МИНИ ШЕВНА МАШИНА

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА
Мини шевната машина е изключително удобна, защото е малка и не заема много място. Сега
вече не е нужно да шиете дрехи на ръка, защото машината SewIt е идеален заместител на ръчно
изработен шевен комплект, само вие можете да я използвате, за да ремонтирате скъсани дрехи
като истински професионален шивач!
Преди да използвате за първи път, прочетете внимателно приложените инструкции за употреба
и ги запазете за бъдеща справка.
ПАКЕТЪТ СЪДЪРЖА
1x инструкции за употреба
1x шевна машина
1x игла
4x метални макари на прежда
1x участник 1x педал1x AC/DC adapter

ТЕХНИЧНИ СПЕЦИФИКАЦИИ

(1) шпиндел с резба
(2) бобина с резба
(3) държач на прешлен
(4) гръбначен навивач
(5) ръчно навиване
(6) вретено за прешлени
(7) Превключвател ON / OFF
(8) бутон за настройка на скоростта на шиене
(9) обтегателен винт
(10) отделение за батерията
(11) държач на прешлен
(12) притискащ крак
(13) канал с резба
(14) прешлени
(15) гнездо за прешлени
(16) ihla
(17) скоба за игла
(18) винт с игла и регулируем винт
(19) лост

ОСНОВЕН БЛОК (задна част)

(1) лостът натиска краката
(2) ход на педала
(3) DC контакт 6V
ДОПЪЛНИТЕЛНО

ОБОРУДВАНЕ

(1) игла
(2) участник
(3) метални стойки за прежда
(4) крачен педал

РЪКОВОДСТВО
СЪСТАВЯНЕ НА ОБОРУДВАНЕ
1. Pred vložením batérií sa uistite, či je TLAČIDLO ZAPNUTIE / VYPNUTIE v polohe
VYPNUTÉ.
2. Vložte 4 batérie AA do priestoru pre batérie umiestneného na spodnej strane šijacieho stroja.
3. Леко натиснете превключвателя A, който е подравнен с устройството в положение ON, в
положение OFF. Машината започва да шие незабавно, уверете се предварително, че конецът е
вкаран и платът е правилно подготвен.

НИША НА ОСНОВНИЯ УРЕД

1. и издърпване нагоре, докато се удължи
напълно.
2. Поставете конеца с конеца в държача, както е
показано

1. Издърпайте конеца през първия водач на конеца (1) към предната част на машината.
2. Прокарайте резбата през втория водач (2), резбата преминава през винта за регулиране на
опъването (Q) и трябва да е между двете шайби на винта за регулиране на опъването (Q). Това
гарантира правилното напрежение.
3. Издърпайте конеца от винта за регулиране на опъването (Q) през третия водач на конеца (3)
към предната част на уреда.
4. Издърпайте конеца през четвъртия водач на конеца (4) към лоста за конеца (D).
5. Издърпайте конеца надолу към водача на конеца (5).
6. Издърпайте конеца надолу към водача на конеца (6), ако е необходимо, спуснете иглата ®,
като завъртите дръжката настрани (K) обратно на часовниковата стрелка.
7. Прокарайте конеца през ухото на шивачката (7) отпред назад. Ако е необходимо, повдигнете
иглата.
8. Повдигнете задния лост (G), за да повдигнете крака на устройството (F).
9. Издърпайте около 15 см конец през основата на машината (F) зад машината, далеч от вас.

