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UWAGA! Przed montażem i uruchomieniem maszyny należy 
szczegółowo zapoznać się z „Instrukcją obsługi”. Operator
maszyny przed pierwszym uruchomieniem  zobowiązany 
jest     za pisemnym potwierdzeniem zapoznać się z 
„Instrukcja użytkowania”   i „Zasadami Bezpieczeństwa”.
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PODSZYWARKA - ŚCIEG JEDNOSTRONNIE KRYTY

INSTRUKCJA OBSŁUGI MASZYNY























Przed  uruchomieniem  maszyny  prosimy  o  uważne  przeczytanie  poniższych 
informacji oraz zastosowanie się do nich.

1. Nie wolno uruchamiać maszyny przed napełnieniem miski olejem.
2. Po zmontowaniu maszyny sprawdzić kierunek obrotów wału głównego. W tym celu należy umieścić igłę w 

dolnym położeniu poprzez przekręcenie  koła  pasowego.  Po wykonaniu  tych czynności  należy włączyć 
maszynę - kierunek obrotów powinien być zgodny z kierunkiem ruchu wskazówek zegara (obserwowany 
od strony koła pasowego).

3. Maszyna nie powinna przekraczać max. prędkości szycia

     Środki ostrożności. 

1. Przed włączeniem zasilania nie należy zbliżać rąk w pobliże igły.
2. Przed zdjęciem paska klinowego należy upewnić się czy zostało wyłączone zasilanie.
3. Przed oddaleniem się od maszyny należy wyłączyć zasilanie.
4. W czasie pracy maszyny należy zwrócić szczególną uwagę na elementy odzieży, włosy, które mogą zostać 

wciągnięte przez ruchome elementy maszyny i odpowiednio się przed tym zabezpieczyć.
5. Jeżeli maszyna wyposażona jest w osłonę paska, osłonę palców, czy płytkę (plexi) osłaniającą oczy nie 

należy w żadnym wypadku demontować i pracować bez tych elementów.



PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA
Uruchamianie maszyn szwalniczych jest zabronione bez uprzedniego sprawdzenia czy systemy,  w ramach których 
mają  pracować  maszyny  szyjące  odpowiadają  obowiązującym  przepisom  bezpieczeństwa.  Zabrania  się  również 
dokonywania jakichkolwiek zmian podczas obsługi technicznej tych maszyn.

1. Podczas pracy i obsługi maszyny należy zawsze zwracać uwagę na podstawowe środki bezpieczeństwa; które opisano 
poniżej oraz wszelkie inne, które mogą okazać się konieczne.

2. Przed przystąpieniem do pracy należy zapoznać się z treści wszelkich koniecznych instrukcji, w tym także niniejszej. 
Należy ponadto niniejsza Instrukcję przechowywać w miejscu, w którym będzie zawsze łatwo dostępna.

3. Użytkowanie maszyny można rozpocząć dopiero po stwierdzeniu, że odpowiada ona wszelkim przepisom i normom 
bezpieczeństwa obowiązującym w danym kraju.

4. Wszelkie urządzenia zabezpieczające muszą znajdować się w miejscach dla nich przeznaczonych, gdy maszyna jest 
gotowa do pracy. Praca na maszynie bez tych zabezpieczeń jest niedopuszczalna. 

5. Maszyna ta powinna być obsługiwana przez odpowiednio przeszkolony personel.
6. W celu lepszego zabezpieczenia zaleca się stosowanie okularów ochronnych podczas pracy.
7. Przed  wykonaniem  niżej  podanych  czynności  należy  wyłączyć  dopływ  prądu  do  maszyny  przez  przestawienie 

wyłącznika w położenie OFF lub wyłączenie wtyczki z gniazdka:
7.1 Przy nawlekaniu igły (igieł), chwytacza itp. oraz przy wymianie bębenka.
7.2 Przy wymianie części  igielnicy,  stopki dociskowej,  płytki  ściegowej,  chwytacza,  transportera; uchwytu igły,  zwijacza 

materiału itp.
7.3 Podczas wykonywania wszelkich napraw.
7.4 Przed opuszczeniem stanowiska pracy lub podczas nieobecności operatora.
8. Przy używaniu silnika sprzęgłowego, w którym nie zastosowano hamulca należy odczekać do momentu całkowitego 

zatrzymania silnika.
9. Jeżeli olej lub smar z maszyny; z jakichkolwiek przyczyn znajdzie się na powierzchni skóry lub dostanie się do oczu 

należy niezwłocznie przemyć te miejsca wodą i skontaktować się z lekarzem. 
10. Nieumiejętne manipulowanie przez osoby niepowołane pyry  częściach i  mechanizmach maszyny,  bez względu na 

toczy jest ona włączona do sieci czy nie jest zabronione.
11. Wszelkie prace związane z naprawą, przystosowaniem czy regulacją maszyny muszą być przeprowadzane wyłącznie 

przez  specjalnie  przeszkolony  personel.  Można  wykorzystywać  jedynie  części  zamienne  zalecane  przez  firmę 
OPTIMASZ.

