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MINI MÁQUINA DE COSER ELÉCTRICA
MANUAL DE INSTRUCCIONES

Introducción

Pr

¡Felicidades por entrar en el nuevo mundo de la costura, lleno de diversión y
satisfacción!
Coser para uno mismo nunca ha sido tan fácil. Remendar o crear obras maestras para uno
mismo o como regalo ya no será algo impensable. Puede hacerlo todo. Con la máquina de
coser ligera y fácil de usar “Sew Smart” Ahora puede hacer arreglos en la ropa, cortinas, ropa
de cama – prácticamente todas las telas de su hogar. No lo tire. ¡Puede arreglarlo en 1 – 2 – 3!
Ahorre dinero y diviértase haciéndolo. Es muy satisfactorio poder decir “Lo hice yo mismo”.
Algunas maneras importantes de ahorrar dinero y evitar arreglos costosos o cambios:
• Coser agujeros en la ropa de los niños.
• Bajar dobladillos en faldas, vestidos y pantalones de niños que crecen.
• Meter centímetros en ropa después de perder peso.
• Sacar centímetros en ropa después de ganar peso.
• Bajar y subir dobladillos de vestidos para ir a la moda.
• Arreglar sábanas rasgadas.
• Arreglar las cortinas para que se adapten a la ventana.

re

Incluso en las tiendas con descuento los adornos pueden costar cientos de dólares. Y ya
no digamos en tiendas exclusivas donde pueden costar miles.
Algunas cosas que puede hacer para conseguir adornos modernos por una mínima parte
de su coste.
• Almohadas de viaje
• Cubierta de combinaciones
• Cubiertas de edredones
• Colchas
• Almohadas
• Cortinas
• Manteles
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Consejos para ser creativo y ahorrar dinero
Recicle la ropa adaptándola para los niños que crecen. ¡Ya no tiene que seguir
pareciendo una chapuza! También puede añadir bordados o cintas para darle un nuevo estilo.
Haga sus propias cortinas de ducha, cortinas para las ventanas y alfombrillas de baño
con sábanas de oferta. Es mucha tela por poco dinero y puede encontrar diseños perfectos
para un baño de diseño.
Use también sábanas para personalizar los enseres de la habitación. Cosa una colcha
(nueva o reciclada) para unas sábanas más cómodas con un nuevo look. Cree fundas de
almohadas a juego. Siempre hay sábanas de rebajas y tienen diseños actuales para darle un
toque especial al dormitorio. Consiga un juego de sábanas extra y conseguirá un conjunto que
costaría cientos de dólares.
Cree sus propios manteles y servilletas. Es fácil y barato y podrá hacerlo para todas las
ocasiones del año: Navidades, el día de San Valentín, Pascua, el día de San Patricio, el 4 de
julio, Halloween, Acción de Gracias… tendrá manteles y servilletas personalizados para todos.
Incluso para cumpleaños y aniversarios.
La mayoría de las tiendas de telas tienen una amplia variedad de temas. Simplemente
cosa dobladillos en los bordes. ¡Será el anfitrión mágico en unos minutos!
Suscríbase a la lista de correo de la tienda de telas más cercana. Conocéra las rebajas
por adelantado y podrá conseguir la mejor selección al precio más bajo.
Compruebe las etiquetas de rebajas en paños o cortinas. Podrá ahorrarse cientos de
dólares por una pequeña cantidad de dinero.
Mire patrones. Eche un vistazo a libros de patrones para conseguir ideas de proyectos
fáciles de hacer que impresionen y deleiten.
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Regalos fáciles y rápidos hechos con la máquina de coser:
• Mantas y edredones
• Forros de telas de colores para papeleras baratas
• Cubreteteras
• Mantas para coches y almohadas cómodas
• Bolsas de telas divertidas o bonitas
• Corbatas de colores y temas diferentes
• Ropa y complementos para muñecas
• Ositos y peluches

