




WAŻNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCEBEZPIECZEŃSTWA

Overlock Jonome 204 został zaprojektowany i skonstruowany wyłącznie do użylku DOMOWEGO.
Przed użyciem overlocku należy zapoznać się ze wszystkimi instrukcjami.

NIEBEZPIECZEŃSTWO
. Aby uniknąć porażenia prądem:

l. Nigdy nie należy zostawiać maszyny do szy
cia bez nadzoru. jeżeli jest ono podłączona

do sieci.
2. Zawsze od rozu po zakonczeniu procy i

przed czyszczeniem należy wyjąć wtyczkę

maszyny z gniazdko.
3. Przed wymianq żarówki należy odłączyć

zasilanie. Przy wymianie nalety zastosować

żarówkę tego samego rodzaju 120 V, 15 W.
4. Nie wolno wyciągoć maszyny. jeżeli wpadło

ono do wody. Natychmiast należy wyłqczyć

ją z sieci.
5. Nie należy ustawiać bądź przechowywać

maszyny w miejscach, z których może ono
spaść lub zostać wciągnięta do wanny lub
zlewu. Nie wolno wkładać jej lub wrzucać

do wody lub innej cieczy.

UWAGA· Aby uniknąć poparzen, pożaru,

porażenia prądem lub zranień:

l. Maszyno nie jest przeznaczono do zabawy.
Nadzór jest konieczny wówczas, gdy maszy
na używano jest przez dzieci lub w ich obec
noSei.

2. Maszyno do szycia przeznaczono jest
wyłącznie do celów opisanych w niniejszej
instrukcji obslugi. Należy slosować wyłącznie

wyposażenie zalecone przez producenta
i opisane w niniejszej instrukcji.

3. Nie wolno pracować no maszynie, jeżeli

uszkodzony jesl kabel lub wtyczka, kiedy
działo niewłaściwie, zostało upuszczono lub
zniuczona lub wpadło do wody. Należy
odnieść maszynę do najbliiszego autory
zowanego przedstowicielo lub centrum serwi
sowego w celu dokonania przeglądu, napra
wy, elektrycznej lub mechanicznej regulacji.
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Nie wolno pracować na maszynie, jeżeli

zatkane są wloty powietrzne. Należy
uważać, aby w otworach wentylacyjnych
maszyny do szycia oraz pedału nie gro
madziły się kudełki, kurz i włókna.
Palce należy zawsze trzymać z daleka od
ruchomych części. Szczególną uwagę należy

zachować w pobliżu igły i tnących ostrzy.
Nie wolno używać skrzywionych igieł.

Nie wolno ciągnąć oni popychać materiału

podczas szycia. Może to skrzywić igłę

i złamać ją.

Należy wyłączyć maszynę podczas wsze~

kich czynnoSci regulacyjnych przy igle, takich
jak nawlekanie igły, zmiana położenia igły,

wymiano stopki dociskowej, itd.
Należy zawsze wyciągnąćwtyczkę maszyny
z gniazdka przy zdejmowaniu obudowy.
smarowaniu lub przy jakiejkolwiek czynności

konserwacyjnej podanej w instrukcji.
Nie wolno wrzucać oni wkładać żadnych

przedmiotów do wlotów powietrznych.
Nie używać maszyny na wolnym powietrzu.
Nie wolno pracować no maszynie w mie~

scach, w których używane są wyroby w aero
zolu (sproyullub tam, gdzie stosowany iesl
Ilen.
Aby odłączyć maszynę od sieci, należy ją

wylączyć i wyciągnąć wtyczkę z gniazdko.
Nie wolno odłączać maszyny ciągnąc za
przewód. Aby odłączyć maszynę od sieci,
należy chwycić wtyczkę, a nie przewód.
Maszyna jest wyposażono w specjalny
przewód podłączeniowy,który w razie
uszkodzenia musi zostać zastąpiony identy
cznym przewodem. Jesion dostępny u auto
ryzowanego przedstawiciela.





