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Minerva One F / One G 
 

Wielofunkcyjna maszyna do szycia 
 
 

Instrukcja obsługi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ważnie: Przed rozpoczęciem szycia należy uważnie przeczytać instrukcje 

 

 
Uwaga:         
 

Koło zamachowe należy obracać jedynie do siebie, w lewo, w kierunku przeciwnym do wskazówek ze-
gara. 
 
Pokrętło wyboru ściegu należy obracać jedynie w lewo, w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek 
zegara. Obrót w prawo (zgodnie ze wskazówkami zegara) jest możliwy tylko z pozycji „1” obszywania 
dziurki na guziki.  
Pokrętłem wyboru ściegu nie wolno powtórzyć obrotu o 360°. 
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Ważne instrukcje bezpieczeństwa 

 
Eksploatacji elektrycznego urządzenia gospodarstwa domowego oznacza dokonywać zgodnie z niniejszą 
instrukcją oraz podstawowymi zasadami bezpieczeństwa. 
 
ZAGROŻENIE! Aby wykluczyć porażenie prądem, pożar lub obrażenia fizyczne: 
 
▪ Nie pozostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru. Zawsze wyłączaj zasilanie maszyny do szycia po 

pracy i przed czyszczeniem. 
▪ Zawsze wyłączaj maszynę przed wymianą żarówki. 
▪ Nie używaj urządzenia jako zabawki. Zachowaj szczególną ostrożność, gdy dzieci znajdują się w pobli-

żu maszyny do szycia. 
▪ Używać maszyny tylko zgodnie z instrukcjami producenta.  
▪ Używaj akcesoriów zalecanych przez producenta i wymienionych w tej instrukcji. 
▪ Nie włączaj urządzenia, jeśli przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone, jeśli urządzenie nie działa 

prawidłowo, upadło, zostało uszkodzone lub jeżeli uległo zawilgoceniu.  
▪ W przypadku uwag i zastrzeżeń co do prawidłowości pracy maszyny należy skontaktować się z autory-

zowanym serwisem w celu sprawdzenia i ewentualnej naprawy. 
▪ Nie używaj urządzenia, jeśli otwory wentylacyjne są zasłonięte. Należy regularnie kontrolować i czyść 

otwory wentylacyjne. 
▪ Zwróć uwagę, aby do maszyny nie dostały się jakiekolwiek niepożądane przedmioty i elementy.  
▪ Maszyny nie wolno używać na zewnątrz. Maszyna nie powinna znajdować się w środowisku, w którym 

rozpylane są aerozole i inne substancje chemiczne. 
▪ Po zakończeniu pracy najpierw ustaw wyłącznik w pozycji "0", a następnie odłącz wtyczkę zasilania. 
▪ Nigdy nie ciągnij za przewód, chwytaj za wtyczkę. 
▪ Nie dotykaj ruchomych części. Zachowaj szczególną ostrożność podczas manipulowania w strefie dzia-

łania igły. 
▪ Zawsze używaj odpowiedniej płytki ściegowej. W przeciwnym razie igła może złamać się.  
▪ Nie używaj wygiętych lub uszkodzonych igieł. Nie ciągnij tkaniny podczas szycia, gdyż może uszkodzić, 

a nawet złamać igłę.  
▪ Wyłączaj maszynę do szycia ("0") za każdym razem przed jakąkolwiek regulacją, zmianą igły, monta-

żem szpulki i bębenka, zmianą stopki oraz pracami konserwacyjnymi i serwisowymi. 
▪ Zawsze wyłączaj maszynę podczas zdejmowania płytki transportera, smarowania i wszelkich regulacji 

wymienionych w instrukcji. 
 
Zalecamy zachowanie oryginalnego opakowania (wraz z styropianowymi wytłoczkami). Jest ono niezbędne 
do bezpiecznego przechowywania oraz transportu np. do serwisu.  
 
Zachowaj tą instrukcje.  
 
Budowa i specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. 
 

 

Dzieci nie zawsze są świadome niebezpieczeństwa, jakie stwarza działające urzą-
dzenie elektryczne. Nie pozwalaj dzieciom korzystać z elektrycznych maszyn do 
szycia. 

Ważne - instrukcje bezpieczeństwa 

Ważne! Przed użyciem należy uważnie przeczytać instrukcje. 
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Opis maszyny: 
 
 

 

1. Dżwignia szycia wstecz 
2. Wyłącznik zasilania 
3. Gniazdko maszyny 
4. Koło zamachowe 
5. Ogranicznik nawijacza 

szpulki 
6. Nawijacz szpulki 
7. Trzpień do nawijania 

szpulki 
8. Rączka 
9. Pokrętło regulacji długości 

ściegu 
10. Prowadnik nici górnej 
11. Naprężacz nici szpulki  
12. Podciągacz nici 
13. Pokrętło regulacji naprę-

żenia nici 
14. Przednia osłona 
15. Powierzchnia robocza i 

pojemnik na akcesoria 
16. Pokrętło wyboru ściegu 
17. Nożyk do obcinania nici 
18. Dźwignia stopki docisko-

wej 
19. Uchwyt stopki dociskowej 
20. Płytka ściegowa 
21. Śruba mocująca uchwyt 

stopki 
22. Rozrusznik 
23. Wtyczka maszyny 
24. Gniazdko sieciowe 
 
A. Szpulka 
B. Rozpruwacz 
C. Stopka do obszywania 

dziurek 
D. Zestaw igieł 
E. Olejek  

(wyposażenie opcjonalne) 
F. Filc pod szpulkę 
G. Pokrowiec 
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Przygotowanie do szycia 

 

 
 

Podłączanie maszyny do źródła zasilania. 
 