Piezas y accesorios
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(Ver ilustraciones para ubicaciones y configuración de componentes)
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DESPUÉS DE SACAR LA MÁQUINA DEL EMBALAJE:
1. Asegúrese de que el botón activar/desactivar (on/off) (A) está en posición off antes de
colocar las pilas.
2. Coloque 4 pilas tipo AA en el compartimento de las pilas (B) en la parte inferior de la
máquina.
3. Pulse el interruptor (A) para activar o desactivar la máquina. La posición on hará que la
máquina se active. En la posición off, se apaga. La máquina empezará a coser
inmediatamente. Asegúrese de que la máquina esté bien enhebrada y de que la tela
esté colocada antes de encender la máquina.
CÓMO ENHEBRAR LA UNIDAD PRINCIPAL CON EL EJE DEL HILO:
1. Eleve el eje de hilo (C) agarrando la parte superior expuesta y tirando hacia arriba
hasta el eje de hilo (C).
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2. Coloque el carrete de hilo (E) en el eje (C) tal y como se muestra.
3. Tire hilo desde el carrete (E) sobre el eje (C) y colóquelo a través de la primera guía del
hilo (1) en dirección hacia la parte frontal de la máquina.
4. Pase el hilo a través de la segunda guía (2). El hilo pasa sobre el tornillo de ajuste de la
tensión (Q) y debe colocarse entre las dos arandelas detrás del tornillo de ajuste de la
tensión (Q). Esto es lo que hace que el hilo se mantenga tenso.
5. Lleve el hilo desde la guía del tornillo de ajuste de la tensión (Q) hasta la guía (3) en
dirección hacia la parte frontal de la máquina.
6. Pase el hilo a través de la guía (4) de la palanca elevadora (D) en dirección hacia la
parte frontal de la máquina.
7. Pase el hilo a través de la siguiente guía (5) y páselo de la parte de arriba hacia abajo.
8. Coloque el hilo hacia abajo a través de la guía (6). Si es necesario, baje la aguja (R)
para alcanzar esta guía girando la rueda manual (K) ligeramente en el sentido contrario
a las agujas del reloj (en dirección hacia usted) para bajar la aguja (R).
9. Introduzca el hilo a través del ojo (7) de la aguja desde la parte frontal hacia la parte
trasera de la máquina. (Use el enhebrador si es necesario). Si es necesario, eleve la
aguja (R) para elevar el ojo girando la rueda manual (K) ligeramente en el sentido de
las agujas del reloj (alejándolo de usted).
10. Eleve el prensatelas (F) subiendo la palanca en la parte trasera de la máquina (G).
11. Pase unos 20 centímetros (10 pulgadas) de hilo por la aguja (R) y déjelo sobre el
prensatelas (F) en dirección contraria a usted.
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CÓMO CAMBIAR LA CANILLA INFERIOR:
1. Saque la tapa elevando la parte trasera.
2. Coloque la bobina de hilo de su elección en el soporte (J) y deje unos 20 centímetros
(10 pulgadas) de hilo fuera del soporte (J).
3. Coloque la bobina de hilo de su elección en el soporte (J) y deje unos 10 centímetros (5
pulgadas) de hilo fuera y colóquelo en el hueco (H).
4. Gire la rueda manual (K) en el sentido contrario a las agujas del reloj (hacia usted). La
aguja (R) bajará recogiendo el hilo de la bobina. Gire la rueda (K) hasta que la aguja
(R) haya descendido completamente y vuelva de nuevo a su posición más elevada.
Deténgase cuando la aguja (R) empiece a bajar de nuevo.
5. Eleve el prensatelas (F) y coloque el carrete de hilo en la parte frontal. Tire suavemente
hacia arriba y verá que ha cogido el hilo de la bobina. Tire de los dos hilos hacia la
parte trasera (en dirección contraria a usted) y déjelos bajo el prensatelas (F).
6. Vuelva a colocar la tapa del compartimento de la bobina (1) en su sitio.
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Nota: Es esenciar enhebrar correctamente ambos hilos. Tenga cuidado y practique antes
de empezar a coser. Si no lo hace correctamente dañará las puntadas.
La máquina viene enhebrada de fábrica. Observe con atención el modo en el que está hecho
