc./min 100 
śc./min 

4000 
śc./min 

Ilość 
ściegów 
E 

1 do 255 ściegów 1 ścieg 1 ścieg 

Łączenie   －  
 
    

1 

2 

3 

4 

5 



 
49 

 

Ustawianie kroku 
rozpoczęcia szycia 

Jeśli szycie jest przerwane przez problem, taki jak 
zerwanie nici i musisz wznowić szycie od miejsca, w 
którym szycie zostało przerwane, możesz rozpocząć 
szycie od połowy kroku. 

Wykonaj tę operację na ekranie szczegółowym. 

Wybierz [ ]>[Program 

setting]>[Step setting for start]. 

  
 

Wybierz żądany numer kroku. 
Zostanie wyświetlony numer kroku (1) szycia. 

  

21. Naciśnij pedał, aby rozpocząć szycie od tego 
kroku. 

22. Po zakończeniu szycia numer kroku szycia (1) jest 
usuwany, a wyświetlacz powraca do normalnego 
szczegółowego ekranu głównego. 

23. Jeśli numer programu zostanie zmieniony lub 
zasilanie zostanie wyłączone i ponownie 
włączone, numer kroku szycia (1) zostanie 
skasowany, nawet jeśli szycie nie zostanie 
wykonane. 

 

    

 

Kopiowanie programów 

Aby utworzyć program z parametrami, które są prawie 
dokładnie takie same jak parametry innego programu, 
możesz skopiować oryginalny program i zmienić tylko 
te części, które należy zmienić. 

Wciśnij [ ]>[Program 

setting]>[Program copy]. 

  

Po przejściu do trybu kopiowania programu, 
aktualnie wybrany numer programu jest 
wyświetlany jako numer programu źródłowego 
kopiowania (1) i jako numer programu 
docelowego kopiowania (2).  

Wciśnij lub  (3) aby wybrać numer 

programu źródłowego kopiowania (1).  

Wciśnij lub  (4) aby wybrać numer 

programu docelowego kopiowania (2).  

Wciśnij . 

Program zostanie skopiowany.  
W tym momencie numerem programu 
docelowego będzie numer programu, który 
jest obecnie wybrany.  

Wciśnij . 

Naciśnij, aby powrócić do ekranu głównego.  
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Inicjalizacja aktualnie 
wybranego programu  

Jeśli chcesz ponownie utworzyć program, który jest 
aktualnie wybrany, możesz ponownie zainicjować 
program, zamiast usuwać każdy krok jeden po 
drugim.  

Wciśnij [ ]>[Program 

setting]>[Selected program Reset]. 

  
 

Wciśnij . 

Program zostanie zainicjowany.  

Wciśnij . 

Wyświetlacz powróci do ekranu ustawień 
programu.  

    

 

Ustawianie tempa pracy  

Licznik tempa produkcji może służyć do informowania 
o postępie pracy.  
Wartość na liczniku zwiększa się o 1 za każdym 
razem, gdy upłynie czas ustawiony w tempie 
roboczym.  
Liczenie nie jest przeprowadzane w okresie od 
momentu włączenia zasilania do rozpoczęcia szycia. 

Wciśnij [ ]>[Production counter 

editing]. 

  
 

Wciśnij . 

Maszyna przełączy się w tryb ustawiania 
tempa pracy. 

  

   

24. Jeśli status działania (1) dla licznika jest 
ustawiony na OFF, funkcja licznika nie będzie 
działać. W tym momencie nie będzie możliwe 
ustawienie tempa pracy 

• Wciśnij  aby ustawić status pracy 

maszyny , aby można było ustawić 

tempo pracy. 
   

 

Wciśnij  lub  aby zmienić wartość 

tempa pracy. 
   

25. Tempo pracy można ustawić w zakresie od 
00'01 ”do 59'59”.  

• Jeśli chcesz przywrócić ustawienie do 
wcześniej ustawionej wartości, naciśnij 

. 

   
 

Wcisnij . 

Wartość zostanie potwierdzona, a tryb 
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powróci do trybu edycji licznika produkcji.  

    

 

Ustawianie parametrów 
(standard) 

Ustawienia parametrów obowiązują dla wszystkich 
programów.  

Wciśnij [ ]>[Memory switch 

setting]. 

  
 

Wciśnij lub  aby wybrać numer 

parametru MSW (1). 

Trzymaj wciśnięty a następnie wciśnij 

 lub  w tym samym czasie, aby 

wybrać tylko parametry o bieżących 
wartościach, które różnią się od ich wartości 
początkowych.    

Wciśnij  lub  aby zmienić wartość 

parametru (2). 
Jeśli wyświetlana wartość różni się od 
aktualnie ustawionej wartości, wartość na 
wyświetlaczu będzie migać.  

   

• Jeśli chcesz przywrócić ustawienie do 

wartości początkowej, naciśnij . 

•  jest wyświetlany tylko wtedy, gdy 

wartość ustawienia (wyświetlana wartość) 
różni się od wartości początkowej 

   
 

Wciśnij . 

Ustawienie parametru zostanie zapisane. 
Wyświetlacz ustawień zmieni się z migającego 
na podświetlony.  

Wciśnij . 

Wyświetlacz powróci do poprzedniego ekranu.  
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Lista parametrów 

Ustawienia podnoszenia stopki i pedału (001 do 099) 

Nr. Stan 
Zakres 

Wartość Jedno-
stka 

Szczegóły ustawienia 

001 ON/OFF *1 － Gdy pedał powróci do położenia neutralnego po obcięciu 
nici, stopka zostanie uniesiona 
WŁ (ON): Stopka jest podniesiona 
WYŁ: (OFF) Stopka nie jest podniesiona 

   

     Podnosi się, gdy parametr nr 851 jest ustawiony w 
     pozycji „OFF” 

(Szczegółowe informacje dotyczące parametru    
nr 851 znajdują się w instrukcji serwisowej 

   

002 ON/OFF OFF － Gdy pedał zatrzyma się w pozycji neutralnej, stopka jest 
podnoszona 
WŁ (ON): Stopka jest podniesiona 
WYŁ (OFF): Stopka nie jest podniesiona  

003 ON/OFF ON － Gdy pedał zatrzyma się w pozycji neutralnej, stopkę 
można podnieść, gdy pedał zostanie wciśnięty o jeden 
poziom do tyłu. 
WŁ (ON): włączone 
WYŁ (OFF) : wyłączone 

004 ON/OFF ON － Gdy pedał jest wciśnięty do tyłu, możliwe jest obcinanie 
nici i szycie rygla końcowego. 
WŁ (ON) .: Operacje obcinania nici i szycia rygla są 
włączone 
(Jeśli jednak operacja obcinania nici jest zablokowana, 
operacje podniesienia igły nastąpi bez obcinania nici.) 
WYŁ (OFF): Operacje obcinania nici i szycia rygla są 
wyłączone (stopka podnosi się, gdy pedał jest wciśnięty 
do tyłu) 

010 ON/OFF OFF － Przy użyciu pedału do pracy na stojąco możliwa jest 
obsługa pedału (Możliwa jest praca naprzemienna) 

   

Nie obejmuje obsługi pedału podnoszenia stopki. 
   

W przypadku równoczesnej obsługi priorytet ma pedał do 
pracy na stojąco 
WŁ/ON: Obsługa pedału jest nadal dostępna po użyciu 
pedału do pracy na stojąco (możliwa jest praca 
naprzemienna)  
WYŁ/OFF: Obsługa pedału jest wyłączona po użyciu 
pedału do pracy na stojąco.  

 
 

    

Nr. Stan 
Zakres 

Wartość Jedno-
stka 

Szczegóły ustawienia 

011 0 to 1 0 1 Działanie, gdy włączony jest pedał o zmiennej prędkości 
0: Szybkość szycia odpowiada sile wciśnięcia pedału. 
1: Prędkość szycia odpowiada ustawionej prędkości 
szycia dla szycia głównego (stała prędkość) 

012 0 to 500 
(ms) 

80 (ms) 10 (ms) Opóźnij czas od wciśnięcia pedału do pracy na stojąco do 
momentu rozpoczęcia pracy silnika. 

 
1 Inne niż Europa i Ameryka: ON 
Europa i Ameryka: OFF 
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013 ON/OFF ON － Gdy funkcja AUTO jest ustawiona na ON, zatrzymuje się, 
gdy pedał podnoszenia stopki jest włączony. 
ON/WŁ: Szycie jest przerywane, gdy pedał podnoszenia 
stopki jest włączony (pauza) 
OFF/WYŁ: Brak operacji 

014 ON/OFF ON － Gdy funkcja AUTO jest ustawiona w pozycji ON, pracę 
silnika można włączać i wyłączać, lekko naciskając ON / 
OFF pedału wysokiej prędkości. 
ON/WŁ: Praca silnika włącza się / wyłącza za każdym 
razem, gdy szybki pedał zostanie lekko wciśnięty do 
pozycji ON i ponownie do pozycji OFF 
OFF/WYŁ: wyłączone (silnik maszyny do szycia nie 
zatrzymuje się) 

015 ON/OFF ON － Podnoszenie / opuszczanie stopki za pomocą pedału 
obcinania nici po obcięciu nici 
WŁ .: Stopkę można podnosić i opuszczać  

   

Jeśli przełącznik pamięci nr 051 jest ustawiony w 
pozycji „ON”, operacja obcinania nici jest wyłączona 
po naciśnięciu pedału podnoszenia stopki podczas 
pracy na stojąco. 
(Szczegółowe informacje dotyczące przełącznika 
pamięci nr 051 znajdują się w instrukcji serwisowej).  

   

OFF: Brak operacji (możliwe tylko przy użyciu pedału 
podnoszenia stopki) 

 
  

Ustawienia silnika maszyny (100 do 199) 

Nr. Stan  
Zakres 

Wartość Jedno-
stka 

Szczegóły ustawienia 

100 OFF, 1 do 3 OFF 1 Kontrola powolnego startu na początku szycia 
OFF/WYŁ .: wyłączone 
1: Tylko przy rozpoczęciu szycia po obcięciu nici  
2: Tylko po wznowieniu szycia  
3: Zawsze na początku szycia 

 
 

    

101 1 to 5 1 1 Stopień wolnego startu natychmiast po rozpoczęciu szycia 
(Większa liczba oznacza wolniejsze uruchamianie)  

   

Nie wyświetla się, gdy parametr nr 100 jest ustawiony 
w pozycji „OFF”. 

   

102 -10 to 10 
(stopni) 

0 (stopni) 1 Wartość korekcji pozycji zatrzymania igły w górze 

103 -10 to 10 
(stopni) 

0 (stopni) 1 Wartość korekcji pozycji zatrzymania igły w dole 

 
  

Ustawienia obsługi panelu (300 do 399) 

Nr. Stan  
Zakres 

Wartość Jedno-
stka 

Szczegóły ustawienia 

300 1 to 3 1 1 Postępowanie, gdy zadziała ostrzeżenie licznika nici.  
1: Szycie można kontynuować, naciskając klawisz Return 
2: Szycie jest możliwe tylko po zresetowaniu licznika nici po 
wymianie szpulki. 
3 : Jeśli licznik osiągnie „0”, maszyna zatrzymuje się i 
następuje operacja dla ustawienia „1”. 

301 0, 1 0 1 Zaprogramuj wspólne funkcje / zaprogramuj indywidualne 
funkcje 
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Nr. Stan  
Zakres 

Wartość Jedno-
stka 

Szczegóły ustawienia 

Igła w górze/ igła w dole 
0: Zaprogramuj wspólne funkcje 
1: Zaprogramuj indywidualne funkcje 

302 0, 1 0 1 Zaprogramuj wspólne funkcje / zaprogramuj indywidualne 
funkcje 
Blokada obcinania nici 
0: Zaprogramuj wspólne funkcje  
1: Zaprogramuj indywidualne funkcje 

303 0, 1 0 1 Zaprogramuj wspólne funkcje / zaprogramuj indywidualne 
funkcje 
Wiper 
0: Zaprogramuj wspólne funkcje 
1: Zaprogramuj indywidualne funkcje 

304 0, 1 0 1 Zaprogramuj wspólne funkcje / zaprogramuj indywidualne 
funkcje 
Szycie korekcyjne 
0: Zaprogramuj wspólne funkcje 
1: Zaprogramuj indywidualne funkcje 

  305 0, 1 1 1 Zaprogramuj wspólne funkcje / zaprogramuj indywidualne 
funkcje 
AUTO / automatyczne obcinanie nici 
0: Zaprogramuj wspólne funkcje 
1: Zaprogramuj indywidualne funkcje 

306 0, 1 0 1 Zaprogramuj wspólne funkcje / zaprogramuj indywidualne 
funkcje 
Powolny start 
0: Zaprogramuj wspólne funkcje 
1: Zaprogramuj indywidualne funkcje 

310 OFF, 30 do 
600 (sekund) 

180 30 Automatyczna blokada panelu WŁ/ON czas czuwania 
WYŁ/OFF : Automatyczna blokada panelu jest wyłączona 
30 do 600: Czas otwarcia panelu przed włączeniem blokady 
panelu (sek) 

   

Czas gotowości liczony jest tylko na ekranie głównym. 
Jeśli wyświetlany jest jakikolwiek inny ekran, blokada 
panelu nie działa. 