 

Uwaga: 

 

− Przed użyciem należy dokładnie zapo-
znać się z instrukcją. 

− Przed podłączeniem do sieci upewnij 
się, że napięcie sieci wynosi 230/240V, 
50 Hz. 

− Upewnij się, że dłonie nie dotykają igły i 
stopki dociskowej oraz że nie naci-
skasz na rozrusznik nożny (22), który 
automatycznie uruchamia maszynę do 
szycia. 

 
a. Wyłącz przełącznik zasilania (pozycja 

Off) (2). 
b. Włożyć wtyczkę (23) do gniazda (3) 

maszyny. 
c. Włóż wtyczkę (24) do gniazdka elek-

trycznegо. 
d. Włącz przełącznik zasilania (2) (pozy-

cja On), lampka zaświeci się automa-
tycznie. 
 

 

 

Krok 1 

Wtyczka 

On 

Off 
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Przygotowanie do szycia 

 
Krok 2 
 

Powierzchnia robocza 
 
Stół roboczy (15) to dodatkowa 
powierzchnia do szycia, którą można łatwo 
odłączyć jak na rysuknku obok. 
 
Ten rodzaj szycia jest stosowany w pracy 
z trudnodostępnymi obszarami odzieży, 
takimi jak brzeg w spodniach lub 
rękawach. 

− Aby odłączyć dodatkową powierzchnię 
roboczą należy chwyć jej krawędź i 
pociągnąć ją w lewo  

− Aby ponownie ją zainstalować należy 
precyzyjnie przyłożyć ją do maszyny i 
wepchnąć w prawo (jak pokazano na 
rysuku obok), aż zatrzaśnie się na 
swoim miejscu. 
 

Przechowywanie akcesoriów 
Akcesoria do szycia są wygodnie 
przechowywane w schowku w środku  
odłączanej cześci stołu roboczego (15). 
 
Krok 3 
 

Dźwignia stopki dociskowej 
 

Dźwignia stopki dociskowej (18) podnosi i 
opuszcza stopkę 

 

Górna 

pozycja 

Normalna pozycja 
Górna pozycja 

Normalna pozycja 
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Przygotowanie do szycia 

Krok 3 
 
Zmiana kierunku szycia 

 

Uwagi: 

Jeśli igła nie znajduje się w tkaninie, 
można obracać koło ręczne przeciw-
nie do ruchu wskazówek zegara (w 
swoim kierunku), aż igła przebije tka-
ninę. 
Nieprawidłowy kierunek obrotu koła 
zamachowego spowoduje zaklinowa-
nie górnej i dolnej nici pod płytką 
ściegową. 
Obróć pokrętło w kierunku przeciw-
nym do ruchu wskazówek zegara, 
aby ustawić najwyższy znak do szy-
cia. 
Zatrzymaj maszynę w punkcie, w któ-
rym chcesz zmienić kierunek, igła 
pozostaje w materiale. 
Podnieś stopkę dociskową i zwróć 
tkaninę zgodnie z nowym kierunkiem, 
używając igły jako punktu zwrotnego. 
 
Opuść stopkę dociskową i kontynuuj 
szycie w nowym kierunku. 
 
Krok 4 
 
Szycie ściegiem zygzakowym 
Ustaw wskaźnik typu ściegu (16) w 

pozycji " ". 
Ustaw regulator naprężenia nici (13) 
na 2-5.  
Regulator długości (9) można ustawić 
w zakresie od 1 do 4. 
 

 

Uwaga: 

  
Aby uzyskać wysokiej jakości ściegi 
zygzakowe, naprężenie górnej nici 
powinno być nieco słabsze niż przy 
ściegach prostych. 

 

Znaki kalibracyjne 
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Przygotowanie do szycia 

Krok 4 
 

Wymiana stopki dociskowej 
Ważne: Podczas wymiany stopki do-
ciskowej należy upewnić się, że prze-
łącznik zasilania jest wyłączony.  
25 Igła 
26 Stopka dociskowa 
27 Wycięcie 
28 Pręcik na stopce dociskowej  

 
 
а: Odłączanie stopki 
 
Obróć kołem zamachowym (4) w 
swoją stronę, aby podnieść igłę (25) 
do najwyższej pozycji. 
Podnieś stopkę (26) używając dźwi-
gni stopki dociskowej (18). 
Naciśnij uchwyt stopki (19), stopka 
(26) odłączy się. 
 
b: Montaż stopki 
 
Umieścić precyzyjnie stopkę doci-
skową (26) na płytce ściegowej (20) 
pod uchwytem stopki, pręcik stopki 
(28) musi być na jednym poziomie z 
wycięciem (27) uchwytu stopki. Opu-
ścić uchwyt stopki, aby zamocować 
stopkę na miejscu. 
 

 

Uwagi: 

 

− Przed rozpoczęciem pracy upewnij 
się, że stopka (26) jest dobrze 
zamocowana. 

− Przed szyciem należy opuścić 
dźwignię stopki (18). 
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Przygotowanie do szycia 

Krok 5 

Wymiana igły 
Uwagi: Podczas wymiany igły upew-
nij się, że przełącznik zasilania (2) 
jest wyłączony ("0"). 
 
25 Igła 
29 Śruba mocująca igłę 
30 Zacisk igły 
31 Płaska strona 
 
а: Podnieś igłę (25) do najwyższej 
pozycji, obracając koło zamachowe 
(4) przeciwnie do ruchu wskazówek 
zegara do siebie i obniżając stopkę 
dociskową (26). 
 
Poluzuj śrubę mocującą igłę (29), 
przekręcając ją w kierunku przeciw-
nym do ruchu wskazówek zegara. 
 
 
Wyjąć igłę (25) z zacisku (30). 
 
