EMBROIDERY KIT

INSTRUKCJA OBSŁUGI
Zestaw do haftowania pozwala łatwo nauczyć się tych tradycyjnych umiejętności rękodzieła i stworzyć piękne
hafty, które zachwycą każdego.
Przed pierwszym użyciem przeczytaj uważnie załączoną instrukcję obsługi i zachowaj ją do wykorzystania w
przyszłości.

PAKIET ZAWIERA
1x instrukcja użycia

1x pudełko z narzędziami do haftowania
100x kolorowa przędza
10x desek do zawijania
4x długi przewodowy drut

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Rozmiar: 6,5 × 18 × 20 cm
Waga: 400 g

(1) Naklejki do haftu
(2) Deska do zawijania
(3) Nawlekacz do nici
(4) Mały nawlekacz do nici
(5) Naparstek
(6) Miarka
(7) Igły do haftowania
(8) Nożyczki
(9) Pistolet do haftu
(10) Igła do haftu
(11) Igły zapasowe
(12) 4 × długi przewodowy drut
(13) Nożyk do usuwania
INSTRUKCJA UŻYCIA

NAWLEKANIE NICI
1. Włóż długi nawlekacz nici do jednej z igieł do haftu tak, aby był skierowany na drugi koniec.
2. Przeciągnij nić przez nawlekacz i przeciągnij go z powrotem przez igłę do haftu.
3. Przełóż nawlekacz przez oczko igły do haftu.
4. Przeciągnij nić przez nawlekacz i przeciągnij go z powrotem przez oczko igły. Twoja igła do haftu
jest teraz gotowa do użycia.
5. Więcej informacji na temat nakładania nici można znaleźć na ilustracjach w instrukcji dołączonej
do produktu.
ZAMIANA IGŁY
1. Zdejmij nasadkę z igły do haftu.
2. Odkręć śrubę mocującą igłę i wyciągnij igłę z uchwytu.
3. Wybierz igłę, którą chcesz wymienić i włóż ją do uchwytu.
4. Ustaw żądaną długość igły i ponownie ją przykręć.
5. Więcej informacji na temat wymiany igieł można znaleźć na ilustracji w instrukcji dołączonej do
produktu.
DODATKOWE WSKAZÓWKI
1. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, podczas haftowania trzymaj igłę pod odpowiednim kątem.

2. Będziesz także potrzebował pierścienia do haftowania, który możesz kupić w każdym sklepie z
artykułami do szycia.
3. Pozwól, aby nić zwisała co najmniej 5 cm od igły, aby zapobiec jej zgubieniu podczas haftowania.
OSTRZEŻENIE!

-

Przeczytaj uważnie instrukcje przed pierwszym użyciem i ściśle ich przestrzegaj.
Przechowywać poza zasięgiem dzieci i zwierząt, w załączonym pudełku.
Użyj dołączonego naparstka do ochrony palców.
Igły i nożyczki są ostre i mogą Cię zranić, jeśli nie będziesz ostrożny podczas ich używania.