   

311 OFF, ON OFF － Automatyczna blokada panelu po włączeniu zasilania  
WYŁ/OFF: Wyłączona 
WŁ/ON : Włączona 

 
  

Ustawienia programu szycia (400 do 499) 

Nr. Stan  
Zakres 

Wartość Jedno-
stka 

Szczegóły ustawienia 

400 ON/OFF OFF － Prędkość zatrzymywania i szycia podczas szycia rygla 
początkowego 
ON/WŁ: Gdy pedał zostanie przywrócony do położenia 
neutralnego, rygiel początkowy można zatrzymać przed jego 
zakończeniem, a prędkość rygla początkowego staje się 
prędkością odpowiadającą wielkości nacisku pedału (niska 
prędkość - prędkość rygla początkowego)  
OFF/WYŁ: Gdy pedał powróci do położenia neutralnego, 
zacznie rygiel końcowy, szycie zatrzymuje się, a prędkość 
szycia staje się początkową prędkością cofania (stała) 

401 ON/OFF ON － Kierunek transportu po zatrzymaniu maszyny natychmiast po 
zakończeniu rygla początkowego. 
WYŁ/OFF: Silnik maszyny do szycia zatrzymuje się po 
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Nr. Stan  
Zakres 

Wartość Jedno-
stka 

Szczegóły ustawienia 

zakończeniu szycia rygla początkowego.  
   

Jeśli parametr nr 400 jest ustawiony w pozycji „OFF”, 
działanie nastąpi, gdy pedał zostanie lekko wciśnięty. 

   

WŁ/ON : Po rozpoczęciu szycia wstecznego transport 
przesuwa się do przodu, a następnie silnik maszyny 
zatrzymuje się. 

     

402 1 do 2 1 1 Szycie ściegiem stałym, gdy jednostka główna szyje ściegi 
plisy 
1: Operacja szycia ściegiem wstecznym po naciśnięciu 
przełącznika ręcznego 
2: Operacja szycia ściegiem stałym po naciśnięciu 
przełącznika ręcznego 

403 300 do 4000 
(ści/min) 

4000 100 1-sza prędkość szycia dla oryginalnego wzoru wolnego startu 

404 300 do 4000 
(ści/min) 

4000 100 2-ga prędkość szycia dla oryginalnego wzoru wolnego startu 

405 300 do 4000 
(ści/min) 

4000 100 3-ia prędkość szycia dla oryginalnego wzoru wolnego startu 

406 300 do 4000 
(ści/min) 

4000 100 4-ta prędkość szycia dla oryginalnego wzoru wolnego startu 

408 2 do 6 2 1 Powtórz wzór po wybraniu wzoru szycia rygla początkowego 
(AB) 
2: A-B 
3: B-A-B 
4: A-B-A-B * Tak samo jak AB (x2) 
5: B-A-B-A-B 
6: A-B-A-B-A-B * Tak samo jak AB (x3) 

409 2 do 6 2 1 Powtórz wzór po wybraniu wzoru szycia rygla końcowego  
(CD) 
2: C-D 
3: C-D-C 
4: C-D-C-D 
5: C-D-C-D-C 
6: C-D-C-D-C-D 

410 0 do 1 0 1 Tryb pracy dla funkcji ręcznego zwiększania licznika produkcji 
za pomocą przełącznika ręcznego 
0 : Licznik można zwiększyć w dowolnym momencie 
1 : Licznik można zwiększyć tylko po zatrzymaniu szycia i 
obcięciu nici 

 
  

Standardowe ustawienia urządzenia (500 do 599) 

Nr. Stan  
Zakres 

Wartość Jedno-
stka 

Szczegóły ustawienia 

500 OFF, 1 1 1 Funkcja podnoszenia stopki  
OFF: Wyłączona 
1: Przełącznik podnoszenia stopki 
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Przełącznik ręczny 

Do przełącznika ręcznego można przypisać następujące funkcje. 
(Działanie przełączników ręcznych będzie się różnić w zależności od stanu ikony szycia korekcyjnego.) 

  

Ustawienia podczas używania jako przełącznika szycia korekcyjnego  

Ustawienia (ustawienie 
początkowe to „1”). 

Działanie po naciśnięciu przełącznika ręcznego 

OFF: <Wyłączone> Operacja szycia korekcyjnego nie jest przeprowadzana nawet po naciśnięciu 
przełącznika ręcznego 

1: < Pojedyncze szycie 
korekcyjne > 

Zatrzymuje się po przeszyciu pojedynczego ściegu 

2: < Ciągłe szycie 
korekcyjne > 

Przytrzymanie wciśniętego przycisku powoduje szycie ciągłe. 

3: < Szycie pojedynczej 
korekcji wstecznej > 

Podawanie materiału kończy się po wykonaniu pojedynczego ściegu wstecznego 

4: <Szycie ciągłe 
korekcji wstecznej> 

Przytrzymanie wciśniętego przycisku kontynuuje szycie wsteczne. 

5: < Pojedyncze szycie 
korekcyjne > 

Zatrzymuje się po uszyciu pół ściegu 

 

Te ustawienia są włączone, gdy ikona szycia korekcyjnego jest podświetlona ( ). 

Ustawienia dla przełącznika szycia innego niż korekcyjny  

Ustawienia (ustawienie 
początkowe to „4”). 

Działanie po naciśnięciu przełącznika ręcznego 

OFF: <Wyłączone>  

1: <Wsteczne > Ząbki poruszają się do tyłu, gdy przycisk jest wciśnięty. 

2: <Obcinanie nici > Po naciśnięciu przełącznika następuje obcinanie nici. 
* Po wybraniu tej funkcji przełącznik ręczny działa jak włącznik obcinania nici, nawet 
jeśli ikona szycia korekcyjnego jest włączona. 

3: <Podnoszenie 
stopki> 

Jeśli przełącznik zostanie naciśnięty po obcięciu nici, stopka zostanie podniesiona 

4: < Podnoszenie stopki 
(przełączanie)> 

Gdy obcinanie nici jest zakończone, stopka jest podnoszona i opuszczana po każdym 
naciśnięciu przełącznika. 

5: < Ręczny wzrost 
licznika produkcji > 

Licznik produkcji zwiększa się o 1 za każdym razem, gdy przycisk zostanie naciśnięty 
podczas szycia. 

6: < Anulowanie cyklu 
rygla końcowego > 

Po naciśnięciu przełącznika cofanie końcowe jest raz anulowane dla tego wzoru szycia, 
a cofanie końcowe jest teraz szyte, nawet gdy pedał jest wciśnięty do tyłu. 

7: < Przejście do 
następnego programu > 

Po wybraniu szycia cyklicznego, szycie przechodzi do następnego programu za każdym 
naciśnięciem przycisku. 

   

Szczegółowe informacje na temat szycia cyklicznego można znaleźć w instrukcji 
serwisowej. 

   
 

* Te ustawienia są włączone, gdy ikona szycia korekcyjnego nie jest ( ). 
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Ustawianie funkcji przełącznika ręcznego 

Wciśnij [ ]>[Hand switch setting]. 

  
 

 Wybierz żądane menu. 

1. Przykład: Ustawienie przełącznika ręcznego tak, aby działał jako 
przełącznik szycia korekcyjnego 

2. Wciśnij [Correction sewing function]. 

  
 

 Wciśnij  lub  aby wybrać żądany element ustawień. 
 

 Wciśnij . 

Naciśnij , aby powrócić do ekranu głównego.  

  

1 

2 

3 

4 
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Odczytywanie i 
zapisywanie danych za 
pomocą nośnika USB  

Programy i parametry można kopiować między 
maszynami za pomocą nośnika USB. 

 UWAGA 

 

• Nie podłączaj do portu USB niczego 
innego niż nośnik USB. W przeciwnym 
razie mogą wystąpić problemy z 
działaniem. 

 
Przełączanie w tryb odczytu/zapisu nośników USB  

 Podłącz nośnik USB do maszyny.  

 Wciśnij [ ]>[USB media 

read/write]. 

Aktualnie wybrany element do odczytu / 
zapisu i ilustracja zostaną wyświetlone. 

   

Czytniki wielu kart mogą nie zostać poprawnie 
rozpoznane. 

   

  
 

 Użyj
 

lub  do zmiany obiektu do 

odczytu / zapisu. 
 

 Wciśnij . 

Wybrany element do odczytu / zapisu zostanie 
uruchomiony. Zostanie wyświetlony ekran 
odczytu / zapisu w toku. 

   

Jeśli w danej chwili nie jest podłączony nośnik 
USB, komunikat „Nie można wykryć nośnika 
USB”. zostanie wyświetlony. 

   
 

 Wciśnij . 

Wyświetlacz powróci do poprzedniego ekranu.  

    

  

1 

2 

3 

4 

5 
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Elementy odczytu/zapisu danych 
z nośnika USB i strukturze 
folderów multimediów  

Elementy zapisu danych, które można wybrać w 
trybie odczytu / zapisu nośników USB, oraz struktura 
folderów są takie, jak opisano poniżej. 

Odczyt / zapis elementów, które można wybrać 

Kod Funkcja Kierunek odczyt / zapis 

1 Czytaj 

wszystkie 

programy 

USB media → (Panel) → 
Sewing machine 

2 Zapisz 

wszystkie 

programy 

USB media ← (Panel) ← 
Sewing machine 

3 Czytaj 

wszystkie 

parametry 

USB media → (Panel) → 
Sewing machine 

4 Zapisz 

wszystkie 

parametry 

USB media ← (Panel) ← 
Sewing machine 

5 Czytaj 

wszystkie dane 
USB media → (Panel) → 
Sewing machine 

6 Zapisz 

wszystkie dane 
USB media ← (Panel) ← 
Sewing machine 

7 Zapisz 

informację o 

produkcji 

USB media ← (Panel) ← 
Sewing machine 

8 Zapisz 

dziennik 

błędów 

USB media ← (Panel) ← 
Sewing machine 

 
  

Tworzenie folderów na nośniku USB 

Typ danych Nazwa pliku Nazwa folderu 

Program ISMUPG.SEW ¥BROTHER¥ISM
¥ISMDE**¥ 
(**to wartość 
parametrów Nr. 
750.) 
(Szczegółowe 
informacje 
znajdują się w 
instrukcji 
serwisowej Nr. 
750.) 

Parametry ISMMSW.SEW Jak wyżej 

Programy w 
cyklu 

ISMCYC.SEW Jak wyżej 

Wspólne 
funkcje 

programów 

ISMCOM.SEW Jak wyżej 

Przeł. ręczny ISMHSW.SEW Jak wyżej 

Lista błędów E*******.LDT 
M*******.LDT 

\BROTHER\ISM\I
SMLDT\ 

Dane 
produkcji 

P*******.LDT Jak wyżej 
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Inicjalizacja 

Jeśli maszyna do szycia przestanie działać normalnie, przyczyną może być niepoprawne ustawienie danych, na 
przykład za pomocą parametrów. W takich przypadkach może być możliwe przywrócenie normalnej pracy poprzez 
zainicjowanie przechowywanych danych.  

 Wciskając
 

, jednocześnie włącz zasilanie. 

Wyświetlacz przełączy się na ekran menu inicjalizacji. 

  
 

 Wybierz element do zainicjowania. 

  
 

 Wybierz . 

Następnie przeprowadzona zostanie inicjalizacja. Po zakończeniu inicjalizacji wyświetlacz powróci do 
ekranu menu inicjalizacji.   

 Wciśnij . 

Naciśnij, aby powrócić do ekranu głównego.  

  

1 

2 

3 

4 
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Sewing 
  

Punkty do zanotowania przed rozpoczęciem szycia  

 UWAGA 

 

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

4. Wyłącz zasilanie podczas nawlekania i wymiany szpulki oraz gdy nie używasz maszyny. Maszyna 
może zadziałać, jeśli pedał zostanie przypadkowo wciśnięty, co może spowodować obrażenia. 