Włóż nową igłę do zacisku (30), pła-
ska strona igły musi znajdować się z 
tyłu (31). 
 

 

Uwagi: 

Po włożeniu igły do zacisku (30), we-
pchnij ją do samego końca mocowa-
nia. 
 
Dokręć śrubę mocującą igłę, obraca-
jąc ją zgodnie z ruchem wskazówek 
zegara. 
b: Aby upewnić się, że igła nie jest 
zgięta, połóż ją płaską stroną na coś 
równego (np. płytkę ściegową lub 
szkło). Szczelina między igłą a płaską 
powierzchnią powinna być jednakowa 
na całej długości. Nigdy nie używaj 
krzywej ani tępej igły. 
 

 

Uwagi: 

Aby zapewnić staranne szycia igła 
powinna być zawsze prosta i ostra. 

 

с: Należy wymienić igłę, gdy: 
 
A. Igła jest zgięta 

B. Końcówka igły jest zepsuta 

C. Igła jest stępiona 
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Przygotowanie do szycia 

 
Krok 6 
 
Tabela nici i igieł 
 
Uwaga: nigdy nie używaj zakrzywionej 
lub stępionej igły. Używaj tylko stan-
dardowych igieł. Rozmiar igły powi-
nien odpowiadać rozmiarowi nici i ra-
zem powinny one odpowiadać rodzaju 
tkaniny i jej wagi. 
 
Przy normalnym szyciu górna nić w 
szpuli i dolna nić w szpulce powinny 
być takie same w typie i rozmiarze. 
Nigdy nie używaj zakrzywionej lub 
stępionej igły. 
Dla normalnego szycia lub dla szycia 
na materiale delikatnym użyj igły w 
rozmiarze 9-11. W przypadku grubej 
tkaniny należy użyć igły o rozmiarze 
14-16. 

Grubość 
tkaniny 

Rodzaj tkaniny Zalecane nici Rozmiar 
igły 

Cienka 
tkanina 

cienka bawełna, 
woal, jedwab, 
muślin, dzianiny 
bawełniane, 
trykoty, tkaniny 
poliestrowe, mate-
riały na bluzki i 
sukienki. 

Cienkie bawełnia-
ne nici 80-10, lub 
poliestrowe 80-
100. 
Nylonowe 80-100 
Cienkie nici 50 

 
 
9 (65) 
lub 
11 (75) 

Średnia 
tkanina 

Bawełna, satyna, 
płótno żaglowe, 
podwójne dziani-
ny, cienka wełna. 

Nici bawełniane 
60-80 
Syntetyczne nici 
50-80 
Nici podstawowe 

 
 
11 (65) 
lub 
14 (90) 

Nici bawełniane 50 14 (90) 

Gruba 
tkanina 

wełna, gruby bre-
zent, kołdro, 
dżins, tkanina za-
słonowa. 

Jedwabna nić 50 
Nici bawełniane 
40-50 
Syntetyczna 40-50 
Nici podstawowe 

 
14 (95) 
lub 
16 (100) 

Jedwabna nić 30 
Nici bawełniane 30 

16 (100) 

 
 

Krok 7 
 
Pokrętło wyboru ściegu 
Przed wyborem ściegu upewnij się, że 
igła znajduje się w najwyższej pozycji 
górnej, poza tkaniną.  
Obróć wskaźnik wyboru ściegu (16) 
do potrzebnego symbolu. 
 

 

Uwagi: 

 
Uchwyt nie może powtórzyć obrotu o 
360 °. 
Nie można kontynuować obracania 
wskaźnika typu ściegu w kierunku 
przeciwnym do ruchu wskazówek ze-
gara, jednak możliwy jest ruch do tyłu, 
gdy wskaźnik znajduje się na znaku 
"1". 
Nie można kontynuować obracania 
pokrętła wyboru ściegu zgodnie z ru-
chem wskazówek zegara, jednakże 
odwrotny obrót jest możliwy, gdy po-

krętło znajduje się na znaku " ". 
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Przygotowanie do szycia 

 
Krok 8 
 
Nawijanie szpulki 
 
а: Wyciągnąć koło zamachowe (4), aż do za-
trzaśnięcia. 
 

 

Uwagi: 

 
Pociągnij koło zamachowe do końca, aż usły-
szysz zatrzaśnięcie. 
 
b: Trzpień do szpulki (7) jest używany do zamo-
cowania szpuli i podania nici do maszyny do 
szycia. Wyciągnij trzpień i nałóż na niego szpul-
kę z nicią. Po zakończeniu pracy wyjmij szpulkę 
i popchnij trzpień do środka. 
 
с: Umieścić szpulę nici na trzpień. 
Pociągnij nić z szpuli i owiń wokół prowadnika 
nici (10) i nawijacza szpulki (11). 
 
d: Przełóż nić przez jeden z otworów w szpulce 
(A) od wewnątrz do zewnątrz. 
 
Ręcznie wykonaj kilka obrotów nici zgodnie z 
ruchem wskazówek zegara wokół pustej szpul-
ki. 

 

a: 

b: 

c: 

d: 
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Przygotowanie do szycia 

 
Krok 9 
 
е: Umieść szpulkę (А) na nawijaczu 
(6) i przesuń nawijacz w prawo do 
pozycji nawijania szpulki. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
f: Włącz zasilanie (2). Delikatnie na-
ciśnij na rozrusznik nożny (22). 
Szpulka zatrzyma się po całkowitym 
nawijaniu. 
 
Po zakończeniu nawijania przywróć 
nawijarkę do pierwotnej pozycji, aby 
rozpocząć szycie. 
 
 
 
 
g: Wepchnij koło zamachowe (4), aż 
usłyszysz zatrzaśnięcie. 
 

