ŠICÍ STROJ SEWIT

UŽIVATELSKÝ MANUÁL
Mini šicí stroj je velmi pohodlný, protože je malý a nezabírá mnoho místa. Nyní již nemusíte šit
oblečení ručně, protože stroj SewIt je ideální náhradou za ručně vyráběnou šicí soupravu, pouze vy
jej můžete použít k opravě roztrženého oblečení jako skutečná profesionální švadlena!
Před prvním použitím si pečlivě přečtěte přiložený návod k použití a uložte jej pro budoucí použití.

BALÍČEK OBSAHUJE
1x navodila za uporabo
1x šivalni stroj
1x igla
4x kovinske vretence za prejo
1x udevalec
1x pedalo
1x AC / DC adaptér

TECHNICKÉ SPECIFIKACE
HLAVNÍ JEDNOTKA

(1) závitové vřeteno
(2) závitová cívka
(3) držák obratle
(4) vertebrální navíječ
(5) ruční natahování
(6) vřeteno pro obratle
(7) Spínač ON / OFF
(8) tlačítko pro nastavení rychlosti šití
(9) napínací šroub
(10) přihrádka na baterie
(11) držák obratle
(12) přítlačná patka
(13) závitová drážka
(14) obratle
(15) zásuvka pro obratle
(16) jehla
(17) jehlová svorka
(18) jehlový šroub a nastavitelný šroub
(19) páka

HLAVNÍ JEDNOTKA (zadní část)

(1) páka tlačí na nohy
(2) zdvih pedálu
(3) DC zásuvka 6V
DOPLŇKOVÉ VYBAVENÍ

(1) jehla
(2) účastník
(3) kovové obratle pro přízi
(4) nožní pedál

NÁVOD K POUŽITÍ
ZŘÍZENÍ ZAŘÍZENÍ
1. Před vložením baterií se ujistěte, že je tlačítko ON / OFF v poloze OFF.
2. Vložte 4 baterie AA do prostoru pro baterie umístěného na spodní straně šicího stroje.

3. Stiskněte spínač A, který je zarovnán se zařízením v poloze ON, do polohy OFF. Zařízení
začne okamžitě šit, ujistěte se, že je nit zasunuta a tkanina je předem správně připravena.

PŘÍPRAVA ZÁVITU HLAVNÍ JEDNOTKY

1. Zvedněte držák niti uchopením odkryté špičky a tažením nahoru, dokud není zcela vysunut.
2. Vložte nit do držáku, jak je znázorněno na obrázku.

3. Protáhněte nit prvním vodítkem niti (1) směrem k přední části stroje.
4. Natáhněte nit přes druhé vodítko (2), nit prochází napínacím šroubem (Q) a musí být mezi
dvěma podložkami na napěťovém šroubu (Q). Tím je zajištěno správné napětí.
5. Vytáhněte nit ze šroubu pro nastavení napětí (Q) přes třetí vodítko nitě (3) směrem k přední
části zařízení.
6. Vytáhněte nit přes čtvrté vodítko niti (4) směrem k páce niti (D).
7. Potáhněte nit dolů k vodítku niti (5).
8. Vytáhněte nit dolů směrem k vedení niti (6), je-li to nutné, spusťte jehlu ® otočením rukojeti
do strany (K) proti směru hodinových ručiček.
9. Provlékněte nit uchem švadleny (7) zepředu dozadu. V případě potřeby zvedněte jehlu.
10. Zvedněte patku zařízení (F) zvednutím zadní páky (G).
11. Potegnite približno 15 cm niti skozi tačko naprave (F) zadaj za napravo, stran od vas.