5. Podczas szycia nie dotykaj żadnych ruchomych części ani nie dociskaj żadnych przedmiotów do 
maszyny. W przeciwnym razie może to spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie maszyny do 
szycia. 

6. Zabezpiecz stół, aby nie poruszał się podczas odchylania głowicy maszyny. Jeśli stół się poruszy, 
może on zmiażdżyć stopy lub spowodować inne obrażenia. 

7. Przytrzymaj głowicę obiema rękami podczas przechylania jej do tyłu lub przywracania jej do 
pierwotnej pozycji. Jeśli używana jest tylko jedna ręka, ciężar głowicy maszyny może spowodować 
poślizgnięcie dłoni i przygniecenie ręki. 

     

Szycie 

Trzymając palcami dwie górne nitki, obróć ręcznie 
koło pasowe maszyny do siebie, aż dolne nitki (1) 
wyjdą na górę przez ząbki.  

Pociągnij dolne nitki (1) do siebie i sprawdź, czy 
dolne nitki (1) wyciągają się lekko.  

Włącz zasilanie (ON) (2). 
Wskaźnik zasilania (3) zaświeci się.  

Użyj panelu sterującego, aby przeprowadzić 
programowanie niezbędne do szycia. 
Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Informacje 
pokrewne.  

 Naciśnij pedał, aby rozpocząć szycie.  

  
 
 
 
 
 
 
 

 

Informacje pokrewne   

• Regulacja długości ściegu 27 
• Użycie panelu sterującego (Podstawowe operacje) 

strona 39 
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Szycie 
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Ryglowanie 

• Po naciśnięciu przełącznika ręcznego (1) lub dźwigni 
zmiany kierunku (2) podczas szycia, kierunek 
transportu zostanie odwrócony, a po zwolnieniu 
nastąpi powrót do normalnego kierunku szycia 

 

 
Funkcja zmiany położenia przełącznika ręcznego 
• Przełącznik ręczny można obrócić o 90 stopni, jak 

pokazano na ilustracji. Wybierz pozycję (A lub B), 
która jest łatwiejsza w użyciu. 

 

   

Szycie zagęszczonych ściegów 

 
• Jeśli naciśniesz przełącznik ręczny (1) lub dźwignię 

cofania (2) podczas szycia, możesz szyć ściegi (w 
kierunku do przodu) za pomocą ściegów o małych 
długościach (zagęszczanie). 

• Przed rozpoczęciem szycia ustaw długość ściegu dla 
ściegów zagęszczonych. 
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Ustawianie ściegów zagęszczonych 
Odblokuj pokrętło długości ściegu (4), obracając 
dźwignię blokady pokrętła (3) w prawo.  

Obróć pokrętło długości ściegu (4) na długość 
ściegu, która będzie używana w przypadku 
ściegów zagęszczonych.  

Poluzuj śrubę (5) i unieś ogranicznik (6), aż 
dotknie płytki dźwigni szycia wstecznego (7).  

Dokręcić śrubę (5), aby zabezpieczyć ogranicznik 
(6).  

 
Szycie zagęszczonych ściegów 

Przywróć pokrętło długości ściegu (4) do długości 
ściegu w celu normalnego szycia.  

Zablokuj pokrętło długości ściegu (4), obracając 
dźwignię blokady pokrętła (3) w lewo.  

 Rozpocznij szycie.  

W miejscu, w którym chcesz rozpocząć szycie 
zagęszczonych ściegów, naciśnij przełącznik 
ręczny (1) lub dźwignię cofania (2). 
Zagęszczone ściegi są szyte podczas naciskania 
przełącznika ręcznego (1) lub dźwigni wstecznej 
(2). 

WAŻNE   

Aby zatrzymać szycie ściegiem zagęszczonym i powrócić do korzystania z funkcji cofania, opuść stoper (6), 
aby nie dotykał płytki dźwigni szycia wstecznego (7). 

  
 

  

 

1 

2 

3 

4 
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Adjusting the stitch tension 
  

Regulacja naprężenia nici  

Po wyregulowaniu dolnego naprężenia nici wyreguluj 
naprężenie górnej nici, aby uzyskać dobry, 
równomierny ścieg. 

 UWAGA 

 

• Wyłącz zasilanie przed wyregulowaniem 
dolnego naprężenia nici. Maszyna może 
zadziałać, jeśli pedał zostanie 
przypadkowo wciśnięty, co może 
spowodować obrażenia. 

 
Dobre równe ściegi 

  

Stan Rozwiązanie 

Zbyt słabe naprężenie 
górnej nici 
Zbyt duże naprężenie 
dolnej nici

  

Zwiększ naprężenie 
górnej nici. 
Zmniejsz naprężenie 
dolnej nici. 

Zbyt duże naprężenie 
górnej nici 
Zbyt słabe naprężenie 
dolnej nici 

  

Zmniejsz naprężenie 
górnej nici. 
Zwiększ naprężenie 
dolnej nici. 
 

 

 
Sprawdź naprężeni dolnej nici. 

Obróć śrubę regulacyjną (1), aby 
wyregulować. 
 
<Typ zatrzaskowy > 

  

<Typ bębenkowy> 

  
 

  
Sprawdź naprężenie górnej nici. 

 Opuść stopkę. 

  
 

Wyreguluj, obracając pokrętła naprężaczy (2).  

  

Informacje pokrewne   

• Regulacja długości końcowej nici górnej po 
przycięciu nici na stronie 67 
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Regulacja naprężenia nici 
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Górna nić 

Dolna nić 
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Regulacja docisku stopki  

Nacisk stopki powinien być tak słaby, jak to możliwe, 
ale wystarczająco silny, aby materiał nie ślizgał się. 

 

Dobre równe ściegi 

  

Stan Rozwiązanie 

Występują 
przepuszczanie ściegów

  

Nierówna długość ściegu

  

Zwiększyć docisk 

Marszczenie szwu

  

Zmniejszyć docisk 

 

 Poluzuj nakrętkę regulacyjną (1). 

  
 

Obróć śrubę regulacji docisku (2), aby 
wyregulować docisk stopki.  

 Dokręcić nakrętkę regulacyjną (1). 
 
 
 
 
  

  
Wartości referencyjne 

Zastosowanie Wysokość śruby 
regulacji docisku 

stopki 

Dla bielizny Około 34 mm 

Dla lekkich i średnich 
materiałów 

Około 34 mm 

Zastosowanie Wysokość śruby 
regulacji docisku 

stopki 

Dla ciężkich materiałów Około 29mm 
 
    

1 

2 

3 

Upper thread 
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Regulacja zakresu 
pływającej stopki 
(minimalna wartość 
podnoszenia) 

Podczas szycia materiałów rozciągliwych i materiałów 
z długim włosiem możesz wykonać drobną korektę 
zakresu pływającej stopki (1) zgodnie z materiałem.  
Ponadto może to być przydatne w celu ułatwienia 
pracy podczas szycia łuków. 

Obróć ręcznie koło pasowe maszyny do 
szycia, aby przesunąć ząbki (2) poniżej płytki 
ściegowej (3). 

  
 

Użyj dźwigni do podnoszenia, aby opuścić 
stopkę (1).  

 Poluzuj nakrętkę (4). 

  
 

Użyj klucza imbusowego, aby obrócić śrubę 
regulacyjną (5), tak aby wyregulować pozycję 
stopki. 

   

• Aby podnieść stopkę dociskową (1), obróć 
śrubę regulacyjną (5) zgodnie z ruchem 
wskazówek zegara. 

• Aby opuścić stopkę dociskową (1), obróć 
śrubę regulacyjną (5) przeciwnie do ruchu 
wskazówek zegara. 

   

 
 
 

  

 Dokręcić nakrętkę (4).  

  
Po wykonaniu regulacji zszyj kawałek materiału, aby 
sprawdzić ustawienie pływającej stopki. 
(11) Przewodnik do regulacji podczas szycia łuków 

Gdy materiał zostanie umieszczony pod stopką 
dociskową (1), a ząbki (2) zostaną opuszczone 
do najniższego położenia i materiał zostanie 
przesunięty, powinien być pewien opór w 
materiale. 

(12) Jeśli zakres pływający jest zbyt mały 

(13) Łatwość pracy (obsługi) będzie gorsza podczas 
szycia łuków. 

(14) Jeśli zakres pływający jest zbyt duży 

Długości ściegów i linie szwów będą niestabilne.     

1 

2 

3 

4 
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Regulacja długości końca 
górnej nici po obcięciu  

Modele:  

T-8422D/T-8452D/T-8722D/T-8752D  

• W momencie obcinania nici naprężenie nici jest 
poluzowane, a naprężenie jest regulowane tylko 
przez naprężacze wstępne (1). Normalna długość 
końcowa górnej nici wynosi 35 mm lub więcej. Jeśli 
konieczna jest regulacja, wyreguluj ją, obracając 
naprężacze wstępne (1). 

   

Jeżeli naprężenie wstępnego naprężacza (1) 
zostanie zwiększone, długości nici wystających z 
końcówek igły zostaną zmniejszone; jeśli 
naprężenie zostanie zmniejszone, długości nici 
wystających z końcówek igły zostaną 
zwiększone.  

   

  

  
  

Pokrewne Informacje   

• Regulacja naprężenia nici na stronie 64 
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Regulacja ilości 
podciąganych górnych nici  

Ilość podciąganej nici jest regulowana przez sposób, 
w jaki nić przechodzi przez regulator ilości nici (1). 
Za pomocą standardowego regulatora ilości nici  
(1) 
Specyfikacja do bielizny: Inna niż: T-8452D-405 

Nie przeprowadzaj nici przez regulator ilości nici 
(1). Poluzuj śrubę (2) i przesuń regulator ilości nici 
(1) do pozycji po prawej stronie.

  
  
Specyfikacja do bielizny: T-8452D-405 
• Przeciągnij nić przez regulator ilości nici (1). 

Standardowe położenie regulatora ilości nici (1) ma 
miejsce, gdy śruba (2) znajduje się w środku 
zakresu regulacji. 

 
 
  

  
Jak wyregulować ilość podciąganej nici 
• Gdy nić przechodzi przez regulator ilości nici (1), 

ilość pobranej nici staje się mniejsza, gdy regulator 
ilości nici (1) zostanie przesunięty w prawo.  

(15) Lepiej nie przepuszczać nici przez regulator ilości 
nici (1): 

- Podczas szycia ciężkich materiałów za 
pomocą maszyny do szycia o specyfikacji 
fundamentu 

- Gdy ilość podciąganej nici nie jest 
wystarczająca, na przykład gdy długość 
ściegu jest zwiększona.  

(16) Lepiej jest poprowadzić nić przez regulator ilości 
nici (1): 

- Podczas szycia za pomocą śliskich nici, 
takich jak nici poliestrowe 

- Podczas szycia lekkich materiałów 

- Podczas szycia ściegiem o długości 2 mm 
lub mniejszym 

- Podczas szycia w jednym z powyższych 
trzech warunków, gdy chcesz zapobiec 
przepuszczaniu ściegów oraz problemom 
takim jak z przepuszczanie ściegów, pętlenie 
czy zerwanie nici.  

  
Wskazówki do regulacji 
• Wyreguluj zgodnie z warunkami szycia. 

Standardowa ilość zebranej nici ma miejsce, gdy 
sprężyna naprężająca nitkę (3) zaczyna się 
przesuwać, gdy pętla zostanie przesunięta do 
punktu (B), który znajduje się nieco przed punktem 
(A), gdzie czubek chwytacza chwyta pętlę górnej 
nici i ilość nici jest maksymalna.  

Ilośc 
podcia
ganej 
nici 

Rozpoczęcie ruchu 
sprężyny 
podciagacza nici (3) 

Możliwy problem 

Za 
duża 

Sprężyna 
naprężająca nitkę (3) 
nie zacznie się 
poruszać nawet po 
przejściu punktu (A). 

Może to powodować 
przepuszczanie 
ściegów, słabe 
wiazanie nici i 
pękanie nici. 

Za 
mała 

Sprężyna 
naprężająca nić (3) 
zacznie się poruszać 
przed punktem (B). 

Może to powodować 
zrywanie nici, 
nadmierne 
naprężenie górnej 
nici i pociągnięcie 
szwu. 
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Wymagana ilość nici będzie się różnić w 
zależności od rodzaju nici, grubości materiału i 
długości ściegu, więc dostosuj ilość nici do 
warunków szycia. 