 

Uwagi: 

 
Nie zapomnij wepchnąć koło zama-
chowe do swojej zwykłej pozycji. 
Ważne jest, aby usłyszeć kliknięcie. 

 

e: 

f: 

g: 
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Przygotowanie do szycia 

 
Krok 9 

Nawlekanie nici górnej 
 

 

Uwagi: 

 
Zalecane jest odłączenie zasilania 
podczas wykonanie tych operacji. 
32 Obszar naprężenia 
33 Uchwyt sprężyny montażu 
34 Prowadnik nici 
35 Igła 
 
а: Ustaw dźwignię podnoszenia do 
pozycji górnej, obracając koło za-
machowe (4) do siebie. 
 
Podnieść stopkę dociskową. 
 
b: Przeciągnij nić z górnej szpuli 
przez prowadnik nici (10). 
 
с: Wyciągnij koniec nici i ostrożnie 
prowadź nić w dół i wokół uchwytu 
sprężyny montażowej (33). 
 
d: Delikatnie pociągnij za nitkę w 
górę i przez podciągacz (12) nici 
od lewej strony w prawo. 
 
е: Delikatnie pociągnij nić w dół i 
włóż ją w prowadnik nici (34). Na-
stępnie odciągnij od siebie nitkę. 
Pozostaw około 10 cm nici za igłą. 
f: Opuść stopkę dociskową (18), 
aby rozpocząć szycie. 
 

 

Uwaga: 

Postępuj ostrożnie zgodnie z 
wszystkimi krokami nawlekania 
nici, w przeciwnym razie maszyna 
może działać nieprawidłowo. 
Przed rozpoczęciem prac zawsze 
należy sprawdzać, czy prawidłowo 
zostały nawleczone nici. 

 

Pozycja górna 

Zwykła pozycja 

Pozycja górna 

Zwykła pozycja 
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Przygotowanie do szycia 

 
Krok 10 
 

Zakładanie szpulki do bębenka 
 
35 Osłona bębenka 
36 Bębenek 
37 Zawiasowy zatrzask 
38 Sprężyna naprężenia 
 

 

 
Uwaga 
 

Podczas wykonywania tej operacji 
wyłącz zasilanie (2). 
 
а: Zdejmij powierzchnię roboczą (15) z 
maszyny przesuwając ją w lewo. 
Otwórz osłonę (35) pociągając za 
uchwyt z lewej strony osłony. Pod-
nieść igłę do pozycji górnej, obracając 
koło zamachowe do siebie.   
 
b: Aby zdjąć bębenek (36) ze szpulki, 
należy chwycić za zawiasowy zatrzask 
bębenka. 
 
с: Włóż szpulkę (A) do bębenka (36) 
tak, aby nić szpulki rozwijała się zgod-
nie z ruchem wskazówek zegara. 
d: Poprowadź nić w szczelinę bębenka. 
 
e: Przeprowadzić nić pod sprężyną 
naprężenia (38) i dalej przez otwór. 
 

 

Uwagi: 

 
Pozostaw wyciągnięty koniec nici o 
długości około 10 cm (4 "). 
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Przygotowanie do szycia 

 
Krok 11 
 
Zakładanie dolnej szpulki do bębenka 
 
35 Osłona bębenka 
36 Bębenek 
37 Zawiasowy zatrzask 
 
а: Podnieść igłę, obracając pokrętłem do 
siebie. 
 
Otwórz zasłonę bębenka (35). 
 
Trzymaj bębenek za zawiasowy zatrzask 
(37). 
 
Włóż bębenek do środku i zwolnij zatrzask. 
 

 

Uwagi: 

 
Wepchnij bębenek do końca, aż do kliknię-
cia. 
 
b: Upewnij się, że zatrzask wszedł do górnej 
części pokrywy chwytacza lub do gniazdka.  
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Przygotowanie do szycia 

 
Krok 12 
 

Nawlekanie nici dolnej 
 
39 Nić igłowa  
40 Dolna nić 
 

 

Uwagi: 

 

− Upewnij się, że poprawnie wykonałeś 
wszystkie kroki opisane w punkcie 9.  

− Obróć koło zamachowe w kierunku prze-
ciwnym do ruchu wskazówek zegara. W 
przeciwnym razie nie będziesz w stanie 
wyciągnąć dolnej nici. 

а: Podnieść stopkę dociskową. Trzymając 
nić igłową (39) w lewej ręce, wykonaj pełny 
obrót koła zamachowego przeciwnie do ru-
chu wskazówek zegara, w swoją stronę.  
 
b: Wyciągnij dolną nić (40), nić igłową do 
góry. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
с: Umieść obie nici (15 cm / 6 „) pod stopką i 
przesuń do tyłu. 
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Przygotowanie do szycia 

 
Krok 13 
 

Naprężenie nici 
 

 

Uwagi: 

 
Naprężenie dolnej nici jest regulowane fa-
brycznie i zwykle ponowna regulacja nie 
jest potrzebna. 
Poluzowanie naprężenia nici: 
 
а: Aby wyregulować naprężenie dolnej nici, 
wyjmij szpulkę z maszyny do szycia i przy-
trzymaj ją za nić. Potrząśnij nim raz lub dwa 
razy. 
  
Jeżeli naprężenie jest poprawne, nić rozwi-
nie się na 2 do 5 cm.  
 
Jeżeli naprężenie nici jest bardzo mocne, 
nie rozwinie się ona. Jeżeli naprężenie jest 
słabe, nić rozwinie się więcej niż 5 cm.  
 
b: Aby wyregulować naprężenie nici obróć 
małą śrubę z boku bębenka jak na rysunku 
obok.  
 