VLOŽENÍ ZÁVITU DO SPODNÍ LODĚ
1. Sejměte kryt pod patkou zařízení.
2. Vložte vinutí nitě podle vašeho výběru do člunu (J) a ponechejte asi 15 cm nitě venku.
3. Vložte člun do prostoru pod nohou (H).
4. Otočte rukojetí na straně zařízení (K) proti směru hodinových ručiček, jehla se bude
pohybovat a zachycovat nit v člunu. Zastavte, když jehla je v nejvyšším bodě.
5. Zvedněte nohu a vytáhněte nit umístěnou v lodi pod nohu zařízení. Přitáhněte obě vlákna k
zadní straně zařízení.
6. Zavřete kryt pod nohou přístroje.
POUŽITÍ BOČNÍHO VŘETENA (V)
1. Vložte vinutí nitě na boční obratle.
2. Natáhněte nit přes druhé vodítko (2), nit prochází napínacím šroubem (Q) a musí být mezi
dvěma podložkami na napěťovém šroubu (Q). Tím je zajištěno správné napětí. 3. Vytáhněte
nit ze šroubu pro nastavení napětí (Q) přes třetí vodítko nitě (3) směrem k přední části zařízení.
3. Vytáhněte nit přes čtvrté vodítko niti (4) směrem k páce niti (D).
4. Vytáhněte nit dolů k vodítku niti (5).
5. Vytáhněte nit dolů směrem k vodítku niti (6), v případě potřeby spusťte jehlu (R) otočením
rukojeti do strany (K) proti směru hodinových ručiček.
6. Provlékněte nit uchem švadleny (7) zepředu dozadu. V případě potřeby zvedněte jehlu.
7. Zvedněte patku zařízení (F) zvednutím zadní páky (G). 9. Vytáhněte asi 15 cm nitě skrz nohu
zařízení (F) za zařízením, směrem od sebe.
POZNÁMKA: Boční obratle se používají pouze v případě dvojitého stehu.
POUŽITÍ ZAŘÍZENÍ (BEZ PEDÁLU):
1. Zvedněte jehlu (R) nad nohu (F) otočením postranní rukojeti (K) ve směru hodinových
ručiček.
2. Zvedněte nohu (F) pohybem rukojeti na zadní straně zařízení.
3. Umístěte látku pod nohu, když je ve zvednuté poloze. Dbejte na to, aby směr šití směřoval k
vám, zarovnaný s nohou s požadovaným místem šití pod jehlou (R).
4. Spusťte nohu pohybem páky (G) na zadní straně zařízení.
5. Otočte postranní rukojeť ve směru hodinových ručiček, dvě celé otáčky začnou šev. Stop.
6. Stisknutím tlačítka rychlosti (L) vyberte rychlost. Je-li nastavena vysoká rychlost, tlačítko
opouští zařízení a při nízké rychlosti je zarovnáno s kamerou.
7. Zapněte spotřebič.
8. Pomalu veďte látku tak, aby byl šev vyrovnaný, jemným protlačením látky skrz zařízení.
9. Po dokončení švu stisknutím tlačítka zapněte zařízení do polohy VYPNUTO.
10. Zvedněte jehlu ve směru hodinových ručiček. 11. Vytáhněte látku ze spotřebiče a ponechejte
asi 10 cm nitě mezi spotřebičem a látkou.
POUŽITÍ ZAŘÍZENÍ (S PEDÁLEM):
Postupujte podle pokynů v předchozím odstavci (používejte zařízení bez pedálu, s výjimkou bodů 6
a 7).
POZNÁMKA: Při použití pedálu musí být zařízení vždy v poloze VYPNUTO.

1. Zasuňte konektor nožního pedálu (M) do zadní části zařízení.
2. Zapněte zařízení sešlápnutím pedálu. 3. Jemně sešlápněte pedál zařízení, až budete hotovi,
zvedněte nohu z pedálu.
VÝMĚNA JEHLY:
1. Otočením boční páky (K) ve směru hodinových ručiček zvedněte jehlu (R) do nejvyšší
polohy.
2. Uvolněte svorku jehly otáčením šroubu (O) proti směru hodinových ručiček. Možná budete
potřebovat malé kleště nebo šroubovák.
3. Jehlu (R) vytáhněte směrem dolů od jehlové svorky (P).
4. Vložte novou jehlu plochou stranou obrácenou ke svorce jehly (P).
5. Zatlačte jej až na doraz a uchopte jehlu.
6. Utáhněte šroub svorky jehly (O) a držte jej na místě.
POZNÁMKA: Velikost jehly by měla být přizpůsobena typu látky.
NAVÍJENÍ NITĚ NA VŘETENECH
1. Vyjměte obratle (S) ze zařízení.
2. Nasaďte vinutí nitě (E) na nástavec (C).
3. Vložte kolík do otvoru na boční rukojeti zařízení a rukojeť lehce otočte proti směru
hodinových ručiček.
4. Vezměte prázdné prázdné obratle do jedné ruky a vytáhněte nit dolů z vinutí niti (E), poté nit
provlékněte vertebrálním otvorem.
5. Zbytek niti nechte na vnitřní straně obratle, obratle několikrát otočte obratly, aby se na obratli
nahromadila část niti.
6. Vložte obratle na páteř na zařízení a ujistěte se, že je nit navinuta předem proti směru
hodinových ručiček.
7. Jemně uchopte nit palcem a ukazováčkem. 8. Když jsou obratle plné, vypněte zařízení.

VAROVÁNÍ!
-

Před prvním použitím si pozorně přečtěte pokyny a důsledně je dodržujte.
Uchovávejte mimo dosah dětí a domácích zvířat v uzavřené krabici
Jehly jsou ostré a mohou vás poranit, pokud nebudete při jejich používání opatrní
Produkt není hračka.
Nikdy neopravujte zařízení sami.
Používejte pouze součásti dodané s výrobkem.
Nepoužívejte zařízení ve vlhkých oblastech nebo ve vodě.
Pokud je výrobek viditelně poškozen, je jeho používání nebezpečné.
Nikdy nenechávejte osvětlený produkt bez dozoru.
Výrobek obsahuje ostré části, proto vám při práci doporučujeme být opatrní.