   
  

Informacje pokrewne   

• Nawlekanie górnych nici 25 
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Daily cleaning procedures 

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.

7
 

Codzienne procedury czyszczenia 
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Punkty ważne podczas 
czyszczenia  

 UWAGA 

 

8. Wyłącz zasilanie i odłącz przewód 
zasilający przed wykonaniem tych 
operacji. Maszyna może działać, jeśli 
pedał zostanie przypadkowo wciśnięty, 
co może spowodować obrażenia. 

9. Zabezpiecz stół, aby nie poruszał się 
podczas odchylania głowicy maszyny. 
Jeśli stół się poruszy, może on 
zmiażdżyć stopy lub spowodować inne 
obrażenia. 

10. Przytrzymaj głowicę obiema rękami 
podczas przechylania jej do tyłu lub 
przywracania jej do pierwotnej pozycji. 
Jeśli używana jest tylko jedna ręka, 
ciężar głowicy maszyny może 
spowodować poślizgnięcie dłoni i 
przygniecenie ręki. 

 

• Podczas pracy z olejem smarowym i 
smarem należy nosić okulary ochronne i 
rękawice, aby nie dostały się do oczu ani 
na skórę. W przeciwnym razie może 
dojść do stanu zapalnego. Ponadto w 
żadnym wypadku nie pij oleju ani nie jedz 
smaru. Może to spowodować biegunkę 
lub wymioty. Trzymaj olej i smar w 
miejscu niedostępnym dla dzieci. 

     

Czyszczenie 

Obróć koło pasowe maszyny, aby przesunąć 
igły do najwyższego punktu. 

  
 

Otwórz zasuwki po lewej i prawej stronie.  

 Wyjmij szpulki.  

 Usuń resztki nici z okolic chwytaczy.  

 Zainstaluj szpulki (i bębenki).  

    

Smarowanie 

Dolewanie oleju do zbiornika oleju 

   

Używaj oleju smarowego <JXTG Nippon Oil & 
Energy Corporation Sewing Lube 10N; VG10> 
określony przez Brother. 
Jeśli ten rodzaj oleju smarowego jest trudny do 
uzyskania, zalecany olej to <Exxon Mobil 
Essotex SM10; VG10>. 

   

• Jeśli poziom oleju spadnie poniżej dolnej linii 
odniesienia (2) w okienku wskaźnika oleju (1), 
dodaj więcej oleju. 

  
  

Informacje pokrewne   

Smarowanie na stronie 10 
  
  

Sprawdzanie stanu igły i górnej nici  

Wymień igłę, jeśli jest wygięta lub czubek jest 
złamany. 

  
 

Sprawdź, czy górna nić została prawidłowo 
nawleczona.  

 Przeprowadź szycie próbne.  

  

1 

2 
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Informacje pokrewne   

• Nawlekanie górnych nici na stronie 25 
  
  

Spuszczanie oleju 

Jeśli oliwiarka (1) została napełniona olejem, 
odkręć ją (1) i wylej olej. 

  
 

 Wkręć oliwiarkę (1) z powrotem do miski 
olejowej. 
 
 
 
  

    

Dolewanie oleju do zbiornika   

(co 6 miesięcy) 

   

Używaj oleju smarowego <JXTG Nippon Oil & 
Energy Corporation Sewing Lube 10N; VG10> 
określony przez Brother. 
Jeśli ten rodzaj oleju smarowego jest trudny do 
uzyskania, zalecany olej to <Exxon Mobil 
Essotex SM10; VG10>. 

   

 
 

  

(17) Specyfikacja z minimalnym smarowaniem 

(18) Wlewaj olej smarujący do zbiornika (1) mniej 
więcej raz na sześć miesięcy. 

(19) Specyfikacja z pół suchą główką 

Wlewaj olej do zbiornika (1) tak często, jak 

nakładany jest smar. 
 Przechyl głowicę do tyłu.  

Wlej olej do zbiornika (1), aż poziom oleju 
osiągnie linię odniesienia (2).  

Ustaw głowicę maszyny w pierwotnym 
położeń.  

  

Informacje pokrewne   

• Smarowanie na stronie 10 
  

1 

2 

1 

2 

3 



 
73 

  

Uzupełnianie smaru (gdy 
wyświetli się ostrzeżenia o 
smarowaniu) 

Jeśli nadejdzie czas na dodanie smaru a maszyna 
jest włączona, brzęczyk ostrzegawczy zabrzmi pięć 
razy (1 sekunda wł. / 1 sekunda wył.), A na panelu 
pojawi się na ekran ostrzegawczy smarowania. 
Maszyna nie będzie w tej chwili działać, nawet jeśli 
pedał jest wciśnięty.  

  

Tymczasowe kontynuowanie szycie bez 
dołożenia smaru  

Wciśnij . 

Panel zmieni się na ekran główny, a szycie 
będzie możliwe po naciśnięciu pedału. 

  UWAGA 

11. Ekran ostrzeżenia o smarowaniu będzie 
wyświetlany przy każdym włączeniu zasilania, aż 
do nałożenia smaru i zresetowania powiadomienia. 

12. Jeśli nadal będziesz korzystać z maszyny do 
szycia po wyświetleniu ekranu ostrzeżenia o 
smarowaniu bez nałożenia smaru (lub bez 
przeprowadzenia procedury resetowania), po 
pewnym czasie pojawi się „E 100”, a maszyna 
zostanie zablokowana ze względów 
bezpieczeństwa. 

W takim przypadku nałóż smar i przeprowadź 
procedurę resetowania. 

13. Jeśli nadal będziesz korzystać z maszyny po 
przeprowadzeniu procedury resetowania, ale 
bez zastosowania smaru, mogą wystąpić 
problemy z maszyną do szycia. 

  

 
 
 
 
 
  

  
Nakładanie smaru 

WAŻNE   

Użyj smaru podanego przez f-me Brother nr.kat 

(SB6659-101)”. 
  

Za pomocą tubki 
Zrób otwór i załóż końcówkę zgodnie z 
instrukcjami pokazanymi na ilustracji. 

 

  
 

  
Nakładanie smaru 

Postępuj zgodnie z poniższą procedurą, aby 
nanieść smar w miejsca wskazane strzałkami. 

  

1. Wyłącz zasilanie “OFF”. 

2. Obracaj koło pasowe 
maszyny, aż zobaczysz 
śrubę (3). 

3. Wykręć śrubę. 

4. Włóż końcówkę dyszy (1) do 
końca w otwór w części. 

  

1 

1 

2 

1 
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5. Nałóż smar, nie 
dopuszczając do jego 
rozlania. 

  

6. Dokręć śrubę, aby 
wepchnąć smar. 

  

7. Za pomocą szmatki wytrzyj 
nadmiar smaru wokół śrub. 

  

8. Nanieś smar na wszystkie 
miejsca w ten sam sposób. 

9. Nałóż smar na blok ślizgowy 
(4). 

Użyj końcówki śrubokręta lub podobnego 
narzędzia, aby nałożyć kulki smaru 5–10 
mm w czterech miejscach (6) u góry, u 
dołu, z lewej i prawej strony bloku 
ślizgowego (5). 

   

Wlej w tym samym czasie olej do zbiornika. 
   

Aby dowiedzieć się więcej, zobacz 
Informacje pokrewne. 

10. Po nałożeniu smaru w 
miejsca wskazane przez 
strzałki zresetuj 
przypominany czas 
smarowani. 

 

 

  

WAŻNE   

11. Po otwarciu tubki do smarowania należy wyjąć 
dyszę z tubki, bezpiecznie zamocować korek i 
przechowywać tubkę w chłodnym, ciemnym 
miejscu. 

12. Smar należy zużyć jak najszybciej. 

13. Przy ponownym użyciu smaru najpierw usuń stary 
smar z wnętrza dyszy. 

14. Przechowuj tubkę po otwarciu, we właściwy 
sposób w przeciwnym razie smar pozostający w 
tubce może ulec pogorszeniu, co może wpłynąć 
na jego właściwości smarne. 

  
  
Kasowanie czasu między kolejnymi 
aplikacjami smaru 

Wciskając , włącz zasilanie (2). 

  
 

Wybierz [Grease up / smarowanie]. 

  
 

Wciśnij . 
 

Wciśnij . 

Wyświetlacz przełączy się na ekran główny.  

Naciśnij pedał, aby uruchomić maszynę do 
szycia przez 1 sekundę lub dłużej.  

1 
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Wyłącz zasilanie “OFF. 
To kończy operację resetowania.  

  

Informacje pokrewne  

• Smarowanie na stronie 10 
  

6 
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Adjusting the sewing machine (Standard 
adjustments) 
  

Punkty ważne podczas regulacji  

 OSTROŻNOŚĆ 

 

15. Zabezpiecz stół, aby nie poruszał się podczas odchylania głowicy maszyny. Jeśli stół się poruszy, 
może on zmiażdżyć stopy lub spowodować inne obrażenia. 

16. Przytrzymaj głowicę obiema rękami podczas przechylania jej do tyłu lub przywracania jej do 
pierwotnej pozycji. Jeśli używana jest tylko jedna ręka, ciężar głowicy maszyny może spowodować 
poślizgnięcie dłoni i przygniecenie ręki. 

17. Wyłącz zasilanie i odłącz przewód zasilający przed wykonaniem tych operacji. Maszyna może działać, 
jeśli pedał zostanie przypadkowo wciśnięty, co może spowodować obrażenia. 

18. Jeśli podczas wykonywania regulacji należy pozostawić włączone zasilanie, należy zachować 
szczególną ostrożność, przestrzegając wszystkich środków bezpieczeństwa. 

 

• Konserwację i przegląd maszyny do szycia powinien wykonywać wyłącznie wykwalifikowany technik. 

 

19. Poproś sprzedawcę lub wykwalifikowanego elektryka o wykonanie wszelkich czynności 
konserwacyjnych i kontroli instalacji elektrycznej. 

20. Jeśli jakieś urządzenia zabezpieczające zostały usunięte, koniecznie zainstaluj je ponownie w 
pierwotnym położeniu i sprawdź, czy działają poprawnie przed ponownym użyciem maszyny 

 

• Zawsze należy wyłączyć zasilanie, a następnie odczekać minutę przed otwarciem pokrywy silnika. 
Dotknięcie powierzchni silnika może spowodować oparzenia. 

   

8
 

Regulacja maszyny do szycia 
(standardowe ustawienia) 
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Regulacja położenia wyłącznika 
bezpieczeństwa  

Standardowe położenie montażowe wyłącznika 
bezpieczeństwa (2) pokazano na ilustracji. W 
momencie wysyłki z fabryki wymiar (A) wynosi 3 mm i 
zwykle nie trzeba go dostosowywać. Jeżeli jednak 
wymiary stołu roboczego powodują, że odstęp (1) 
między łożem maszyny a otworem stołu jest szerszy 
lub węższy niż standardowy, może to mieć 
niekorzystny wpływ na działanie wyłącznika 
bezpieczeństwa (2) ), a jeśli tak się stanie, należy 
dostosować wymiar (A). 

   

Jeśli skok (6) sprężyny jest niewielki, działanie 
wyłącznika bezpieczeństwa (2) będzie gorsze, a 
zatem maszyna do szycia może nie działać 
nawet po wciśnięciu pedału. 

   
  
Standardowa odległość (1) między łożem maszyny 
(4) a otworem w stole (5) wynosi 1,5 mm. 

  

(2) Wyłącznik bezpieczeństwa 

(3) Śruba 

Poluzuj śrubę (3).  

Ustaw pozycję montażową wyłącznika 
bezpieczeństwa (2) w poziomie, aby odstęp 
(B) między wyłącznikiem bezpieczeństwa (2) 
a otworem w stole (5) wynosił 4,5 mm.  

Dokręć śrubę (3).  

  

Informacje pokrewne  

• Przeprowadzanie szycia próbnego na stronie 18 
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Regulacja ilości podciąganych 
nici przez sprężyny podciągacza  

Standardowa długość nici dla sprężyn naprężaczy R 
(1) i L (2) wynosi 7 mm. Można regulować wielkość 
nawijania nici, zmieniając wysokość stopera [po 
prawej] (3) i stopera [po lewej] (4). 

   

Standardowe wysokości ogranicznika [po 
prawej] (3) i ogranicznika [po lewej] (4) dotyczą 
sytuacji, gdy są one wyrównane ze środkiem 
kołka napinającego (5). Wielkość podnoszenia 
nitki dla sprężyny odbierającej nitkę zmniejsza 
się, gdy wysokość stopera jest zwiększana. 