Naprężenie nici górnej: 
 
с: Aby wyregulować naprężenie obróć po-
krętło regulacji naprężenia nici (13). Naprę-
żenie standardowe: «3-4». 
 
d: Aby zwiększyć naprężenie, ustaw pokrę-
tło regulacji na wyższą wartość. 
 
е: Aby zmniejszyć naprężenie, ustaw pokrę-
tło regulacji na mniejszą wartość. 
 
f: Normalne naprężenie nici 

 Nić dol-

na 
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Przygotowanie do szycia 

 
Krok 14 
 
Przewodnik szwu 
 
Numer na płycie ściegowej (20) pokazuje 
odległość między środkowym położeniem 
igły a przewodnikiem szwu. 
Numery z przodu płytki ściegowej są w mi-
limetrach, a numery, znajdujące się za nimi 
są w calach. 
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Szycie 

 

 
 
Krok 1 
 

Wybór ściegu   
 

 

Uwagi: 

 
Pokrętło wyboru ściegu nie może 
powtórzyć obrotu o 360°. 
 
Pokrętło wyboru ściegu należy obra-
cać jedynie w lewo, w kierunku prze-
ciwnym do ruchu wskazówek zegara.  
Odwrotny obrót jest możliwy jedynie, 
gdy pokrętło znajduje się w pozycji 
"1" obszywania dziurek na guziki. 
W przeciwnym razie możesz uszko-
dzić maszynę i pokrętło wyboru ście-
gu. 
Nie można kontynuować obracania 
pokrętła wyboru ściegu zgodnie z 
ruchem wskazówek zegara, jednak-
że odwrotny obrót jest możliwy, gdy 

pokrętło znajduje się na znaku " ". 
 

 

Uwagi: 

 
Przed obrotem pokrętła wyboru ście-
gu upewnij się, że igła jest podnie-
siona nad płytką ściegową i nad tka-
niną. 
Obróć koło zamachowe w kierunku 
przeciwnym do ruchu wskazówek 
zegara, aby wybrać znak kalibracji. 
 
а: Ustaw pokrętło wyboru ściegu (16) 

na pozycję " ". 
b: Ustaw pokrętło regulacji napręże-
nia nici w pozycji 2-6. 
 
с: Pokrętło regulacji długości ściegu 
(9) można ustawić na 1-4. 
Podnieść stopkę dociskową (26) i 
wyrównaj materiał według prowadni-
ka na płytce ściegowej. 
Wyciągnij nici igłową (39) i dolną do 
tyłu a następnie opuść stopkę doci-
skową (40). Delikatnie naciśnij roz-
rusznik nożny i rozpocznij szycie 
wzdłuż prowadnika. 

  

 Znaki kalibracyjne 
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Szycie 

 

 
 
Krok 2 
 

Szycie wstecz 
 
Funkcja szycia wstecz służy do 
mocowania końców szwów, 
gdzie konieczne jest ich 
wzmocnienie. 
Na końcu szwu naciśnij dźwi-
gnię szycia wstecz (1) i lekko 
naciśnij na rozrusznik nożny. 
 
Wykonaj kilka przeszyć w prze-
ciwnym kierunku. 
 
Opuść dźwignię szycia wstecz, 
maszyna ponownie będzie szyła 
do przodu.  
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Szycie 

 

 
 
Krok 5 
 
Zakończenie szycia 
 

 

Uwagi 

 
Obróć koło zamachowe przeciwnie do 
ruchu wskazówek zegara (w lewo, w 
swoją stronę), aby podnieść podcią-
gacz nici do pozycji górnej.  
 
Nieprawidłowy kierunek obrotu koła 
zamachowego spowoduje zablokowa-
nie górnej i dolnej nici pod płytą ście-
gową. 
 
Obróć koło zamachowe w kierunku 
przeciwnym do ruchu wskazówek zega-
ra, aby maksymalnie podnieść igłę. 
 
Podnieś stopkę i odciągnij tkaninę od 
siebie. 
 
Krok 6 
 

Obcinanie nici 
 
Trzymaj nici oboma rękami za stopką 
dociskową. 
 
Należy skierować nici do obcinacza nici 
(17), pociągnąć w dół i odciąć. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Znaki kalibracyjne 
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Wykonanie różnych ściegów 

 

 

Uwagi 

 

− Przed obrotem pokrętła wyboru 
ściegu upewnij się, że igła znajduje 
się nad płytką ściegową i tkaniną. 
W przeciwnym razie możesz zgiąć 
igłę. 

 

− Obróć koło zamachowe przeciwnie 
do ruchu wskazówek zegara (w 
swoją stronę), aby podnieść pod-
ciągacz nici do najwyższej pozycji. 
 
Nieprawidłowy kierunek obrotu ko-
ła zamachowego spowoduje za-
blokowanie górnej i dolnej nici pod 
płytą ściegową. 
Obróć koło zamachowe w kierunku 
przeciwnym do ruchu wskazówek 
zegara, aby ustawić najwyższą 
wartość do szycia. 

 
Krok 1 
 

Szwy brzegowe (tzw overlock’owe) 
 
Szwy brzegowe są używane do uszczelni-
ania szwów lub wykańczania widocznych 
krawędzi. 
 
Wszystkie szwy brzegowe są używane dla 
szycia, wykańczania brzegów i widocznych 
szwów w jednej operacji.  
 

Ustaw pokrętło wyboru ściegu (16) na " ". 
Ustaw pokrętło regulacji naprężenia nici 
(13) na 1-4. 
 
Podczas wykańczania krawędzi igła po-
winna przejść poza materiałem przy samej 
krawędzi tkaniny.  
Taki rodzaj ściegu jest stosowany do szy-
cia cienkich dzianin, jersey. 
Podwójny ścieg brzegowy jest stosowany 
do szycia z cienką dzianiną, ręcznym dzia-
niem oraz szwów. 
Pokrętło długości ściegu (9) można ustawić 
pomiędzy 1-4.  