Wyka& c&ęści:

1. Regulator naprężenia nitki lewej igły

2. Regulator naprężenia nitki prawej igły

3. Regulator naprężenia górnego chwytacza
4. Regulator naprężenia dolnego chwytacza
5. Płyta układania materiału

6. Pokrywo czołowo

7. Koło zamachowe
8. Włącznik prądu i oświetlenia
9. Gniazdo sieciowe
10. Regulator transportu różnicowego

11. Regulator długości ściegu

12. Podstawo szpulki
13. Stożek antywibracyjny
14. Trzpień do trzymania nici
15. Stojak teleskopowy prowadnicy nici
16. Prowadnico nici
17. Śrubo ustawienia docisku stopki
18. Stopko
19. Dźwignia wyboru szwu overlocka lub

podwijania rolowanego
20. Obcinacz nitek
21. Dźwignio podnoszenia stopki
22. Płytka ściegowa

23. Regulator noża
24. Regulacja szerokości ściegu

25. Chwytacz górny
26. Chwytacz dolny
27. Górny nóż

28. Dolny nóż

CD
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Wyposaienie standardowe

1. Wkrętak

2. Pinceto
3. Komplet igieł





Wymiana iarówkl

Wyłączyć moszynę i wyjąć wtyczkę z gniazd
ko. Poluzować śrubę na tylnej części maszyny,

iok no rysunku.

Zdjqć pokrywę i wykręcić żarówkę.

Wkręcić nowq żarówkę i ponownie przykręcić

pokrywę.

UżvwgĆ żarÓwki max. 15W jok podano na
oprawie lampy.

Kierunek obrotów silnika

Silnik i pokrętło maszyny obracają się przeciw
nie do ruchu wskazówek zegara (zgodnie
z kierunkiem wskazanym przez strzałkę).

Odpowiada to kierunkowi typowej domowej
maszyny do szycia.

1 Pokrętło

Przed przystąpieniemdo wymiony żarówki

powinno ono ostygnąć.

3 1
2
3
4
5

pokrywo
śrubo

żarówka

dokręcanie

odkręcanie

Pokrywa układania materiału

Otwieranie i zamykanie pokrywy.

Otwieranie: pokrywę układania materiału prze
sunąć na lewo

Zamykanie: pokrywę układania materiału

przesunąć w prawo

Pokrywo

1234
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Czyszczenie ząbków transportu

1. Wyłączyć maszynę i wyjqć wtyczkę z gnia-
zdka.

2. Odkręć śrubę mocującą płytkę ściegową.

3. Ściqgnii stopkę

4. Ściqgnij odkręconq płytkę ściegowq

1 płytka ściegowa

2 śrubo mocująco płytkę ściegowq

5. Szczoteczką wyczyść ząbki transportu oraz
pozostałe miejsca pod płytką ściegowq

6. Po skończonym czyszczeniu zainstaluj z
powrofem płytkę ściegowq.

ząbki transportu
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Pokrywa chwytacza

Otwierunie: nacisnąć wygięcie kciukiem

no pokrywie w prawo i pociągnąć w
dół do siebie.

Zamykanie: pokrywę lekko posunqć w kierunku
do góry i nacisnqć w prawo.
Pokrywa chwytacza automatycznie
zaskoczy w zapadkę.

1 Pokrywo chwytacza



Podczos szycia i cięcia kurz, resztki nici i mate
riołówosadzają się no maszynie.
Należy regularnie usuwać te zanieczyszczenia.

Wymiana dolncso noia

Czyszczcnic

1 górny nóż

2 śruba mocująca

3 zaczep
4 dolny nóż

Poluzować śrubę mocującą górnego noża

i wyciqgnąć nóż do góry.
Włożyć nowy nóż.

Obracać pokrętło, aż górny nóż znaidzie się

w nainiższym polożeniu. Mieć na uwadze, by
górny nóż znajdował się przed dolnym nożem.