antes de cambiar el hilo o la bobina. Después siga las instrucciones ya descritas para volverlo a
enhebrar.
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CÓMO ENHEBRAR LA UNIDAD PRINCIPAL CON LA BOBINA LATERAL:
(Siga los pasos 4-11 de la página anterior, con estas excepciones).
1. Extraiga el eje de la bobina (U) de la unidad principal.
2. Coloque el eje de la bobina (U) a través del agujero central de la bobina enhebrada.
3. Coloque el eje de la bobina (U) (con la bobina acoplada) en el soporte para bobinas
(V). Asegúrese de que el eje de la bobina (U) y la bibina están bien aseguradas a la
unidad principal.
Nota: El uso de la bobina lateral de forma simultanea al carrete de hilo sirve para un método de
doble puntada. La bobina lateral sólo sirve si su uso es un método particular de puntadas.
FUNCIONAMIENTO DE LA MÁQUINA (sin pedal):
Siga estos sencillos pasos:
1. Eleve la aguja (R) por encima del prensatela (F) girando la rueda manual (K)
ligeramente en sentido a las agujas del reloj (lejos de usted).
2. Eleve el prensatelas (F) subiendo la palanca en la parte trasera de la máquina sobre la
barra del prensatelas.
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3. Coloque la tela bajo el prensatelas (F) con el prensatelas (F) en posición elevada.
Asegúrese de que la la dirección de la costura sea hacia usted, alineada con el
prensatelas (F) y directamente bajo la aguja (R).
4. Baje el prensatelas (F) con ayuda de la palanca (G).
5. Gire la rueda manual (K) en el sentido de las agujas del reloj dos giros completos para
bloquear y comenzar la costura. Deténgase.
6. Seleccione la velocidad pulsando el botón de velocidad (L) en la parte frontal de la
máquina. A velocidad alta el botón está hacia fuera. Cuando la velocidad sea baja, el
botón estará hacia dentro, a nivel con la máquina. Use la velocidad baja para trabajos
complicados que impliquen detenerse, arrancar y girar la tela. Use la velocidad alta
para costuras largas y sin interrupciones.
7. Gire el interruptor de encendido (A) hasta la posición on.
8. Suavemente guíe la tela para mantener la costura recta presionando ligeramente hacia
abajo con las yemas a ambos lados mientras coge la tela desde el prensatelas (F).
9. Cuando haya acabado, coloque el interruptor de encendido (A) hasta la posición off.
10. Eleve la aguja (R) sobre la tela girando la rueda manual (K) ligeramente en la dirección
de las agujas del reloj.
11. Eleve el prensatelas (F) con ayuda de la palanca (G).
12. Tire de la tela hacia usted dejando unos 20 centimetros (10 pulgadas) de hilo entre la
tela y la máquina.
13. Corte el hilo cerca de la tela, dejando el hilo sobrante colgar en dirección al prensatelas
(F) y hacia usted.
14. Empiece la siguiente costura de la misma forma que se ha descrito en los pasos
anteriores.
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CÓMO USAR EL PEDAL:
(Siga los pasos 1-14 de la página anterior, con estas excepciones).
1. Asegúrese de que la máquina está en posición off.
2. Enchufe el conector del pedal (M) a la parte trasera de la máquina.
3. Encienda la máquina pulsando el pedal.
4. Pulse suavemente el pedal para hacer funcionar la máquina. Deje que pare. Cuando
haya terminado de coser, suba el pie y sáquelo del pedal.
Nota: El interruptor de encendido de la máquina debe estár en posición off cuando use el
pedal.
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AJUSTE DE LA TENSIÓN:
1. No debe ajustar la tensión. La tensión necesaria para un rendimiento óptimo ya se ha
configurado en la fábrica. Sin embargo, si encuentra las puntadas demasiado sueltas o
apretadas, puede ajustarla.
2. Suelte las puntadas girando el tornillo de la tensión (N) en el sentido contrario a las
agujas del reloj.
3. Apriete las puntadas girando el tornillo de la tensión (N) en el sentido de las agujas del
reloj. Al coser telas pesadas puede tener que aflojar las puntadas. Con las telas muy
ligeras puede tener que aflojarlas. La tensión de la bobina no se puede ajustar.