 
 
 
 
 
 

 

Znaki kalibracyjne 
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Wykonanie różnych ściegów 

 
Krok 1 (kontynuacja) 
 
Zygzak trójpunktowy 
 
Ustawić pokrętło wyboru ściegu 

(16) na « ». 
 
Ustawić pokrętło regulacji naprę-
żenia nici (13) na 1-4. 
 
Pokrętło regulacji długości ściegu 
(9) można ustawić pomiędzy 1-4. 
 
Używaj takiego typu ścieg do wy-
kańczania kruchych pomarszczo-
nych brzegów lub syntetycznego 
elastycznego materiału, takiego 
jak wiskoza. Należy odsunąć się 
od krawędzi tkaniny, а po wyko-
naniu szwu, wyciąć krawędź, jak 
pokazano na rysunku. 
 
Uwaga: Podczas przycinania nie 
uszkodź ściegu. 

 
 

 
 

 

Uwagi 

 
Przed obrotem pokrętła wyboru ście-
gu upewnij się, że igła znajduje się 
nad płytką ściegową i tkaniną. W 
przeciwnym razie możesz zgiąć igłę. 

 
Obróć koło zamachowe przeciwnie do 
ruchu wskazówek zegara (w swoją 
stronę), aby podnieść podciągacz nici 
do najwyższej pozycji. 

 
Nieprawidłowy kierunek obrotu koła 
zamachowego spowoduje zabloko-
wanie górnej i dolnej nici pod płytą 
ściegową. 
 
Obróć koło zamachowe w kierunku 
przeciwnym do ruchu wskazówek ze-
gara, aby ustawić najwyższą wartość 
do szycia. 
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Wykonanie różnych ściegów 

 
Krok 3 
 

Ścieg kryty 
 
Ustaw pokrętło wyboru ściegu (16) na 

« » lub « ». 
Ustaw pokrętło regulacji naprężenia 
nici (13) na 1-4. 
Pokrętło regulacji długości ściegu (9) 
można ustawić pomiędzy 1-4. 
 
Pracując z niegrubym materiałem, 
można wykończyć kruche brzegi tka-
niny zakładając ją i pozostawiając 
krawędź ok. 1 cm. 
 
Podczas szycia igła powinna łatwo 
przechodzić przez fałd tkaniny. 
 
Po zakończeniu szycia dociśnij mate-
riał, aby ścieg kryty został widoczny 
na przedniej stronie wyrobu. 

 

Znaki kalibracyjne 
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Wykonanie różnych ściegów 

 
Krok 4 
 

Ścieg dekoracyjny 
 
Ustawić pokrętło wyboru ściegu (16) nа 

« », « », « » lub « ».  
Ustaw regulator naprężenia nici (13) na 6-8. 
Regulator długości ściegu (9) można usta-
wić w zakresie od 1 do 4. 
Wyregulować naprężenie nici tak, aby górna 
nić pojawiła się na lewej stronie tkaniny. 
Wykonaj ściegi testowe na oddzielnym ka-
wałku tkaniny, aby uzyskać dobry wynik. 
 
Uwaga: Zaleca się przy szyciu cienkiego 
materiału użyć podszewki.  
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Wykonanie różnych ściegów 

 

 

Uwaga 

 

− Przed obrotem pokrętła wyboru 
ściegu upewnij się, że igła znajdu-
je się nad płytką ściegową i tkani-
ną. W przeciwnym razie możesz 
zgiąć igłę. 
 

− Obróć koło zamachowe przeciw-
nie do ruchu wskazówek zegara 
(w swoją stronę), aby podnieść 
podciągacz nici do najwyższej po-
zycji. 
 

− Nieprawidłowy kierunek obrotu ko-
ła zamachowego spowoduje za-
blokowanie górnej i dolnej nici pod 
płytą ściegową. 
 
 

Krok 5 
 

Obszywanie dziurek na guziki 
 
Uwaga: Zalecane jest najpierw wykonać 
próbne obszywanie dziurki na oddzielnym 
kawałku tkaniny przed rozpoczęciem szy-
cia.  
 
Przygotowanie do obszywania dziurki 
 
Zmierz średnicę guzika i dodaj do rozmia-
ru 0,3 сm (1/8 cala). Jeżeli guzik jest gru-
by, dodaj więcej do wartości średnicy.  
 
Zaznacz położenie i długość dziurki kredą 
na tkaninie. 
 
а: Podnieś stopkę dociskową i naciśnij na 
dźwignie uchwytu stopki (19), aby zdjąć 
stopkę dociskową (26). 
 
Przymocuj stopkę do obszywania dziurki 
(D). 
 
b: Połóż tkaninę tak, aby igła znajdowała 
się na oznaczeniach, które znajdują się 
dalej od ciebie. 
  
Przesuń stopkę do obszywania dziurek na 
guziki (D) w kierunku "do siebie", aż się 
zatrzyma. Opuść stopkę dociskową. 
 
Pokrętło regulacji długości można ustawić 

pomiędzу . 
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Wykonanie różnych ściegów 

 
Krok 5 
 

 

Uwagi 

 

− Przed obrotem pokrętła wyboru ściegu 
upewnij się, że igła znajduje się nad płyt-
ką ściegową i tkaniną. W przeciwnym 
razie możesz zgiąć igłę. 

 

− Obróć koło zamachowe przeciwnie do ru-
chu wskazówek zegara (w swoją stronę), 
aby podnieść podciągacz nici do najwyż-
szej pozycji. 
Nieprawidłowy kierunek obrotu koła za-
machowego spowoduje do zablokowania 
górnej i dolnej nici pod płytą ściegową. 

