VYŠÍVACÍ SADA

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Sada vyšívání vám umožní snadno se naučit tyto tradiční ruční dovednosti a vytvářet krásné výšivky, které
ohromí každého.
Před prvním použitím si pečlivě přečtěte přiložený návod k použití a uložte jej pro budoucí použití.
.

BALÍČEK OBSAHUJE

1x návod k použití
1x krabička s vyšívacími nástroji
100x barevná příze
10x obratle příze
4x tkadlo na dlouhé nitě

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Velikost: 6,5 × 18 × 20 cm
Hmotnost: 400 g

(1) Vyšívané látky
(2) Příze obratle
(3) Tkadlec nití
(4) Tkadlec na malé nitě
(5) Náprstek
(6) Měřicí páska
(7) Stehy
(8) Nůžky
(9) Vyšívací jehla s vyměnitelnými jehlami
(10) Vyšívací jehla
(11) Náhradní jehly
(12) Navlékač niti 4 × dlouhý
(13) Rozrývací nůž
NÁVOD K POUŽITÍ

NITĚ
1. Vložte dlouhý navlékač niti do jednoho z vyšívacích jehel druhým koncem směrem ven.
2. Protáhněte nit navlékačem a navlékněte nit zpět vyšívací jehlou.
3. Navlékněte navlékač do ucha vyšívací jehly.
4. Protáhněte nit navlékačem a navlékněte nit zpět do ucha jehly. Vaše vyšívací jehla je nyní
připravena k použití.
5. Další informace o zavádění nití najdete na obrázcích v pokynech dodaných s výrobkem.
VÝMĚNA JEHLY
1. Sejměte víčko na vyšívací jehle.
2. Uvolněte šroub zajišťující jehlu a vytáhněte jehlu z držáku.
3. Vyberte jehlu, kterou chcete vyměnit, a vložte ji do držáku.
4. Nastavte požadovanou délku jehly a našroubujte ji zpět.
5. Další informace o výměně jehel naleznete na obrázcích v pokynech dodaných s výrobkem.

DALŠÍ TIPY
1. Během vyšívání udržujte jehlu v pravém úhlu, abyste dosáhli nejlepších výsledků.
2. Pro vyšívání budete také potřebovat vyšívací prsten, který si můžete zakoupit v každém obchodě
se šicími potřebami.
3. Nechejte alespoň 5 cm nitě z jehly, aby nedošlo ke ztrátě nitě během vyšívání.
VAROVÁNÍ!
-

Před prvním použitím si pozorně přečtěte pokyny a důsledně je dodržujte.
Uchovávejte mimo dosah dětí a domácích zvířat v uzavřené krabici
K ochraně prstů použijte přiložený náprstek.
Jehly a nůžky jsou ostré a mohou vás zranit, pokud nebudete při jejich používání opatrní

Správná likvidace odpadu
Symbol přeškrtnuté popelnice na kolečkách na vašem produktu nebo na jeho obalu znamená, že takový produkt
by neměl být považován za domácí odpad v celé EU. Zajištěním správné likvidace tohoto produktu pomůžete
zabránit možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly být způsobeny
nevhodným nakládáním s tímto produktem. Recyklace materiálů pomáhá chránit přírodu a přírodní zdroje.
Podrobnější informace o recyklaci tohoto produktu získáte na místním městském úřadu, ve službě pro likvidaci
domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste produkt zakoupili.
Prohlášení výrobce, že produkt splňuje požadavky příslušných směrnic ES.