Nastawić odstęp do astrze dolnego noża w zo
kresie 0,8· 1,5 mm. Dokręcić z powrotem śrubę

mocuiącą.

Poluzować śruby mocujące dolnego noża

i wyciągnąć go. Włożyć nowy nóż w miejsce
starego. Ustawić dolny nóż tak, aby jego ostrze
kończyło się dokładnie no płytce ściegowej.

Dokręcić ponownie śruby mocujące dolny nóż.

Do ostrego cięcio ważne jest właściwe
skierowanie górnego i dolnego chwytocza dlat
ego najlepszym miejscem do wymiany będzie

autoryzowany serwis.

UWAGA! Przestrzegaćwskazówek bezpie
czeństwa I
Odłączyć maszynę od zasilania przez wyjęcie

wtyczki.

Konscrwacja

Wymiana sórnego nota

2
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0.8 • 1.5 mm (3/64')

2. Przy szyciu luźno napiętą nicią nylonową

zaleca się owinięcie szpulki siatką tak, aby
nić nie spadała ze szpulki. Siatkę dopo
sować do kształtu szpulki.

1 Stożek antywibracyjny
2 Trzpień szpuli
3 Tarczo
.( Szpulka nici

1 Prawo strona prowadnicy nici
2 Lewa strono prowadnicy nici
3 Pręt teleskopowy prowadnicy
.4 Trzpień szpulki

1. Stożek ontywibracYi"Y powinien być stoso
wany szerszym końcem do dołu na trzpieniu
szpuli gdy używa się nici ze stożka.

Dla szpulek domowych używać tarczę anty
wibracyjną. Umieścić szpulkę no trzpieniu
i następnie nałożyć tarcze prowadzącą nici
na trzpieniu, taka strono jak pokazano na

rysunku.

Pręt prowadzenia nici podnieść całkowicie do

góry i ruchami w prawo i lewo kręcić do zazę

bienia zapadki.
Upewnić się, że prowadnice nici znajdują się

dokładnie nod trzpieniami szpulek.

Montaż nici na tn:picniu szpulki

Stojak nici

2

1 2

1 Siatko
2 Trzpień szpuli

2
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Iaszewki Igły

Wyjmowanie igły

Wyłączyć maszynę Iwyłqcznik sieciowy w po
łożeniu O)
Obracać pokrętło przeciwnie do ruchu
wskazówek zegara, aż igła znojdzie się w oci
wyższej pozycji.
Poluzować śrubę uchwytu igły śrubokrętem i wy
iąć igłę.

l śrubo mocująco lewą igłę

2 śruba mocuiąca prawą igłę

Zakładanie igły

Wyłączyć maszynę (wyłqcznik sieciowy w po
łożeniu O)
Obracać pokrętło przeciwnie do ruchu
wskazówek zegara, aż igła znajdzie się w nai
wyższej pozycji.
Chwycić igłę tok, oby płasko strono było skiero

wano do tyłu i przesuwać igłę do góry, aż do
zablokowania.

f0ocno przykręcić śrubę uchwytu igły śrubokrętem.

Jeżeli igły sq prawidłowo założone, prawa igła

powinno być nieco niżei niż lewa.

• zastosuj naprężenia nici ze strony 21

Ustawienie maszyny

1 wyjmij lewą igłę

2 pelec ściegowy w pozycji R lrolującej}

,

materiał nici
od lekkich nici górno syntetyczne nr 60-80
do średnich (prawa) jedwab nr 50 - 80

nić górnego
chwytacza, syntetyczno nr 60- 100
nić dolnego jedwab nr 50- 100
chwytacza

~ 00
O

2

Szycie:

• wyjmij lewą igłę

• wyłącz nóż górny
• szyjqc zawinięty materiał prowadź go zgodnie
z linią (jak pokazano na rysunkul

x x x

Nigdy nie zakładać igieł krzywych, tępych, lub
wygiętych.