12. Wszelkie prace związane z konserwacją maszyn oraz przeglądami technicznymi mogą być przeprowadzane wyłącznie 
przez odpowiednio przeszkolony personel.

13. Prace związane z konserwacją lub naprawami urządzeń elektrycznych maszyny powinny być przeprowadzane przez 
wykwalifikowanych  elektryków  lub  pod  nadzorem  osób  o  odpowiednich  kwalifikacjach.  Jeżeli  zostanie  ujawniona 
jakakolwiek awaria, należy niezwłocznie zatrzymać maszynę.

14. Przed przystąpieniem do wykonywania napraw bądź czynności związanych z konserwacją maszyn wyposażonych w 
części pneumatyczne takie jak cylinder powietrzny, sprężarka powietrza powinny być odłączone od maszyny. Należy 
również  odłączyć  dopływ sprężonego powietrza.  Pozostałe  po odłączeniu  sprężarki  resztkowe  ciśnienie  powietrza 
powinno być usunięte. Wszystkie czynności powinny być wykonywane przez specjalnie przeszkolonych mechaników 
lub osoby o odpowiednich kwalifikacjach.

15. W trakcie użytkowania należy przeprowadzać okresowe czyszczenie maszyny.
16. Dla zapewnienia prawidłowych warunków pracy maszyny wymagane jest jej uziemienie.
17. Przewód elektryczny powinien być zakończony odpowiednią wtyczką zamontowaną przez elektryka. Powinna ona być 

podłączona do gniazda z uziemieniem.
18. Maszyna może być wykorzystywana wyłącznie do celów, do których jest przeznaczona. Wykorzystywanie jej do innych 

celów jest zabronione.
19. Wszelkie ustawienia bądź modyfikacje maszyny mogą być wykonywane wyłącznie zgodnie z zasadami i  normami 

określonymi przez firmę OPTIMASZ z zachowaniem wszelkich zalecanych środków ostrożności.
20. Firma OPTIMASZ  nie odpowiada za uszkodzenia powstałe w wyniku innych zmian dokonywanych w maszynie.

Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa oraz ostrzeżenia oznaczone zostały niżej podanymi symbolami :  

Niebezpieczeństwo obrażeń dla operatora lub personelu obsługi

Elementy wymagające szczególnej uwagi



ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

1. Aby uniknąć wypadku wskutek porażenia prądem nie należy otwierać pokrywy skrzynki  elektrycznej  silnika ani nie 
dotykać żadnych elementów znajdujących się w jego wnętrzu, gdy włącznik ustawiony jest w pozycji „ON” (włączony).

2. Jeżeli maszyna jest wyposażona w urządzenia zabezpieczające takie jak: pokrywę pasa klinowego i osłonę palców, 
nigdy nie należy pracować bez tych zabezpieczeń.

3. Nigdy nie zbliżać rąk, głowy, odzieży ani nie umieszczać jakichkolwiek przedmiotów w pobliżu koła ręcznego, pasa 
klinowego lub silnika podczas pracy maszyny ani dopuścić, by robiły to inne osoby. Nie należy również umieszczać 
żadnych przedmiotów w pobliżu tych części.

4. Aby uniknąć obrażeń nigdy nie należy zbliżać rąk w okolice noża do obcinania materiału lub igły, gdy włączone jest 
zasilanie lub maszyna jest w ruchu.

5. Nigdy nie wkładać rąk pod osłonę oczu, gdy maszyna jest w ruchu.
6. Aby  uniknąć  obrażeń  spowodowanych  nagłym  uruchomieniem  maszyny,  przed  zdejmowaniem  pokrywy  pasa 

klinowego, koła pasowego lub pasa klinowego należy wyłączyć dopływ prądu do maszyny (włącznik w pozycji OFF) i 
upewnić się, że maszyna nie pracuje nawet po wciśnięciu pedału.

7. Aby uniknąć obrażeń spowodowanych nagłym uruchomieniem maszyny, przed przystąpieniem do wykonywania takich 
czynności jak sprawdzenie lub regulacja maszyny, czyszczenie, nawlekanie nici, wymiana igły itp., należy wyłączyć 
dopływ prądu do maszyny (włącznik w pozycji OFF) i upewnić się, że maszyna nie pracuje nawet po wciśnięciu pedału.