 
Obszywanie dziurek na guziki 
 
Krok 1: 
 

с: Ustawić pokrętło wyboru ściegu na . Szyj na 
małych prędkościach, póki nie dojdziesz do końca 
oznaczenia. Podnieś igłę.  
 
Krok 2: 
 

d: Ustawić pokrętło wyboru ściegu na   i wyko-
nać 5-6 ściegów dla wzmacniania szwu. Po za-
kończeniu podnieść igłę.   
 
Krok 3: 
 

е: Ustawić pokrętło wyboru ściegu na  i wykonaj 
obszywanie lewej strony dziurki, koniec której jest 
najdalszy od ciebie. Następnie podnieść igłę. 
 
Krok 4: 
 

f: Ustawić pokrętło wyboru ściegu na  i wykonać 
5-6 ściegów dla wzmacniania szwu. Po zakoń-
czeniu podnieść igłę i wyjąć tkaninę.   
 
Zakończenie obszywania dziurki: 
 
g: Przeciągnij nić górną pod dolną część wyrobu i 
następnie powiązać górne i dolne nici razem. 
 
Wykonaj cięcie w środku dziurki za pomocą roz-
pruwacza, nie uszkadzając ściegu.  

 
 
 
 

 

Krok2 

Krok  3 
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Wykonanie różnych ściegów 

 
Krok 5 
 
Obszywanie dziurek na guziki 
 
Porady: 
 
h: Aby uzyskać lepszą jakość, nieco po-
luzuj górne naprężenie. 
 
Użyj podkładki do cienkiej lub elastycznej 
tkaniny. 
 
Zalecane jest wykorzystać szpilki na koń-
cach dziurki, aby nie uszkodzić szwu roz-
pruwaczem. 
 
Zaleca się stosowanie sznurka do szycia 
na tkaninie, która rozciąga się lub na 
dzianinie. Ścieg zygzakowy jest wykona-
ny nad sznurkiem.   
 
Linie na stopce można używać jako 
wskazówki podczas obszywania dużej 
ilości dziurek.  

 
Obszywanie dziurki z użyciem sznurka 
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Obsługa techniczna 

 

 

Uwaga 

 
Przed czyszczeniem, regulacją lub konserwacją 
należy wyłączyć zasilanie i odłączyć przewód 
zasilający. 
Podczas czyszczenia, regulacji i prac konser-
wacyjnych należy ściśle przestrzegać instrukcji. 
 

Demontaż urządzenia wahadłowego: 

 
41 Uchwyt pierścienia chwytacza  
42 Pierścień chwytacza 
43 Chwytacz 
44 Gniazdko chwytacza 
 
а: Podnieś igłę do góry i otwórz osłonę bębenka 
(35). 
 
b: Otwórz zawiasowy zatrzask (37) bębenka 
(36) i wyjmij go z maszyny do szycia. 
 
с: Otwórz uchwyt pierścienia chwytacza. 
 
d: Wyjmij pierścień chwytacza (42). 
 
е: Wyjmij chwytacz (43). 
 
f: Wyczyść gniazdo chwytacza (44) za pomocą 
szczoteczki i miękkiej, suchej szmatki. 
  
Smarowanie 
 
g: Przed ponownym złożeniem urządzenia wa-
hadłowego należy kapnąć parę kropli jakościo-
wego oleju (Е) do urządzenia wahadłowego. 
 
Uwaga: Używaj oleju oszczędnie, ponieważ 
nadmiar oleju będzie plamił tkaninę. 
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Obsługa techniczna 

 
Krok 1 
 

Montaż urządzenia wahadłowego: 

 
h: Chwyć zawiasowy zatrzask (43) po środ-
ku i powoli włóż do gniazdka.    
i: Ustaw pierścień chwytacza (42). Upewnij 
się, że dolny pin trafił do szczeliny. 
 
j: Przymocuj pierścień chwytacza, wkładając 
uchwyt na swoje miejsce (41). 
 
k: Włóż bębenek (36). 
 
 
Krok 2 
 

Czyszczenie mechanizmu podawania tkani-
ny pod igłę maszyny do szycia.  
 
а: Zdjąć igłę i stopkę dociskową. 
 
Odkręcić śruby i wyjąć płytę ściegową (20). 
 
b: Oczyść zęby mechanizmu od kurzu i 
kłaczków. 
Umieść płytkę ściegową na swoim miejscu. 
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Obsługa techniczna 

 
Krok 3 
 

 

Uwaga 

 
Przed czyszczeniem wyłącz zasilanie i od-
łącz przewód zasilający. 
Podczas prac należy ściśle przestrzegać 
instrukcji. 
 
Smarowanie maszyny do szycia 
Kapnij kilka kropli oleju silnikowego wysokiej 
jakości (E) do miejsc oznaczonych strzałka-
mi na rysunkach. 
а: Odłącz zasilanie. 
Wykręć śruby i zdejmij przednią pokrywę 
(14). 
b: Kapać olej w miejscach wskazanych 
przez strzałki. 
 
Jeśli maszyna jest często używana, smaro-
wanie należy powtarzać dwa lub trzy razy na 
rok. 
Przed i po smarowaniu delikatnie wytrzyj 
nadmiar oleju szmatką. 

Е  
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Naprawa usterek 

Usterka Przyczyna Naprawa 

 
 
 
Zrywanie nici górnej 

1. Nieprawidłowo założona nitka. 
2. Zbyt silne naprężenie nici. 
3. Nitka jest za gruba w stosunku 

do igły. 
4. Igła jest nieprawidłowo włożona. 
5. Nitka jest owinięta wokół trzpie-

nia. 
6. Uszkodzona igła. 