Wasz overlock Janome 204 D jest wyposażony

w system igeł 130/705H {igły do maszyn
domowych l. Dlatego przy zakupie nowych
igieł należy koniecznie zwrócić uwagę, oby
nabyć igły systemu 130/705H.
Dla tej maszyny najeży stosować igły o gruboś

ó 70-90.

Diwignia podnoszenia stopki

Rozłóż materiałna płosko i zaprasuj no jedną

stronę

• włącz górny nóż

2

Aby podnieść stopkę należy poruszyć dźwignię

podnoszenia w górę, a żeby opuścić stopkę

dźwignię należy opuścić w dół.

1 stopka
2 dźwignia podnoszenia stopki
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Wymiana stopki

Wyłączyć maszynę, główny wyłącznik ustawić

na "O". Podnieść stopkę oraz igłę ustawić w naj
wyższym położeniu. Nacisnąć przycisk z tyłu

elementu mocującego stopkę.

1 igła

2 dźwignia podnoszenia stopki
3 element mocujący stopkę
.4 przycisk

Dekoracyjny owerlok

• zastosuj naprężenia nici i technikę szycia ze

strony 21

materiał nici
od średni do ciężki nici górne syntetyczne nr 60-BO

iedwab nr 50-80
nić górnego nić ozdobna
chwytacza
nić dolnego syntetyczna nr 60-80
chwytacza iedwab nr 50-80

W celu zamocowania stopki, umieścić ją pod
trzpieniem. Zapadka powinno dokładnie być

nad poprzeczką stopki. Opuścić trzpień a stop

ka automatycznie zaskoczy w zapadkę.

1 zapadko
2 poprzeczka

~ 00
D

"

Ustawienie maszyny
l polec ściegowy w pozycji S

(owerlockowa)

materiał nici
od lekkich nici górne syntetyczne nr 60-80
do średnich jedwab nr 50-BO

nić górnego
chwytacza, syntetyczna nr 60-80
nić dolnego iedwab nr 50-80
chwytacza

8

Docisk stopki

Docisk stopki jest ustawiany przez producenta
na średnią wartość. W przypadku konieczności

dokładnego dostosowania do szytego wyrobu,
należy śrubę regulującą docisk stopki przekrę

cić w żądanym kierunku.

Większy docisk: dla grubych i twardych mate
ria/ów takich jak jeans, tweed, mocne materiały

lniane.
Mniejszy docisk: lekkie materiały takie jak szy
fon, żorżeta, batyst.

1 mniejszy docisk

2 większy docisk
3 śrubo regulująca

.4 standardowa wysokość dla średniej

wartości to 2mm

Marszczenie

• zastosuj naprężenia nici i technikę szycia ze
strony 21

Ustawienie maszyny

1 polec ściegowyw pozycji S
(owerlockowa)
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Naprężenie Nid

Zastosowanie do szycia okrętką, fałd i owerlokiem wąskim.

Poprawne ustawienie
Na ilustracji obok przedstawiono rezu~ot przeszycie z do

kładnym ustawieniem napręzeń. Napręzenie może się zmie

niać w zależności od zastosowanego materiału i rodzaju nid.

l lewo strono materiału

2 prawo strono moteriału

3 nitka od igły prawej
4 nitko od górnego chwytacza
5 nitko od dolnego chwytacza

Długość ściegu

Nasiawić pokrętło na żądaną długość ściegu.

Można regulować długość ściegu w zakresie
pomiędzy 1 mm· 5 mm.

l pokrętło

2 skala

Ustawienie napręzenia nici
Zostosui do materiału rodzai nici lak jok w lobeli zasto
sowań na sir 21
Przeszyj i sprawdź naprężenie

Jeśli naprężenie nie jest odpowiednie, możno to skory
gowoć poprzez zmianę regulatorem naprężenia