8. Dla uniknięcia wypadku wskutek porażenia prądem, nie należy pracować na maszynie,  jeśli  nie został  podłączony 
przewód uziemienia..

9. Dla uniknięcia obrażeń lub wypadku wskutek porażenia prądem przed włączeniem lub wyłączeniem z gniazda wtyczki 
przewodu doprowadzającego prąd do maszyny należy ustawić włącznik maszyny w pozycji OFF (wyłączony).

10. Aby  uniknąć  obrażeń  spowodowanych  nagłym  uruchomieniem maszyny,  przed  odejściem od  niej  należy  ustawić 
włącznik w pozycji OFF (wyłączony).

11. Aby uniknąć obrażeń spowodowanych nagłym uruchomieniem maszyny, w przypadku wystąpienia awarii prądu należy 
ustawić włącznik maszyny w pozycji OFF(wyłączony).

12. Aby uniknąć obrażeń wskutek dostania się do maszyny części  ciała lub wciągnięcia  w nią elementów garderoby, 
należy zawsze zakładać pokrywę koła pasowego jak również montować bolec zabezpieczający.

13. Przed dokonywaniem zmiany ustawień funkcji maszyn, należy zapoznać się z treścią Instrukcji technicznej urządzeń, 
dzięki którym te funkcje są dostępne. Jeżeli  wartości  ustawień zmieniane są w sposób nieodpowiedzialny,  istnieje 
niebezpieczeństwo  zniszczenia  maszyny lub zakłócenia jej  działania.  Należy postępować z zachowaniem środków 
ostrożności.

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRACY

Aby uniknąć problemów związanych z nieprawidłowym funkcjonowaniem maszyny lub jej uszkodzeniem należy:

1. Dokładnie oczyścić maszynę przed uruchomieniem jej po raz pierwszy.
2. Usunąć kurz i pyl nagromadzony w maszynie podczas transportu.
3. Przed pierwszym uruchomieniem napełnić zbiornik olejem.
4. Zdjąć blokadę igielnicy.
5. Sprawdzić, czy zostało prawidłowo ustawione napięcie i fazy zasilania.
6. Sprawdzić, czy wtyczka przewodu zasilającego jest prawidłowo podłączona.
7. Nigdy nie używać maszyny, jeżeli wartość napięcia prądu sieciowego różni się od ustawionej.
8. Kierunek normalnych obrotów maszyny jest odwrotny do kierunku ruchu wskazówek zegara,  gdy obserwuje się od 

strony koła ręcznego. Należy zwracać uwagę, by maszyna nie obracała się w przeciwnym kierunku.
9. Nie  należy  pochylać  głowicy  maszyny  w  stronę  inną  niż  przewidziana,  ponieważ  może  nastąpić  wyciek  oleju  i 

uszkodzenie jej zespołów. Włączyć (ON) dopływ prądu do maszyny dopiero po jej prawidłowym ustawieniu na stole i 
podłączeniu.

10. Przed rozpoczęciem przebiegu testującego wyjąć bębenek i wyciągnąć nić igły.
11. Przed pierwszy miesiąc użytkowania maszyny nie przekraczać maksymalnej prędkości szycia 
12. Obracać kołem ręcznym maszyny dopiero po jej całkowitym zatrzymaniu.



Stanowisko pracy operatora maszyny

powinno być wyposażone w atestowane krzesło przeznaczone do użytku na szwalni.
Krzesło powinno posiadać atesty na wytrzymałość, trwałość i stateczność oraz 
zapewniać bezpieczeństwo użytkownika zgodnie z normami:

PN-EN 1335-2:2002
PN-EN 1335-3:2002

Odległość między maszynami powinna wynosić nie mniej niż 70cm.
Zaleca się stosowanie dodatkowego oświetlenia dla każdego stanowiska pracy.

Do zapewnienia odpowiednich warunków pracy zobowiązany jest pracodawca.

UWAGA! Maszynę szwalniczą może obsługiwać operator z uprawnieniami 
do danego typu maszyny i posiadać odpowiednie szkolenia w zakresie 
BHP.



Schemat konserwacji maszyny

-codziennie- operator maszyny lub inna osoba uprawniona są zobowiązani do codziennego 
czyszczenia maszyny po zakończeniu pracy

-raz w tygodniu- operator lub osoba uprawniona są zobowiązane przynajmniej raz w tygodniu 
sprawdzić poziom i czystość oleju w misce olejowej

-raz na pół roku- osoba upoważniona( mechanik lub konserwator) powinna dokonać wymiany 
oleju po uprzednim wyczyszczeniu miski olejowej

-raz w roku- mechanik lub konserwator powinien dokonać przeglądu sprawności technicznej 
maszyny