   

< Metoda pomiaru > 

  

  
  
Regulacja wysokości stopera [prawy] (3) [dla 
prawej nitki] 

Poluzuj śrubę (6), a następnie przesuń 
ogranicznik sprężyny nawlekającej nitkę [po 
prawej] (3), aby wyregulować jej wysokość.  

 Dokręcić śrubę (6).  

  

Regulacja wysokości stopera [lewa] (4) [dla lewej 
nitki] 

Poluzuj śrubę (7), a następnie przesuń 
ogranicznik sprężyny nawlekającej nitkę [lewy] 
(4), aby wyregulować jego wysokość.  

 Dokręć śrubę (7). 

  

   

W przypadku korzystania z maszyny do szycia z 
obcinaniem nici, długość końcowa lewej górnej 
nici może ulec skróceniu po obcięciu z powodu 
skręcenia nici. Długość nici jest normalna, jeśli 
wynosi 35 mm lub więcej, gdy nić jest 
wyciągnięta z otworu na igłę. Jeśli długość nici 
jest mniejsza niż ta, zmniejsz wielkość naciągu 
przez sprężynę odbierającą nić. Jeśli jednak 
używasz cienkich nici (takich jak nić poliestrowa 
nr 50 lub cieńsza), zbyt duże zmniejszenie 
naprężenia nici może spowodować zbyt krótkie 
obcięcie prawej górnej nici lub błędy w obcinaniu 
nici lewej górnej.  
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Regulacja naprężenia sprężyny 
podciągacza  

Standardowe naprężenie sprężyn naprężaczy R (1) i 
L (2) różni się w zależności od specyfikacji maszyny, 
jak pokazano poniżej. 

Do bielizny (-T[]F) 0.25N 

Do materiałów lekkich i średnio ciężkich (-
[][]3) 

0.34N 

Do ciężkich materiałów (-405 and -407) 0.70N 
 

< Metoda pomiaru > 

  
  
Regulująca sprężyny naprężacza nici R (1) (dla 
prawej nici) 

Poluzuj śrubę ustalającą (3), a następnie 
obróć nakrętkę regulacyjną (4), aby 
wyregulować naprężenie.  

Dokręć śrubę ustalającą (3).  

  
Regulująca sprężyny naprężacza nici L (2) (dla 
lewej nici) 

Poluzuj nakrętkę napinającą (5).  

Za pomocą śrubokręta (małego) obrócić kołek 
napinający (6), aby wyregulować naprężenie.  

 Dokręć śrubę ustalającą (5).  

    

Regulacja luzu między 
chwytaczem a płytką ściegową  

  

Luz (A) między chwytaczem (1) a płytką ściegową (2) 
jest regulowany zgodnie z wartościami w poniższej 
tabeli w momencie wysyłki z fabryki. 

Model Wymiar (A) 

T-8421D 0.9 do 1.2mm 

T-8422D/T-8452D/T-8722D/T-8752D 1.4 do 1.7mm 
 
  
• Sprawdź luz (A) po wymianie części takich jak 

chwytacz (1) i płytka ściegowa (2), które mają 
wpływ na luz (A). 

• Podczas regulacji luzu (A) wymienić pierścień 
dociskowy (4) między chwytaczem (1) a obrotową 
podstawą (3). 
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Istnieją trzy rodzaje pierścieni oporowych (4). 
Zmierzyć grubość obecnego pierścienia 
oporowego (4) i zastąpić go pierścieniem 
oporowym (4) o odpowiedniej grubości. 

Part code Grubość 

SA4444-001 0.8mm 

SA4038-001 1.0mm 

S09260-001 1.2mm 
 
  
Przy wymianie chwytacza (1) 
• Poluzować trzy śruby dociskowe (5). Uważaj, aby 

w tym momencie nie zgubić pierścienia oporowego 
(4). 

UWAGA   

Na podstawie wałka chwytacza (6) znajduje się filc 
(7) do smarowania. Delikatnie dociśnij chwytacz (1) 
podczas dokręcania śrub dociskowych (5), tak aby 
chwytacz (1) nie był uniesiony. 

  

   

Jeśli prześwit jest zbyt duży 
• Wewnętrzny chwytacz może wysunąć się z 

płytki ściegowej (2). 

Jeśli prześwit jest za mały  
• Wiązanie ściegu może być za słabe. 

• Mogą wystąpić błędy obcinania dolnych nici. 
(T-8422D/T-8452D/T-8722D/T-8752D) 

• Górna, prawa nić może być przycięta zbyt 
krótko. (T-8422D/T-8452D/T-8722D/T-8752D) 

* Może się tak zdarzyć, jeśli ścieg jest wyjątkowo 
długi lub podczas obcinania nici podczas szycia 
próbnego. 

   
    

 

Błąd! Nieprawidłowy odsyłacz do 
zakładki: wskazuje na nią samą.  

Poluzuj śrubę ustalającą (3) i przesuń 
otwieracz (1) w lewo lub w prawo, aby 
wyregulować prześwit tak żeby luz między 
chwytaczem (2) a otwieraczem (1) wynosił 0,1 
do 0,3 mm, gdy otwieracz (1) jest pociągnięty 
do końca w kierunku strzałki.. 

  
 

 Dokręć śrubę ustalającą (3). 
   

Jeśli prześwit jest zbyt duży  
• Mogą wystąpić błędy w obcinaniu górnej nici. 

(T-8422D/T-8452D/T-8722D/T-8752D) 

• Górna nić może być obcięta zbyt krótko.   
(T-8422D/T-8452D/T-8722D/T-8752D) 

Jeśli prześwit jest zbyt mały  
• Może to spowodować uszkodzenie chwytacza 

(2). 

• Może to spowodować uszkodzenie 
otwieracza (1). 
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Regulacja wysokości stopki  

Zdejmij płytę czołową (1) lub usuń gumową 
osłonę (2).  

Poluzuj nakrętkę (3), a następnie poluzuj śrubę 
regulacji docisku (4).  

Podnieś stopkę (6) za pomocą dźwigni do 
podnoszenia (5).  

Poluzuj śrubę (7) i przesuń pręt stopki (8) w górę 
lub w dół, aby wyregulować, tak aby stopka (6) 
znajdowała się około 7 mm nad górą płytki 
ściegowej. 

  UWAGA 

Uważaj aby nie przekręcić pręta stopki (8). 
  
 

 Dokręć śrubę (7).  

Wyreguluj docisk stopki za pomocą śruby 
regulacyjnej docisku (4), a następnie dokręć 
nakrętkę (3).  

 

 

1 
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Synchronizacja pracy igły i chwytacza  

Ustaw pokrętło długości ściegu na standardową 
długość ściegów do szycia. 
Standardowa długość ściegu 

Specyfikacja   Długość ściegu 

-T[]F 2 

-[][]3 2 

-405, -407 3 
 
 

 Zdejmij gumową zaślepkę (1).  

Poluzuj śrubę (5) i przesuń igłę (2) w górę lub w 
dół, aby wyregulować, tak aby górna linia 
odniesienia (3) na igielnicy (2) była wyrównana z 
dolną krawędzią wspornika igły (4), gdy igielnica 
(2) znajduje się w najniższym położeniu. Uważaj, 
aby w tym momencie nie obrócić igielnicy (2).  

Bezpiecznie dokręć śrubę (5).  

W tym czasie szczeliny (A) i (B) między igłą (6) a 
przodem otworu w ząbkach (7) powinny być mniej 
więcej takie same.  

 

 
Obróć koło pasowe maszyny do przodu, aby 
podnieść igielnicę (2), aż linia odniesienia ((8) lub 
(9), w zależności od rodzaju transportu) na igle 
(2) zrówna się z dolną krawędzią podstawy 
igielnicy (4).  

W tym stanie zabezpiecz koło pasowe maszyny 
za pomocą taśmy lub podobnego materiału, aby 
igielnica (2) się nie poruszała. 
Procedura do tego momentu określa wysokość 
podnoszenia igielnicy.  

   

Jeśli wysokość podnoszenia igielnicy jest zbyt duża 
• Spowoduje to słabe wiązanie prawego ściegu. 

• Zarówno lewy, jak i prawy ścieg staną się 
nierówne i pojawią się pomijane ściegi lub 
pęknięcia nici. 

• Mogą wystąpić błędy ocinania górnej nici lub 
górna nić może zostać przycięta za krótko. (T-
8422D/T-8452D/T-8722D/T-8752D) 

• Długość końcowa górnej nici po przycięciu nici będzie za długa. (T-8422D/T-8452D/T-8722D/T-8752D) 
Jeśli wysokość podnoszenia igielnicy jest zbyt mała 

• Wystąpi przepuszczanie ściegów i zerwania nici. 

• Długość końcowa górnej nici po przycięciu nici będzie za krótka. (T-8422D/T-8452D/T-8722D/T-8752D) 
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Poluzuj śruby (10), a następnie zdejmij pokrywę 
dolną chwytacza FL (11) i FR (12). 
Śruby (10) są tak skonstruowane, że nie można 
ich wyjąć z pokrywy dolnej chwytacza FL (11) i 
FR (12), aby zapobiec ich zgubieniu.  

Poluzuj śruby dociskowe (13) (po trzy po lewej i 
prawej stronie). 
Uważaj, aby nie poluzować ich zbyt mocno, w 
przeciwnym razie śruby dociskowe (13) dotkną 
wewnętrznej powierzchni podstawy chwytacza i 
zębatka (14) nie będzie mogła się obracać. 
Poluzuj śruby dociskowe o minimalną wielkość, 
która nadal pozwoli chwytaczowi swobodnie się 
poruszać.   

Obróć chwytacz ręcznie, aby wyrównać 
końcówkę obrotowego chwytacza (15) ze 
środkiem igły.  
W tym momencie nie obracaj koła pasowego 
maszyny.  

Dokręć śrubę ustalającą (13). 
Lekko dokręcić trzy wkręty dociskowe (13) na raz, 
tak aby zębatka (14) nie przechyliła się.  

 Usuń taśmę mocującą koło pasowe maszyny.  

  
Użyj markera na bazie oleju, aby pokolorować 
zagłębienie igły.  

Z podniesioną igłą, obróć koło pasowe maszyny 
do przodu, jednocześnie dociskając igłę do 
czubka chwytacza (15) palcem, aby zaznaczyć 
ślad czubka chwytacza (15) w zagłębieniu igły.  

Sprawdź, czy odległość (C) od przecięcia między 
znacznikiem od czubka chwytacza (15) a linią 
środkową igły do górnej krawędzi otworu igły 
wynosi od 1 do 1,5 mm.  
<T-8421D/T-8422D/T-8722D> 
• Jeśli odległość nie wynosi 1 do 1,5 mm, 

ponownie poluzuj śrubę (5) i wyreguluj wysokość igielnicy.  

• Jeśli wymiar (C) został ustawiony, najwyższa linia odniesienia (3) na igielnicy (2) może być zakryta przez 
dolną krawędź podstawy igielnicy (4), gdy igielnica jest w najniższej pozycji, ale to nie jest problem.  
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Jeśli używasz nici, takiej jak nić poliestrowa, która nie tworzy łatwo stabilnych pętli  

W przypadku problemów, takich jak 
przepuszczanie ściegów lub zerwanie górnej nici, 
należy ustawić powyższą odległość (C) w 
następujący sposób, aby końcówka obrotowego 
chwytacza (15) mogła złapać pętlę górnej nici. 

Specyfikacja maszyny Odległość C 

T-8421D/T-8422D/T-8722D 0.7 do 1.2mm 

T-8452D/T-8752D 0.7 do 0.8mm 
 

UWAGA   

• Gdy zmieni się długość ściegu, odległość (C) 
również się zmieni, dlatego w takich 
momentach należy ponownie sprawdzić 
odległość (C). 

• Podczas szybkiego ruchu wstecz, odległość 
(C) lewej igły zmniejszy się, więc nie ustawiaj 
jej na mniej niż 0,7 mm. W przeciwnym razie 
końcówka chwytacza (15) może dotknąć 
występu (D), co może spowodować 
uszkodzenie czubka chwytacza (15). 

  
 

  
Odkręć śrubę ustalającą (16), a następnie opuść 
uchwyt igły (17), aby go zdjąć.  

Obróć śrubę (18), aby wyregulować tak, aby 
odległość od górnej krawędzi otworu igły do 
czubka chwytacza (15) wynosiła od 1 do 1,5 mm.  