ВСТАВЯНЕ НА КОНЦАТА В ДОЛОТО
1. Отстранете капака под основата на устройството.
2. Поставете намотката на конеца по ваш избор в лодката (J) и оставете около 15 см конец
навън.
3. Поставете лодката в пространството под петата (H).
4. Завъртете дръжката отстрани на устройството (K) обратно на часовниковата стрелка,
иглата ще се премести и ще хване конеца в лодката. Спрете, когато иглата е в най-високата
точка.
5. Повдигнете крака и издърпайте конеца, разположен в лодката под крака на устройството.
Издърпайте и двете нишки на гърба на устройството.
6. Затворете капака под основата на устройството
ИЗПОЛЗВАНЕ НА СТРАННИЯ ВРЕЗ (V)
1. Поставете намотката на конеца на страничната макара.
2. Прокарайте резбата през втория водач (2), резбата преминава през винта за регулиране на
опъването (Q) и трябва да бъде между двете шайби на винта за регулиране на опъването (Q).
Това гарантира правилното напрежение. 3. Издърпайте конеца от винта за регулиране на
опъването (Q) през третия водач на конеца (3) към предната част на уреда.
4. Издърпайте конеца през четвъртия водач на конеца (4) към лоста за конеца (D).
5. Издърпайте конеца надолу към водача на конеца (5).
6. Издърпайте конеца надолу към водача на конеца (6), ако е необходимо, спуснете иглата
(R), като завъртите дръжката настрани (K) обратно на часовниковата стрелка.
7. Прокарайте конеца през ухото на шивачката (7) отпред назад. Ако е необходимо,
повдигнете иглата.
8. Повдигнете задния лост (G), за да повдигнете крака на устройството (F). 9. Издърпайте
около 15 см конец през основата на машината (F) зад машината, далеч от вас.
ЗАБЕЛЕЖКА: Страничните стойки се използват само за двойно зашиване.
ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСТРОЙСТВОТО (БЕЗ ПЕДАЛА):
1. Повдигнете иглата (R) над крака (F), като завъртите страничната дръжка (K) по посока на
часовниковата стрелка.
2. Повдигнете крака (F), като преместите дръжката на гърба на устройството.
3. Поставете тъканта под крака си, когато е в повдигнато положение. Уверете се, че посоката
на шиене е обърната към вас, подравнена с крака с желаното място за шиене под иглата (R).
4. Спуснете крака, като преместите лоста (G) на гърба на устройството.
5. Завъртете страничната дръжка по посока на часовниковата стрелка, двата пълни
завъртания започват от шева. Спри се.
6. Натиснете бутона за скорост (L), за да изберете скоростта. Когато е настроен на висока
скорост, бутонът излиза от камерата и се подравнява с камерата при ниска скорост.
7. Настройте устройството на бутона ON.
8. Бавно направете плата, така че шевът да е подравнен, като леко натискате плата през
устройството.
9. Когато шевът завърши, натиснете бутона и машината ще се включи в положение OFF.
10. Повдигнете иглата по посока на часовниковата стрелка.
11. Издърпайте плата от уреда и оставете около 10 см конец между уреда и плата.

Следвайте инструкциите в предишния параграф (използване на устройството без педал, с
изключение на точки 6 и 7).
ЗАБЕЛЕЖКА: Устройството трябва винаги да е в положение OFF, когато използвате педала.
1. Поставете съединителя на крачния педал (M) в задната част на устройството.
2. Включете устройството, като натиснете педала. 3. Внимателно натиснете педала на
устройството, когато сте готови, вдигнете крака си от педала.
ОБМЕН НА ИГЛИ:
1. Завъртете страничния лост (K) по посока на часовниковата стрелка, за да повдигнете
иглата (R) в най-високото положение.
2. Разхлабете скобата на иглата, като завъртите винта (O) обратно на часовниковата
стрелка. Може да ви трябват малки клещи или отвертка.
3. Издърпайте иглата (R) надолу, като я издърпате надолу от скобата на иглата (P).
4. Поставете новата игла с плоската страна, обърната към скобата на иглата (P).
5. Натиснете го докрай и хванете иглата.
6. Затегнете винта на скобата за игла (O) и го задръжте на място.
ЗАБЕЛЕЖКА: Размерът на иглата трябва да съответства на вида плат.
ЗАКЛЮЧВАЙТЕ ВЕНТА НА ВРЕДИ
1. Извадете стойката (S) от устройството.
2. Поставете намотката на конеца (E) върху удължителя (C).
3. Поставете щифта в отвора на страничната дръжка на устройството и завъртете леко
дръжката обратно на часовниковата стрелка.
4. Вземете празните заготовки в едната ръка и издърпайте конеца от намотката на
конеца (E), след което го прекарайте през гръбначния отвор.
5. Оставете останалата нишка от вътрешната страна на прешлените, обърнете
прешлените няколко пъти, така че част от нишката да се натрупва върху прешлените.
6. Поставете шиповете на щифта на шпиндела на машината и се уверете, че резбата е
навита преди часовниковата стрелка.
7. Хванете внимателно конеца с палеца и показалеца си. 8. Когато стойката е пълна,
изключете машината.

ВНИМАНИЕ!
- Прочетете и следвайте внимателно инструкциите, преди да използвате за първи път.
- Съхранявайте на място, недостъпно за деца и домашни любимци в затворената кутия. Иглите са остри и могат да ви навредят, ако не внимавате с тях. - Продуктът не е
играчка.
- Никога не поправяйте устройството сами.
- Използвайте само частите, доставени с продукта.
- Не използвайте устройството във влажни помещения или във вода.
- Ако продуктът е видимо повреден, използването му е опасно.
- Никога не оставяйте осветения продукт без надзор.
- Продуктът съдържа остри части, затова препоръчваме да бъдете внимателни при
работа.