Gdy naprężenie nici z igły jest zo luźne

Na ilustracji obok pokazano przypadek, gdy naprężenie

nici z prawej igły jest zo luźne. W tym przypadku należy

zwiększyć naprężenie regulatorem 6.
6 regulator napręzenia nici z prawej igły

Gdy naprężenie nici z górnego chwytacza jest za luźne

Na ilustracji obok pokazano przypadek, gdy naprężenie

nici z górnego chwytacza jest za luźne. W tym przypad
ku należy zwiększyć naprężenie regulatorem Z

7 regulator napręzenia nici z górnego chwytacza

Niewłaściwe naprężenia nici z chwytaczy

Na ilustracji obok. pokazano przypadek, gdy naprężenie

nici z górnego chwytacza iest za mocne, a napręzenie

dolnego chwytacza jest za słabe. W tym przypadku
należy zmniejszyć naprężenie górnego chwytacza regu
1010rem, o dolnego zwiększyć.

7 regulator napręzenia nici z górnego chwytacza

8 regulator napręzenia nici z dolnego chwytacza

2

Transport różnicowy

Maszyno wyposażona jest w dwa transportery,
przesuwające materiał pod stopką.

Transport pozwala no wykonanie absolutnie
prostych i nie pofałdowanych szwów w dziani
nach czy elastikach bez przesuwania warstw
materiału.

Pomaga również aby gładkie materiały takie jak
dzianino nylonowo lub ściśle tkane materiały,

podczas szycia nie ściągały się.

Ustawienie transportu na 1.0 jest uslawieniem
neutralnym ( obie szyny pracują z ta somo szy
bkościq I

1 szew pofalowany
2 szew spięty

Gdy po przeszyciu szew no materiale jest
pofalowany należy ustawić transport różnicowy
w zakresie 1.0 - 2.2

Gdy po przeszyciu szew no materiale jest spięty

należy ustawić transport w zakresie 1.0· 0.5
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Wyłączenienota

Maszynę wyłqczyć, główny wyłącznik uslawić

no ·0·.
Wyciągnąć wtyczkę z gniazdka elektrycznego.
Otworzyć pokrywę układania materiału i chwy
taczy. Wcisnąć pozycioner noża, obracając go
w prawo uslowić nóż w dolnym położeniu do
momentu mocując go na uchwycie.

1 pozycjoner noża
2 uchwyt
3 nóż

Włączenie noża

Maszynę wyłączyć, główny wyłącznik ustawić

na "O·.
Wyciągnąć wtyczkę z gniazdko elektrycznego.
Otworzyć pokrywę układania materiału ichwy.
toczy. Wcisnąć pozycjoner noża obracając go
w lewo ustawić nóż w górnym położeniu do
momentu mocując go na uchwycie.

1 pozycjoner noża
2 uchwyt

igły długość sciegu ustawienie dyferenciału

/ {) {J
HA-I SP
nr 11 2,0-3 0,5-1

HA-I SP
nr 11-14 2,5-3,5 1,0

HA- 1 SP
nr 14 3,0-5,0 1,0

HA-l SP
nr11-14 2,5-4,0 1,0-2,2

27



Dobór nici, igieli ustawień overlocka
rodzaj nici

Rodzaj materiału ~
bawełniane nr 80- 100

lekki orgando, żOTŻela, chińsko krepo, podszewka jedwabne nr 80- 100
syntetyczne nr 80-100

bawełniane nr 60-100
średni bawełna, zwykły, sotyna, bielizno iedwobne nr 50- 100

syntetyczne nr 60-100

bawełniane nr 50-60
ciężki tweed, warstwowy, jeans, sztruks jedwabne nr 50-60

syntetyczne nr 50-óD

bawełniane nr 60-80
dzianino synletyczne nr 60 - 90

welno-ny/on (dolny chwytacz)

wełno-polye,terIdolny chwytacz)

26
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Szerokość cięcia /
ustawienie noia

Maszynę wyłączyć, kabel zasilający wyjąć

z sieci. Otworzyć pokrywę nakładania materiału.

Górny nóz ustawić w położeniu dolnym.

1 pokrętło szerokości cięcia

2 języczek.

3 standardowe ustawienie elementu.