Po zakończeniu regulacji, włóż uchwyt igieł (17) 
do otworu w igielnicy (2) do oporu i sprawdź, czy 
odległość wynosi od 1 do 1,5 mm. Zabezpiecz go, 
dokręcając śrubę ustalającą (16).  
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Montaż ząbków 

Zamocuj ząbki transportu (1) do listwy (2) za 
pomocą dwóch śrub (3).  

Dokręcić śrubę ustalającą wspornika ząbków (4) 
tak, aby końcówka śruby ustalającej (4) dotykała 
dolnej części ząbków. 
Dokręcić nakrętkę (5), aby zabezpieczyć śrubę 
ustalającą (4). 

   

Śruba nastawcza (4) nie służy do montażu ząbków 
pod kątem.  

   
 

1 

 

2 

3 



 
86 

  

Regulacja pozycji ząbków  

Regulacja pozycji ząbków transportu przód / tył  

 
Przeprowadź tę regulację, jeśli igła i otwór na igłę w 
ząbkach nie są ustawione prawidłowo, mimo że prześwit 
między igielnicą a prętem stopki (13,3 do 13,7 mm) jest 
prawidłowy.  

 Poluzuj dwie śruby (1).  

Obróć ramię podstawy wahacza posuwu (3) tak, 
aby igła wpadła w środek otworu na igłę w 
ząbkach transportu (2). 
W rzeczywistości igła będzie skierowana lekko do 
przodu, gdy wejdzie w otwór w ząbkach (2), i 
będzie nieco do tyłu, gdy z niego wyjdzie.  
Dokręć śrubę (1). 

  UWAGA 

Nie dokręcać zbyt mocno śruby (1). W przeciwnym razie 
spowoduje to uszkodzenie ramienia podstawy wahacza 
podającego (3). 
  
 

 
 
Regulacja lewej-prawej pozycji ząbków transportu 

 
Wyreguluj tak, aby żadna strona ząbków nie dotykała 
płytki ściegowej (4), gdy płytka ściegowa (4) jest 
przymocowana do łoża śrubami (5) i (6). 
Jeśli płytka ściegowa i ząbki stykają się, poluzuj śrubę (1) 
i przesuń ramię podstawy wahacza przesuwu (3) w bok, 
aby wyregulować. 

 

 

Powiązana informacja  

• Regulacja ustawienia kąta ząbków 88 
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Regulacja wysokości ząbków  

Przekręć koło pasowe maszyny do przodu, aż ząbki 
transportu (1) znajdą się w najwyższej pozycji, a 
następnie wyreguluj tak, aby ząbki (1) wystawały 0,9 do 
1,1 mm z górnej części płytki ściegowej (2).  

 
 Odchyl do tyłu głowicę maszyny.  

Poluzuj śrubę (3) na tyle, aby prowadnica (4) 
mogła się przesuwać.  

Przekręć śrubę regulacji wysokości (5), jak 
pokazano na rysunku, aby wyregulować 
wysokość ząbków (1).  

Mocno dokręć śrubę (3).  

 Sprawdź ponownie wysokość ząbków (1). 
   

Jeśli ząbki są za wysoko  
• Ząbki mogą dotykać płytki ściegowej. 

• Długość ściegu może być dłuższa niż ustawienie 
pokrętła długości ściegu. 

• Uzyskanie jednakowej długości ściegu przy 
normalnym i wstecznym szyciu może być trudne. 

• Mogą wystąpić błędy obcinania dolnej nici. (T-
8422D/T-8452D/T-8722D/T-8752D) 

Jeśli ząbki są za nisko  
• Długość ściegu może być krótsza niż ustawiona 

na pokrętle długości ściegu. 

• Uzyskanie jednakowej długości ściegu przy 
normalnym i wstecznym szyciu może być trudne. 

• Ząbki mogą dotykać ruchomego noża. (T-8422D/
T-8452D/T-8722D/T-8752D) 

• Przy małych i dużych prędkościach szycia mogą 
wystąpić duże różnice w długości ściegu. 

   
 

  

Powiązana informacja  

• Regulacja kąta ustawienie ząbków  strona 88 
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Regulacja kąta ustawienie ząbków  

Standardowy kąt dla ząbków transportu występuje, gdy 
znak (2) na wałku transportu (1) jest wyrównany z linią 
odniesienia (4) na ramieniu podstawy wahacza przesuwu 
(3). 

Odchyl do tyłu głowicę maszyny.  

Poluzuj śrubę ustalającą (5).  

Włożyć śrubokręt w szczelinę (6) w wałku pręta 
podającego (1) i obrócić, aby wyregulować.  

Dokręć śrubę ustalającą (5). 
   

• Podczas regulacji kąta ząbków transportu zmieni 
się też pozycja ząbków przód-tył. Poluzuj dwie 
śruby (7) i wyreguluj pozycję przód-tył ząbków 
zgodnie z igłą (dla dolnego transportu, zgodnie z 
płytką ściegową). 

• Dodatkowo, gdy zostanie zmieniony kąt 
ustawienia ząbków, zmieni się również 
wysokość , dlatego należy ponownie 
wyregulować wysokość ustawienia ząbków. 

   
 

 

Powiązana informacja  

• Regulacja pozycji ząbków   strona 86 
• Regulacja wysokości ząbków strona 87 
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Regulacja smarowania chwytacza  

Użyj poniższej procedury, aby sprawdzić ilość oleju 
dostarczanego do chwytacza podczas wymiany 
chwytacza lub podczas zmiany prędkości szycia. 

 UWAGA 

 

• Uważaj, aby nie dotknąć palcami lub 
arkuszem kontroli ilości smaru 
ruchomych części, takich jak chwytacz 
lub mechanizm podający, podczas 
sprawdzania ilości oleju dostarczanego 
do chwytacza. W przeciwnym razie może 
dojść do obrażeń. 

 
Przewodnik do regulacji smarowania 

Odchyl do tyłu głowicę maszyny.  

Obracaj śrubę regulacyjną oleju (1), aby 
ustawić wysokość w zakresie od 10 do 15 
mm. 

  

  
 

  
Sprawdzanie ilości smarowania 

 Wyłącz zasilanie.  

Usuń nić ze wszystkich punktów od dźwigni 
podciągania nici do igły.  

Usuń igłę i szpulkę.  

Użyj dźwigni podnoszenia, aby podnieść 
stopkę.  

 Włącz zasilanie.  

Uruchom maszynę z normalną prędkością 
szycia przez około 1 minutę bez szycia 
żadnego materiału (postępując zgodnie z tym 
samym wzorem start / stop, jak podczas 
rzeczywistego szycia).  

Umieść arkusz sprawdzania ilości smaru (2) 
po lewej stronie chwytacza (3) (prawa strona 
to prawa strona chwytacza) i przytrzymaj go w 
miejscu podczas pracy maszyny do szycia z 
normalną prędkością szycia przez około 8 
sekund. 

   

Jako arkusz sprawdzania ilości oleju można 
użyć dowolnego rodzaju papieru (2). 

   

  
 

Sprawdź ilość oleju, który rozpryskał się na 
arkuszu. 
Jeśli konieczna jest regulacja, wyreguluj ilość 
oleju.  

  
Regulacja smarowania 

Odchyl do tyłu głowicę maszyny.  

Obracaj śrubę regulacji oleju (1), aby 
wyregulować wielkość smarowania. 

   

• Obracanie śruby regulacji oleju (1) w kierunku 
zgodnym z ruchem wskazówek zegara 
zwiększa ilość podawanego oleju. 

• Obracanie śruby regulacji oleju (1) w kierunku 
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara 
powoduje zmniejszenie ilości oleju. 

   
 

Sprawdź wielkość smarowania. 
   

Obracać śrubę regulacyjną oleju (1) i kilkakrotnie 
sprawdzać poziom smarowania, aż będzie on 
prawidłowy. 
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Sprawdź ponownie ilość podawanego oleju po 
około dwóch godzinach używania maszyny do 
szycia. 

14 



 
91 

            
 
  

21. Sprawdź poniższe punkty przed wezwaniem serwisu. 

22. Uproszczone szczegóły można sprawdzić na panelu. 

23. Jeśli poniższe rozwiązania nie naprawią problemu, wyłącz zasilanie i skonsultuj się z wykwalifikowanym 
technikiem lub miejscem zakupu. 

  NIEBEZPIECZEŃSTWO 

 

• Poczekaj co najmniej 5 minut po wyłączeniu zasilania i odłączeniu przewodu zasilającego od gniazdka 
ściennego przed otwarciem pokrywy skrzynki sterującej. Dotknięcie obszarów, w których występują 
wysokie napięcia, może spowodować poważne obrażenia. 

 
  UWAGA 

 

• Wyłącz zasilanie i odłącz przewód zasilający przed wykonaniem tych operacji. Maszyna może działać, 
jeśli pedał zostanie przypadkowo wciśnięty, co może spowodować obrażenia. 

     

Rozwiązywanie problemów występujących podczas szycia  

Elementy oznaczone „*” w kolumnie „Strona” powinny być sprawdzane wyłącznie przez wykwalifikowanego 
technika. 

Problem Możliwa przyczyna Strona 

Górna nić jest za luźna. 

  

Dolna nić jest za luźna. 

  

24. Czy maszyna jest odpowiednio nawleczona? 

25. Jeśli niepoprawnie, nawlecz maszynę prawidłowo. 

Patrz Nawlekanie górnej 
nici na stronie 21. 

26. Czy naprężenie górnej nici jest zbyt słabe? A może 
naprężenie dolne nitki jest zbyt silne? 

Wyreguluj naprężenie górnej lub dolnej nici. 

Zobacz Regulacja 
naprężenia nici na stronie 
64. 

27. Czy zakres działania sprężyny podciągacza nici jest 
zbyt mały? 

28. Opuść pozycję ogranicznika.1 

Patrz Regulacja zakresu 
pracy sprężyny 
podciągacza na stronie 73. 

29. W przypadku używania maszyny w podklasie do 
średnich materiałów może wystąpić słabe 
naprężenie nici w zależności od rodzaju szytego 
materiału. 

30. W takich przypadkach należy wymienić stopkę na 
taką, która ma szczeliny na spodzie. Lub wymienić 
ząbki na ząbki z rowkami.

 
 

 

 
 
 
 

  

 
1 Te elementy powinny być badane wyłącznie przez technika posiadającego odpowiednie przeszkolenie. 
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Rozwiązywanie problemów 
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Problem Możliwa przyczyna Strona 

Pętle pojawiają się w szwie 

  

31. Czy ścieżka nici nie jest wystarczająco gładka? 

Użyj pilnika lub papieru ściernego z drobnym 
ziarnem, aby wypolerować ścieżkę przebiegu nici. 

 

32. Czy szpulka obraca się płynnie? 

Wyciągnij dolną nić, aby sprawdzić, czy nie ma luzu 
w naprężeniu nici, lub wymień szpulkę dolną lub 
bębenek. 

 

33. Czy ilość podciąganej nici jest zbyt duża? 

34. Dostosuj ilość podciąganej nici. 

Zobacz Regulacja ilości 
podciąganej nici na stronie 
68. 

Przepuszczanie ściegów 
występuje podczas szycia 

  

35. Czy czubek igły jest wygięty lub jest tępy? 

Jeśli czubek igły jest wygięty lub tępy, należy 
wymienić igłę. 

Zobacz Zakładanie igieł na 
stronie  20. 

36. Czy igła jest prawidłowo założona?  

Jeśli jest nieprawidłowo, prawidłowo załóż igłę. 

Zobacz Zakładanie igieł na 
stronie  20. 

37. Czy maszyna jest odpowiednio nawleczona? 

Jeśli nieprawidłowo, nawlecz ponownie poprawnie. 

Patrz Nawlekanie górnej 
nici na stronie 21. 

38. Czy nacisk stopki jest zbyt słaby? 

Wyreguluj docisk stopki. 

Zobacz Regulacja docisku 
stopki na stronie 65. 

39. Czy igła jest zbyt cienka? 

Wymień igłę na igłę o jeden stopień grubszą. 

 

40. Czy stopka jest za wysoko? 

Wyreguluj wysokość stopki.1 

Zobacz Regulacja 
wysokości stopki na stronie 
76. 

41. Czy sprężyna podciągacza nici jest zbyt słaba? 

Wyreguluj napięcie sprężyny podciągacza nici.1 

Patrz Regulacja naciągu 
sprężyny podciągacza nici 
na stronie 74. 