1. Ponownie założyć nitke. 
2. Zmniejszyć naprężenie nici 

(zmniejsz numer pokrętła). 
3. Wziąć grubszą igłę. 
4. Prawidłowo założyć igłę (płaską 

stroną do tyłu). 
5. Zdjąć szpulkę i nawinąć nić na 

szpulkę. 
6. Wymienić igłę. 

Zrywanie nici dolnej 1. Nieprawidłowo został założony 
bębenek. 

2. Nić dolna jest nieprawidłowo na-
wleczona.  

3. Zbyt mocne naprężenie nici dol-
nej.  

4. Bębenek jest zanieczyszczony. 
5. Szpulka jest uszkodzona i źle 

obraca się.  

1. Wyjmij i ponownie załóż bębenek, 
należy nawlec nić ponownie. Ona 
musi łatwo ciągnąć się.  

2. Sprawdź szpulkę i bębenek.  
3. Poluzuj naprężenie nici dolnej.  
4. Wyczyść bębenek. 
5. Wymienić szpulkę. 

 
 
Przepuszczone ściegi 

1. Nieprawidłowo założona igła. 
2. Uszkodzona igła. 
3. Nieprawidłowy rodzaj lub rozmiar 
igły. 
4. Nieprawidłowo założona stopka. 

1. Wyjąć i ponownie założyć nitkę 
(płaską stroną do tyłu). 
2. Założyć nową igłę. 
3. Wybrać igłę odpowiednio do mate-
riału i nici. 
4. Sprawdzić i założyć odpowiednio. 

 
 
 
 
 
Łamanie igły 

1. Uszkodzona igła. 
2. Igła została założona 

nieprawidłowo. 
3. Śruba zacisku igły jest poluzowa-

na. 
4. Zbyt mocne naprężenie nici gór-

nej.  
5. Nieprawidłowy wybór igły dla tego 

rodzaju tkaniny.  
6. Pokrętło wyboru ściegu zostało 

obrócone, gdy igła znajdowała się 
w tkaninie.  

7. Stopka dociskowa nie odpowiada 
ściegu, który został wybrany. 

1. Załóż nową igłę. 
2. Zainstaluj igłę prawidłowo.. 
3. Dokręć śrubę mocującą igłę. 
4. Poluzuj naprężenie nici górnej.  
5. Wybierz igłę odpowiednio do tka-

niny i nici.  
6. Zawsze podnoś igłę przed stoso-

waniem pokrętła wyboru ściegu.  
7. Wybierz odpowiednią stopkę do-

ciskową.  

 
Marszczenie/ falowa-
nie szwu 

1. Zbyt gruba igła w stosunku do ma-
teriału 
2. Nieprawidłowa długość ściegu. 
3. Zbyt duże naprężenie nici. 

1. Wybrać nić lepszej jakości. 
2. Wyregulować długość ściegu pra-
widłowo. 
3. Zmniejszyć naprężenie nici. 

 
 
Ściegi tworzą pętli na 
lewej stronie materiału  

1. Maszyna została nieprawidłowo 
nawleczona.  

2. Nieprawidłowo został założony 
bębenek. 

3. Nieprawidłowy wybór 
igły/tkaniny/nici.  

1. Sprawdź czy prawidłowo nawle-
czona maszyna. 

2. Sprawdź bębenek.  
3. Numer igły musi odpowiadać ro-

dzaju tkaniny i numeru nici.  
4. Wyreguluj naprężenie nici.  
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Naprawa usterek 

 

Usterka Przyczyna Naprawa 

 
Nierówne ściegi, nie-
równomierne poda-
wanie materiału 

1. Niska jakość nici. 
2. Źle założona nitka do bębenka. 
3. Materiał jest naciągany podczas 
szycia. 

1. Wybierz nić lepszej jakości. 
2. Załóż nić prawidłowo. 
3. Nie ciągnąć materiału podczas 
szycia, maszyna sama będzie go 
podawać. 

 
Głośna praca maszy-
ny 

1.  Maszyna wymaga smarowanie. 
2. Nagromadzenie zanieczyszczeń 
lub oleju. 
3. Użyto oleju o niskiej jakości. 
4. Uszkodzona igła. 

1. Nasmarować maszynę. 
2. Wyczyścić ząbki transportera i 
części detaliczne chwytacza. 
3. Stosować olej o dobrej jakości. 
4. Wymienić igłę. 

 
Nić zatrzymuje się, 
maszyna nie pracuje 

1. Nić zatrzymuje się w chwytaczu. 
2. Maszyna nie jest włączona. 
3. Rączka zatrzasku jest odłączona 

dla nawijania szpulki. 

1. Zdjąć nić górna i wyjąć bębenek. 
Przesuwaj koło zamachowe w 
przód i w tył i usuń resztki nici. 

2. Włącz maszynę do sieci. 
3. Przekręć rączkę na sprzęgło. 

Nierówne ściegi do 
obszywania dziurek 
na guziki  

1. Długość ściegu nie odpowiada 
rodzaju tkaniny.  

2. Tkanina jest ciągnięta lub przy-
trzymana. 

1. Wyreguluj długość ściegu.  
2. Nie podawaj tkaninę z użyciem 

siły. 



 

34 

Specyfikacja 

 
Specyfikacja 

 
Model: 
Szybkość szycia: 
Numer igły: 
Moc: 
Wysokość stopki dociskowej: 
Rozmiar maszyny: 
Waga: 
Rozmiar w pakowaniu: 

 
Minerva One F/ One G  
650±50 ob./min. 
14 
70 W (silnik) + 1 W (żarówka) 
5,5 mm 

350 х 152 х 280 mm 

GW 6 kg/ NW 5 kg 
405 х 210 х 335 mm 

  

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

 

 
 