Pokrętłem ustawiania szerokości cięcia noża,

ustaw języczek do wymaganej szerokości cięcia

materiału.

Cięcie na szerokość może być ustawione
w wymiarze od 3 mm do 5 mm od pozycji
prawei igły.

(A) gdy cięcie jest za blisko szwu

prostego, przekręć pokrętło l zgod
nie z wskazówkami zegara. Języczek
przesunie nói: w prawo.

(8) Gdy cięcie jest za daleko od szwu
prostego, przekręć pokrętło 1
w stronę przeciwną do ruchów
wskazówek. zegara. Języczek. prze
sunie nóż w lewo.

Górny nóz podnieś do górnego położenia.

Przed przystąpieniem do szycia zamknij pokry
wę nokiadania materiału.

11



Tabela informuje fak ustawić overlock oraz jaki materiał, nici
i igły należy zastosować

Szycie okrętką, fałd i overlockiem
wąskim

~;.:- :'
OKRĘTKA SZYCIE FAŁD WĄSKI OVERLOCK

długoS:ć ściegu a {J aIR) 13 - 4) (R)

transport a a adyferencjalny
(1.0) (1.0)(1.0)

ustawienie na ~ , ~płytce ściegowej II IR) (R) (R)

igło stosować tylko prawq igłę

nitko igłowa syntetyczno nr 80- 100

nitko do włochaty nylon synte';bzno nr 60- 100 włochaty nylon

chwytaczy
włochaty polyester iedwa na nr 50- 100 włochaty polyester
syn/etyczno nr 80- łOO syntetyczno nr 80- 100

materiał materiały lekkie: krepo chińsko, żorżeta, krepo, organdyna

standardowe CO C"oQ"i~ COustawienie nepręzenie nitki napręzenie nirki
naprężoczy

prawej .gły prawej lQły pra_i igły

r1id~J~9O lid~"~o lid~"i~gochwytacza chwylacza chwytacza chwytacza chwytacza chwytacze

~'"
----

~ """"'"- {;;;
....~" /

położenie nitek 1'\' (j;;:'" Ol

.~:l=
,I;;. \ '"

no moteriole

~-= :2 ""'=
.------~ g

Ol.... ~ .igłowo

IBl Ścieg rolowany, okrętko, szycie fałd,

wąski overlock

l ięzyczek

2 pozycjo "S· i "R"

3 pokrętło szerokości

4 Nóż górny

5 przełącznik

Przy szyciu tymi ściegami, przełacznik powinien

być ustawiony w pozycji .R·. Języczek w tym

położeniu schowa się. Obrazuje to rysunek (B).

(Al Standardowy ścieg

Przy szyciu ściegiem stondartowym przełącznik

powinien być umieszczony w pozycji .S·.
Obrazuje to rysunek lAI

Wyłączyć maszynę, wyciqgnqc kabel z zasilania.

Otworzyć górną i boczną pokrywę.

Opuścić nóż górny w dolne polożenie.

Wcisnqć pokrętło szerokości cięcia noża i prze

sunqć przełącznik w pozycię ".S u lub .. R"
w zoleżnosd od wyboru ściegu. Po wybraniu

ustawienia zwolnij pokrętło.

Ustawić nóż w górnej pozycji i zamknąć pokrywy.

Wybór szwu

--~

(A)

(B)
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Następujące szczegóły pozwolą ułatwić

nawlekanie:

Maszynę starannie nawlec i przestrzegać kole
iność nawlekania.