42. Czy ilość podciąganej nici jest zbyt duża? 

43. Dostosuj ilość podciąganej nici. 

Zobacz Regulacja ilości 
podciąganej nici na stronie 
65. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przepuszczanie ściegów 
na początku szycia 
Wywlekanie nici z igły na 
początku szycia. 

44. Czy napięcie sprężyny podciągacza nici jest zbyt 
mocne? 

Zmniejszyć napięcie sprężyny podciągacza nici.1 

Patrz Regulacja naciągu 
sprężyny podciągacza nici 
na stronie 74. 

45. Czy zakres działania sprężyny podciągacza nici jest 
zbyt duży? 

Obniż pozycję ogranicznika.1 

Patrz Regulacja ilości 
podciąganych nici przez 
sprężyny podciągacza na 

 
1 Elementy te powinny być badane wyłącznie przez technika posiadającego odpowiednie przeszkolenie. 
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Problem Możliwa przyczyna Strona 

  

  

stronie 78. 

46. Czy igła nie jest zbyt gruba? 

Wymień igłę na igłę o jeden stopień cieńszą. 

 

(T-8422D/T-8452D/T-8722D/T-8752D) 
47. Czy długość górnych nici po obcięciu nie jest zbyt 

krótka ? 

Wyreguluj naprężenie górnych nici 1 

Zobacz Regulacja długości 
końca górnych nici po 
obcięciu nici na stronie 64. 

(T-8422D/T-8452D/T-8722D/T-8752D) 
48. Czy nici nie są obcinane w odpowiedni sposób? 

Naostrz nóż stały lub w razie potrzeby wymień noże 
stały i ruchomy.1 
Wymień ruchomy nóż.1 

 

49. Czy pozycja zatrzymania igły jest zbyt wysoka? 

Ustaw górna pozycję zatrzymania igły.1 

Patrz Regulacja pozycji 
zatrzymania igły na stronie 
41. 

50. Czy prędkość szycia na początku szycia jest zbyt 
duża? 

Użyj klawisza wolnego startu.1 

Zobacz Obsługa panelu 
sterującego (operacje 
podstawowe) na stronie 
39. 

(T-8422D/T-8452D/T-8722D/T-8752D) 
51. Czy dolna nić jest dociskana przez sprężynę 

przytrzymującą nić (1) po obcięciu nici? 

52. Jeśli dolna nić nie jest przytrzymywana przez 
sprężynę przytrzymującą nić (1), wyreguluj 
położenie montażowe ruchomego noża (2). 1 

  

 

  
 

 

Przepuszczanie ściegów 
na początku szycia 
Wywlekanie nici z igły na 
początku szycia. 

  

53. W przypadku szycia lekkich lub średnich materiałów 
czy stosowana jest stopka ze szczelinami na 
spodzie lub ząbki z rowkami ? 

54. Użyj stopki bez szczelin. 

55. Użyj ząbków bez rowków.
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Problem Możliwa przyczyna Strona 

 
 

 
 

Nierówny ścieg 

  

56. Czy docisk stopki jest zbyt słaby? 

Wyreguluj docisk stopki. 

Zobacz Regulacja docisku 
stopki na stronie 65. 

57. Czy ząbki są zbyt nisko? 

Ustaw wysokość ząbków. 1 

Zobacz Regulacja 
wysokości ząbków na 
stronie 87. 

58. Czy szpulka jest uszkodzona? 

59. Jeśli szpulka jest uszkodzona, wygładź ją 
naoliwionym kamieniem szlifierskim lub wymień. 

Wymienić szpulkę na nową. 

 

Duży stopień marszczenia 
(Nitka jest zbyt ciasna) 

  

60. Czy naprężenie górnej nici jest zbyt duże ? 

Ustaw naprężenie górnej nici tak małe, jak to 
możliwe. 

Zobacz Regulacja 
naprężenia nici na stronie 
64. 

61. Czy naprężenie dolnej nitki jest zbyt duże ? 

Ustaw możliwie najmniejsze naprężenie dolnej nici. 

Zobacz Regulacja 
naprężenia nici na stronie 
64. 

62. Czy napięcie sprężyny podciągacza nić jest zbyt 
silne? 

63. Ustaw aby naprężenie sprężyny naprężacza było jak 
najsłabsze. 1 

Zobacz Regulacja 
naprężenia sprężyny 
podciągacza na stronie 79. 

64. Czy zakres działania sprężyny podciągacza nici jest 
zbyt duży? 

Przesuń ogranicznik możliwie najwyżej. 1 

Zobacz Regulacja ilości 
podciąganych nici przez 
sprężyny podciągacza 78. 

65. Czy nacisk stopki jest zbyt silny? 

Wyreguluj docisk stopki. 

Zobacz Regulacja docisku 
stopki na stronie 65. 

66. Czy prędkość szycia jest zbyt duża? 

Użyj przycisku prędkości szycia, aby stopniowo 
zmniejszać prędkość szycia. 

Zobacz Obsługa panelu 
sterującego (operacje 
podstawowe) na stronie 
39. 

67. Czy ilość podciąganej nici jest zbyt mała? 

68. Dostosuj ilość podciąganej nici. 

Zobacz Regulacja ilości 
podciąganych górnych nici 
na stronie 68. 

  

 

 

 

Poślizg materiału

  

69. Czy nacisk stopki jest zbyt silny? 

Wyreguluj docisk stopki. 

Zobacz Regulacja docisku 
stopki na stronie 65. 

Dolna nić jest splątana na 70. Czy kierunek obrotów szpulki jest prawidłowy Zobacz wkładanie szpulek 
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początku szycia. 
Szpulka obraca się 
podczas obcinania nici. 

  

podczas wyciągania dolnej nici? 

Ustaw szpulkę tak, aby obracała się w kierunku 
przeciwnym do chwytacza. 

na stronie 22. 

71. Czy na szpulce nawijana jest zbyt duża ilość nici? 

72. Ilość nici nawijanych na szpulce nie powinna 
przekraczać 80%. 

  

Zobacz nawijanie dolnych 
nici na stronie 21. 

(T-8422D/T-8452D/T-8722D/T-8752D) 
73. Czy w bębenku jest sprężyna antypoślizgowa? 

Zamocuj sprężynę antypoślizgową. 

Zobacz wkładanie szpulek 
na stronie  22. 

74. Czy szpulka obraca się płynnie? 

Jeśli szpulka nie obraca się płynnie, wymień szpulkę. 

Zobacz wkładanie szpulek 
na stronie  22. 

75. Czy używana jest szpulka inna niż szpulka ze stopu 
lekkiego zalecana przez firmę Brother? 

Używaj tylko szpulek, które są zalecane przez firmę 
Brother. 

Zobacz wkładanie szpulek 
na stronie  22. 

Upper and lower threads 
are breaking. 

  

76. Czy igła jest wygięta? Czy końcówka igły jest tępa? 

Jeśli końcówka igły jest wygięta lub tępa, należy 
wymienić igłę. 

Zobacz Zakładanie igieł na 
stronie 20. 

77. Czy igła jest prawidłowo założona ? 

Jeśli nie jest, prawidłowo załóż igłę. 

Zobacz Zakładanie igieł na 
stronie  20. 

78. Czy maszyna jest prawidłowo nawleczona? 

Jeśli nie jest, nawlecz maszynę poprawnie. 

Zobacz nawlekanie 
górnych nici na stronie 25. 

79. Czy w zbiorniku jest wystarczająca ilość oleju ? 

Jeśli poziom oleju spadnie do dolnej linii odniesienia 
w oknie wskaźnika, dolej więcej oleju. 

Zobacz Smarowanie na 
stronie Błąd! Nie 
zdefiniowano zakładki.. 

80. Czy naprężenie górnej lub dolnej nici jest zbyt duże 
lub zbyt słabe? 

Wyreguluj naprężenie górnej lub dolnej nici. 

Zobacz Regulacja 
naprężenia nici na 
stronie 64. 

81. Czy chwytacz jest zablokowany przez kurz lub 
resztki nici? 

82. Wyczyść chwytacz. 

Zobacz Czyszczenie na 
stronie 71. 

83. Czy górna nić jest zbyt luźna, ponieważ skok 
sprężyny podciągacza jest zbyt mały?           
Wyreguluj położenie ogranicznika.1 

Patrz Regulacja ilości 
podciąganych nici przez 
sprężyny podciągacza na 
stronie 78. 

   

Górne i dolne nici zrywają 
się. 

 
 

84. Czy chwytacz, ząbki lub inna część jest 
uszkodzona? 

Jeśli ścieżka nici jest uszkodzona, wygładź ją 
papierem ściernym. Ewentualnie wymień 
uszkodzoną część. 1 

 

85. Czy ścieżka nici jest uszkodzona? 

Jeśli ścieżka nici jest uszkodzona, wygładź ją 
papierem ściernym. Ewentualnie wymień 
uszkodzoną część. 1 

 

86. Czy ilość podciąganej nici jest prawidłowa? Zobacz Regulacja ilości 
podciąganej nici na stronie 
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87. Dostosuj ilość podciąganej nici. 68. 

Nieprawidłowe obcinanie 
nici 

88. Czy końcówka ruchomego noża jest uszkodzona lub 
zgięta? 

89. Wymień ruchomy nóż. 1 

 

Złamana igła 

  

• Czy materiał jest popychany lub ciągnięty z 
nadmierną siłą podczas szycia? 

 

90. Czy igła jest prawidłowo założona? 

Jeśli jest nieprawidłowo, prawidłowo załóż igłę. 

Zobacz Zakładanie igieł na 
stronie  20. 

91. Czy igła jest wygięta? Czy końcówka igły jest 
złamana lub otwór igły jest zablokowany? 

Wymień igłę. 

Zobacz Zakładanie igieł na 
stronie  20. 

• Czy igła trafia w środek otworu w ząbkach? 

Sprawdź pozycję opadania igły. Jeśli igła nie trafia w 
środek otworu , zainstaluj ząbki ponownie 1 
Jeśli igielnica się obróciła, obróć igielnicę do 
właściwej pozycji. 1 

 

WAŻNE   

92. Pozostawienie kawałków złamanej igły w materiale 
jest bardzo niebezpieczne. 

93. Jeśli igła się złamie, szukaj wszystkich elementów, 
aż cała igła zostanie ponownie znaleziona. 

94. Ponadto zalecamy dokładne podjęcie kroków w celu 
uwzględnienia takich igieł zgodnie z przepisami 
dotyczącymi odpowiedzialności za produkt. 

  

 

   

Maszyna do szycia nie 
działa po włączeniu 
zasilania i naciśnięciu 
pedału. 

95. Czy 3-stykowe złącze zasilania jest odłączone od 
skrzynki sterującej? 

96. Włóż dokładnie wtyczkę. 1 

  

Zobacz Podłączenie 
przewodów na stronie 13. 

97. Czy panel operacyjny jest ustawiony na ekran inny 
niż ekran, na którym możliwe jest szycie? 

Przełącz panel operacyjny na ekran, na którym 
możliwe jest szycie, np. Ekran główny. 

Zobacz Ekrany 
umożliwiające szycie na 
stronie 28. 

Maszyna nie szyje z dużą 
prędkością. 

98. Czy prędkość szycia lub prędkość szycie 
wstecznego jest zbyt niska? 

Użyj przycisku prędkości szycia, aby ustawić wyższą 
prędkość. 

Zobacz Obsługa panelu 
sterującego (operacje 
podstawowe) na stronie 
39. 
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Maszyna zatrzymuje się 
podczas szycia. 

99. Czy wzór szycia został ustawiony na ścieg stały z 
określoną ilością ściegów ? 

W głównym trybie szycia ustaw wzór szycia na coś 
innego niż „Ścieg stały”. 1 

Zobacz Obsługa panelu 
sterującego (operacje 
podstawowe) na stronie 
39. 

100. Czy napięcie zasilania jest zbyt niskie? 

101. Sprawdź napięcie zasilania.1 

(Jeśli przewód zasilający jest zbyt długi lub zbyt wiele 
urządzeń jest zasilanych z jednego gniazdka, może 
to spowodować spadki napięcia, co z kolei 
spowoduje włączenie funkcji resetowania i 
zatrzymanie urządzenia, nawet jeśli samo żródło 
zasilania jest prawidłowe.) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Nic nie pojawia się na 
wyświetlaczu panelu 
sterującego. 

Czy 3-stykowe złącze zasilania jest odłączone od 
skrzynki sterującej? 

Włóż dokładnie wtyczkę. 1 

  

Zobacz Podłączenie 
przewodów na stronie 13. 

