KIT DE BRODERIE

MANUAL DE UTILIZARE
Cu acest set de broderie puteți să învățați cu ușurință abilitățile tradiționale de lucru manual și să
creați broderii frumoase care să uimească pe toată lumea.
Înainte de prima utilizare, citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare anexate și păstrați-le pentru
utilizare ulterioară.
SPECIFICAȚII TEHNICE
Mărime: 6,5 × 18 × 20 cm
Greutate: 400 g
CONȚINUTUL SETULUI

1 buc. manual de utilzare
1 buc. cutie cu accesorii pentru brodat
100x fire colorate
10x suport pentru ață de brodat
4 buc. dispozitive de înfirat lungi

(1) Textil de brodat
(2) Suport pentru ață
(3) Dispozitiv de înfirat
(4) Dispozitiv de înfirat mic
(5) Protecție degete
(6) Bandă de măsurare
(7) Cusături
(8) Foarfece
(9) Ac de brodat cu ace înlocuibile
(10) Ac de brodat
(11) Nadomestni igli
(12) 4 dispozitive de înfirat mari
(13) Cuțit ripper

INSTRUCTIUNI DE FOLOSIRE

ÎNFIRAREA ACULUI
1. Introduceți un dispozitiv de înfirat lung în acul de brodat astfel, încăt celălalt capăt să rămână
afară.
2. Trageți firul prin dispozitiv, apoi trageți dispozitivul cu fir înapoi prin acul de brodat.
3. Introduceți dispozitivul de înfirat prin urechea acului de brodat.
4. Trageți firul prin dispozitiv, apoi trageți dispozitivul cu fir înapoi prin urechea acului. Acul de
broderie este acum gata de utilizare.
5. Pentru mai multe informații despre inserarea firelor, consultați ilustrațiile anexate la instrucțiunile
de folosire.
SCHIMBAREA ACULUI
1. Scoateți capacul acului de brodat.
2. Slăbiți șurubul care fixează acul și trageți acul din suport.
3. Selectați acul pe care doriți să îl puneți și introduceți-l în suport.
4. Setați lungimea dorită a acului și înșurubați-o înapoi.
5. Pentru mai multe informații despre schimbarea acelor, consultați ilustrațiile anexate la
instrucțiunile de folosire furnizate împreună cu produsul.

SFATURI SUPLIMENTARE
1. Când brodați, țineți acul la unghi drept pentru cele mai bune rezultate.
2. De asemenea, veți avea nevoie de un inel de brodat (gherghef), pe care îl puteți cumpăra de la
orice magazin de articole de cusut.
3. Lăsați cel puțin 5 cm de fir din ac pentru a preveni pierderea firului în timpul brodării.

ATENȚIE!

-

Citiți cu atenție instrucțiunile înainte de prima utilizare și urmați-le cu strictețe.
A nu se lăsa la îndemâna copiilor și a animalelor de companie, țineți produsul în cutia
proprie
Folosiți degetarul inclus pentru a vă proteja degetele.
Acele și foarfeca sunt ascuțite și vă pot răni dacă nu sunteți atenți atunci când le folosiți.