Nawlekanie overlocka

l chwytacz dolny
2 chwytacz górny
3 prawo igło

.4 lewo igło

• kolorowy schemat nawlekania
• opisane kolorami ścieżki nawlekania no

maszynie
• akcesoria da nawlekania

1 igła

2 nitko górna
3 płytka ściegowa

(A) kierunek ułożenia nitki z dolnych
chwytaczy

Po nawleczeniu górnego chwytacza podnieść

stopkę i nitkę położyć pod stopką

Wyłączyć maszynę, główny wyłącznik

usławić na RDR.
Wyłączyć wtyczkę z gniazdko elektrycznego.
Pręt teleskopowy wraz z prowadnikiem nici
całkowicie podnieść. Otworzyć pokrywę chwy
tacza i układania materiału. Igły ustawić w na~

wyższej pozycji oraz podnieść stopkę, napięcie

nici automatycznie zostanie poluzowane.
Właściwo kolejność przy nawlekaniu:

A

ci

Regulacja napręień nitek
chwytaczy

Przykład regulacji nitki igłowej

No iluslracii obok: widać rezultat przeszycia z
niewłaściwym naprężeniem.

Porada:
Zwiększ naprężenie nici igłowej

lO, 11 regulator naprężenia nici igły

Standardowym nostawieniem naprężenia jest 3.

Jezeli szew nie wychodzi czysto zmienić

naprężenie no mniejsze lub większe.

6 skalo naprężacza

7 wskaźnik napięcia

8 zmniejszenie naprężenia

9 zwiększenie naprężenia

Napręiacz nitki

Chcąc szyć ściegiem trzynilk.owym należY wy
montować jedną z dwóch igieł. Odkręcając

lewą igłę uzyskamy ścieg węższy, o odkręcając

prawq igłę uzyskamy ścieg szerszy.

l spód materiału

2 wierzch materiału

3 nitka igły

.4 nitka górnego chwytacza
5 nitko dolnego chwytacza

Na rysunku obok widać ;ok nitka dolnego
chwytacz przeciąga na drugą stronę nitkę

górnego chwytacza.
Porada:
Zwiększ naprężenie górnego chwytacza, a dol·
nego zmniejsz.
1 spód materiału 2 wierzch materiału

3 nitko igły 4 nitko górnego chwytacza
5 nitko dolnego chwytacza
(12) naprężacz dolnego chwytacza
(13) naprężacz górnego chwytacza
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leo
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Porado:
Zwiększ naprężeniedolnego chwytacza, Q

górnego zmniejsz.

Na rysunku obok widać iak nitka górnego
chwytacz przeciąga no drugą stronę nitkę dol
nego chwytacza.

Regulacja naprężenia nitek
chwytaczy

Na rysunku obok. widać jak nitko dolnego
chwytacz przeciąga no drugą stronę nitkę

górnego chwytacza.

Porada:
Zwiększ naprężeniegórnego chwytacza, o do~

nego zmniejsz.
1 spód materiału

2 wierzch materiału

3 nitka prawej igły

4 nitko lewei igły

5 nitka górnego chwytacza
6 nitko dolnego chwytacza
13 naprężacz górnego chwytacza
14 naprężacz dojnego chwytacza

Regulac,ia naprężeń nitek
chwytaczy
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Overlock posiada wbudowany nożyk,

służącydo obcinania nitek

Po nawleczeniu dokonać le sI szycia.

Próbę dokonać zawsze przez szycie podwói
nego materiału, aby móc dokładnie sprawdzić

tworzenie ściegu j napięcie nici.

Włączyć maszynę.

Ustawić długość i szerokość ściegu oraz trans
port różnicowy.
Włożyć malerioł pod stopkę i przed nożem.

Opuścić stopkę i szyć.
Po wykonaniu szycia próbnego dalei naciskać

rozrusznik i wykonać 5-10 cm łańcuszka.

Automatycznie transportowane nici utworzq

łańcuszek..

Szycie próbne

1 2

89
8

Uwaga

Nitka z dolnego chwytacza musi być

przelożono nod chwytaczem górnym tok ;ak na
rysunku obok.

Jeżeli dolna nić się rwie podczos szycia należy

obciąć nici Z obu igieł i usunąć je.

Przy ponownym nawlekaniu nici chwytaczy
uważać no dokładne prowadzenie nici.
Maszyno nie będzie pracowało prawidłowo,

jeżeli prowadzenie nici nie zasIanie wykonane
prawidłowo.
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