102. Czy 8-stykowe złącze panelu wewnątrz 
skrzynki sterującej jest odłączone? 

Włóż prawidłowo wtyczkę.1 

Zobacz Podłączenie 
przewodów na stronie 13. 
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Wyświetlacz panelu 
przełącza się na ekran 
ostrzegający o czasie 
smarowania. 

103. Ten wyświetlacz informuje, że czas nałożyć 
smar. 

Uzupełnij smar. 

Zobacz Uzupełnianie 
smaru (gdy wyświetla się 
ekran ostrzeżenia o 
smarowaniu) na stronie 73. 

Oświetlenie staje się 
chwilowo ciemniejsze lub 
migocze. 

• Oświetlenie może chwilowo ciemnieć lub migać, gdy 
maszyna do szycia uruchomi się lub zatrzyma, w 
zależności od zasilania w środowisku, w którym 
maszyna jest używana. Nie świadczy to o usterce. 

＊ 
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Lista błędów  

Lista błędów 
Jeśli kod błędu pojawi się na wyświetlaczu panelu dotykowego 

  

Schemat układu złącza 

   

Płyta główna 

Machine motor connector 
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Błędy związane z włączaniem 

Kod Przyczyna Rozwiązanie 

E050 Głowa maszyny jest wykrywana jako 
przechylona do tyłu, gdy rozpoczyna się szycie. 

104. Wyłącz zasilanie, a następnie ustaw 
głowicę w pierwotnym położeniu. 

105. Wyłącz zasilanie i sprawdź połączenie 
złącza CN8. 

E051 Głowica maszyny jest wykrywana jako 
przechylona do tyłu, gdy rozpoczyna się szycie. 

Wyłącz zasilanie i sprawdź połączenie złącza 
CN8. 

E055 Głowa maszyny jest wykrywana jako 
przechylona do tyłu, gdy włączano zasilanie. 

106. Wyłącz zasilanie, a następnie ustaw 
głowicę w pierwotnym położeniu. 

107. Wyłącz zasilanie i sprawdź połączenie 
złącza CN8. 

E064 Klawisz dotykowy był naciskany przy włączeniu 
zasilania. 

Wyłącz zasilanie, a następnie włącz je ponownie. 
Nie naciskaj klawiszy dotykowych podczas 
włączania zasilania. 

E065 Podczas włączania zasilania naciskano klawisz 
sprzętowy. 

Wyłącz zasilanie, a następnie włącz je ponownie. 
Nie naciskaj klawisza sprzętowego podczas 
włączania zasilania. 

E066 Klawisz dotykowy był naciskany przy włączeniu 
zasilania. 

Wyłącz zasilanie, a następnie włącz je ponownie. 
Nie naciskaj klawiszy dotykowych podczas 
włączania zasilania. 

E090 Połączenie pedału nie zostało wykryte po 
włączeniu zasilania. 

Wyłącz zasilanie i sprawdź połączenie złącza 
CN11. 

E095 Podczas włączania zasilania wciśnięto pedał 
lub pedał do pracy na stojąco. 

Ustaw pedał w pozycji neutralnej. 
Nie wciskaj pedału podczas włączania zasilania. 
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Błędy związane z silnikiem maszyny do szycia 

Kod Przyczyna Rozwiązanie 

E100 Czas na smarowanie. Wyłącz zasilanie, nałóż smar, a następnie 
zresetuj licznik smarowania zgodnie z określoną 
metodą. 

E111 Pozycja zatrzymania igły w górze przekroczyła 
określoną wartość po zatrzymaniu silnika 
maszyny do szycia. 

Wyłącz zasilanie i sprawdź, czy silnik maszyny 
do szycia lub mechanizm obcinania nici nie jest 
zablokowany. 

E112 Pozycja zatrzymania igły w górze lub w dole nie 
osiągnęła określonej wartości po zatrzymaniu 
silnika maszyny do szycia. 

Wyłącz zasilanie i sprawdź, czy silnik maszyny 
do szycia lub mechanizm obcinania nici nie jest 
zablokowany. 

E113 Pozycja zatrzymania igły w dole przekroczyła 
określoną wartość po zatrzymaniu silnika 
maszyny do szycia. 

Wyłącz zasilanie i sprawdź, czy silnik maszyny 
do szycia lub mechanizm obcinania nici nie jest 
zablokowany. 

E130 Silnik maszyny do szycia nie działał na początku 
szycia ani podczas szycia. 

108. Wyłącz zasilanie i sprawdź, czy silnik 
maszyny nie jest zablokowany. 

109. Wyłącz zasilanie i sprawdź połączenia 
4-stykowego złącza silnika maszyny do 
szycia i złącza CN16. 

E131 Podłączenie enkodera silnika maszyny do szycia 
nie zostało wykryte po włączeniu zasilania. 

Wyłącz zasilanie i sprawdź połączenie złącza 
CN16. 

E132 Podczas szycia wykryto nieprawidłową prędkość 
szycia silnika maszyny do szycia. 

Wyłącz zasilanie i sprawdź połączenie złącza 
CN16. 

E133 Problem z sygnałem enkodera silnika maszyny 
do szycia 

Wyłącz zasilanie i sprawdź połączenie złącza 
CN16. 

E140 Silnik maszyny do szycia pracował w kierunku 
przeciwnym do kierunku podanego podczas 
szycia. 

Wyłącz zasilanie i sprawdź połączenie złącza 
CN16. 

E150 Wykryto nienormalne przegrzanie w silniku 
maszyny do szycia. 

Wyłącz zasilanie i sprawdź ponownie warunki 
szycia. 

E151 Nie wykryto połączenia czujnika przegrzania 
silnika. 

Wyłącz zasilanie i sprawdź połączenie złącza 
CN16. 

E161 Podczas szycia wykryto przeciążenie silnika 
maszyny do szycia. 

Wyłącz zasilanie i sprawdź ponownie warunki 
szycia. 

E190 Silnik maszyny do szycia pracował zbyt długo 
podczas szycia. 

Wyłącz zasilanie, a następnie włącz je ponownie. 

E191 Operacja elektromagnesu obcinania nici nie 
została zakończona w określonym czasie. 

Wyłącz zasilanie i sprawdź, czy mechanizm 
obcinania nici nie jest zablokowany. 

 
 
 

Błędy związane z komunikacją i pamięcią 

Kod Przyczyna Rozwiązanie 

E400 Połączenie panelu nie zostało wykryte po 
włączeniu zasilania. 

Wyłącz zasilanie i sprawdź połączenie złącza 
CN6. 

E410 Wystąpił błąd komunikacji z panelem po 
włączeniu zasilania. 

Wyłącz zasilanie i sprawdź połączenie złącza 
CN6. 

E422 Wystąpił błąd podczas odczytu z nośnika USB. 110. Wciśnij RESET. 

111. Sprawdź pliki na nośniku USB. 

E424 Za mało wolnego miejsca na nośniku USB. 112. Wciśnij RESET. 

113. Zwiększ ilość wolnego miejsca. 

E425 Wystąpił błąd podczas zapisywania na nośniku 
USB. 

114. Wciśnij RESET. 

115. Użyj zalecanego nośnika USB. 
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Kod Przyczyna Rozwiązanie 

E440 Nie można zapisać danych w pamięci 
zapasowej (płyta główna P.C.). 

Wyłącz zasilanie, a następnie włącz je ponownie. 

E441 Nie można odczytać danych z pamięci 
zapasowej (płyta główna P.C.). 

Wyłącz zasilanie, a następnie włącz je ponownie. 

E442 Dane kopii zapasowej pamięci (płyta główna 
P.C.) były nieprawidłowe, więc ustawienia 
zostały zainicjowane. 

Wyłącz zasilanie, a następnie włącz je ponownie. 

E450 Wyboru modeli nie można odczytać z pamięci 
głowicy maszyny (panel wewnętrzny). 

Wyłącz zasilanie i sprawdź połączenie złącza P3. 

E451 Kopii zapasowej danych nie można zapisać w 
pamięci głowicy maszyny (panel wewnętrzny). 

Wyłącz zasilanie i sprawdź połączenie złącza P3. 

E452 Pamięć głowicy maszyny nie jest podłączona. Wyłącz zasilanie i sprawdź połączenie złącza P3. 
 

Błędy związane z oprogramowaniem 

Kod Przyczyna Rozwiązanie 

E582 Wykryto błąd aktualizacji wersji parametru   (w 
tym niezgodność specyfikacji). 

Wyłącz zasilanie, a następnie włącz je ponownie. 

E583 Wykryto błąd aktualizacji wersji parametru   (w 
tym niezgodność specyfikacji). 

Wyłącz zasilanie, a następnie włącz je ponownie. 

 

Błędy związane z płytą P.C. 

Kod Przyczyna Rozwiązanie 

E700 Po włączeniu zasilania wykryto nienormalny 
wzrost napięcia zasilania. 

Wyłącz zasilanie i sprawdź napięcie zasilania. 

E701 Wykryto nienormalny wzrost napięcia zasilania 
silnika maszyny do szycia. 

116. Wyłącz zasilanie i sprawdź napięcie 
zasilania. 

117. Wyłącz zasilanie i sprawdź połączenie 
złącza P4. 

E705 Wykryto nienormalny spadek napięcia 
zasilania. 

Wyłącz zasilanie i sprawdź napięcie zasilania. 

E709 Nie można wykryć sygnału zasilania po 
włączeniu zasilania. 

Wyłącz zasilanie, a następnie włącz je ponownie. 

   

E710 Wykryto nieprawidłowy prąd silnika maszyny do 
szycia. 

Wyłącz zasilanie i sprawdź połączenia 4-
stykowego złącza silnika maszyny do szycia. 

E740 Silnik wentylatora nie działa. 118. Wyłącz zasilanie, a następnie sprawdź, 
czy wentylator chłodzący nie jest 
zablokowany resztkami nici. 

119. Wyłącz zasilanie i sprawdź połączenie 
złącza CN3. 

E791 Nieprawidłowy prąd mechanizmu 
elektromagnesu wykryty podczas aktywacji 
elektromagnesu. 

Wyłącz zasilanie i sprawdź połączenie złącza 
CN8. 

 

Błędy aktualizacji wersji 

Kod Przyczyna Rozwiązanie 

E880 Żądanie aktualizacji wersji nie zostało odebrane 
po włączeniu zasilania. 

Wyłącz zasilanie i sprawdź połączenie złącza 
CN6. 

E881 Wykryto błąd komunikacji podczas aktualizacji 
głównej wersji. 

Wyłącz zasilanie i sprawdź połączenie złącza 
CN6. 

E882 Brak nośnika USB po włączeniu zasilania. Wyłącz zasilanie i sprawdź połączenie z 
nośnikiem USB. 
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Kod Przyczyna Rozwiązanie 

E883 Nie można wykryć pliku aktualizacji wersji na 
nośniku USB po włączeniu zasilania. 

Wyłącz zasilanie, a następnie sprawdź, czy plik 
aktualizacji wersji znajduje się na nośniku USB. 

E884 Wykryto problem z plikiem aktualizacji wersji 
podczas aktualizacji. 

Wyłącz zasilanie, a następnie powtórz procedurę 
aktualizacji wersji. 

E885 Nie można odczytać pliku aktualizacji wersji z 
nośnika USB podczas aktualizacji wersji. 

Wyłącz zasilanie i sprawdź połączenie z 
nośnikiem USB. 

E886 Wykryto problem z plikiem aktualizacji wersji 
podczas wykonywania aktualizacji. 

Wyłącz zasilanie, a następnie powtórz procedurę 
aktualizacji wersji. 

E887 Nie można zapisać pliku aktualizacji wersji 
podczas aktualizacji wersji. 

Wyłącz zasilanie, a następnie powtórz procedurę 
aktualizacji wersji. 

E888 Błąd podczas wysyłania lub odbierania pliku 
aktualizacji wersji. 

Wyłącz zasilanie, a następnie powtórz procedurę 
aktualizacji wersji. 

E889 Niepoprawne dane zapisane w pamięci flash. Wyłącz zasilanie, a następnie powtórz procedurę 
aktualizacji wersji. 

E890 Wystąpił błąd podczas aktualizacji wersji. Wyłącz zasilanie, a następnie powtórz procedurę 
aktualizacji wersji. 

 

Jeśli pojawi się kod błędu, który nie jest wymieniony powyżej lub jeśli wykonanie określonego środka 
zaradczego nie rozwiąże problemu, skontaktuj się z miejscem zakupu.  
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Należy pamiętać, że zawartość tej instrukcji może nieznacznie różnić się 
od rzeczywistego produktu zakupionego w wyniku ulepszenia produktu. 