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CÓMO CAMBIAR LA AGUJA:
1. Gire la rueda manual (K) en el sentido de las agujas del reloj para elevar la aguja (R)
hasta su posición más alta.
2. Afloje el tornillo de la aguja (O) girándolo en el sentido contrario a las agujas del reloj
(hacia usted). Es posible que necesite un pequeño destornillador.
3. Saque la aguja (R) tirando hacia abajo y hacia fuera de la abrazadera de la aguja (P).
4. Coloque la nueva aguja con la parte plana hacia la abrazadera de la aguja (P).
5. Empuje suavemente hacia arriba hasta que haga tope y contra la abrazadera de la
aguja (P).
6. Apriete el tornillo de la abrazadera (O) mientras sujera la aguja (R) en su sitio.
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Nota: Hay varios tamaños de aguja y se diferencian por número. Estos números indican
el tipo de aguja. Cuando más pequeño sea el número, más fina será la aguja. Use agujas
más pequeñas para telas más delicadas, y agujas más grandes para telas pesadas.
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CÓMO ENROLLAR BOBINAS:
Puede hacer sus propias bobinas con los hilos de los carretes. Tiene una gama de
colores virtualmente ilimitada al comprarlos por separado. Combine las telas o cree
contrastes gracias a los hilos que elija…
1. Saque siempre la bobina (S) de la caja de la máquina antes de enrollar una nueva
bobina.
2. Coloque el carrete de hilo (E) en el eje del hilo(C).
3. Coloque la clavija de la bobina en el agujero de la rueda manual y gírela ligeramente en
el sentido contrario a las agujas del reloj.
4. Coja una bobina vacía. Baje el hilo desde el carrete y enhebre el final a través del
pequeño agujero de la esquina de la bobina desde la parte interna.
5. Con el extremo suelto de la parte externa de la bobina, gire el hilo varias vueltas
alrededor de la parte INTERNA de la bobina.
6. Coloque la bobina sobre la clavija de la bobina asegurándose de que el hilo está
enrollado en la bobina en el sentido contrario a las agujas del reloj. (Esto significa que
el hijo debe estar enrollado bajo la bobina, no sobre ella).
7. Sujete el hilo guiándolo ligeramente con el pulgar y el índice.
8. cuando la bobina esté llena, apague la máquina. Coloque la bobina en la caja siguiendo
las instrucciones para enhebrar la máquina.
Cómo coser mangas
1. Esta máquina está diseñada para que pueda coser mangas de forma sencilla. Primero
eleve el prensatelas (F) y coloque la manga bajo la aguja. Coloque la bobina de la
manga en el hueco entre la plataforma y la base.
2. Baje el prensatelas y siga los pasos 5-13 de la sección de funcionamiento de la
máquina de la página anterior. Ahora podrá coser mangas fácilmente.
3. La luz (W) de la parte frontal de la máquina de coser puede alumbrar en caso de que
necesite más luz.

Información de seguridad

Desconecte o desenchufe la máquina (incluidas las pilas) cuando cambie la aguja o
enhebre la máquina.
Nunca abra la caja del motor principal de la máquina. El mecanismo se ha ajustado en
la fábrica.
Compruebe siempre que la máquina está bien enhebrada antes de empezar a coser. Si
no lo hace, o si una bobina está mal colocada, puede dañar la máquina.
No tire de la tela cuando la cosa. Simplemente guíela. Si tira se podría romper la aguja
y dañar la máquina.
Saque las pilas cuando no vaya a usar la máquina durante largos periodos de tiempo.
Así ahorrará y protegerá la máquina. Tenga a mano pilas de repuesto para no
interrumpir el trabajo cuando se agoten.
MANTENGA LA MÁQUINA ALEJADA DE LOS NIÑOS: Esta máquina de coser no es
un juguete y no debe usarse por o cerca de niños.
Esta máquina de coser es un aparato eléctrico cuando se usa con adaptador (no
incluido). No sumerja la unidad ni ninguna de sus piezas en agua. No use la máquina
con las manos mojadas, sin zapatos o mientras está en el agua o en una superficie
mojada cuando use el adaptador (no incluido).
No cambie la aguja ni los hilos cuando la unidad esté encendida. No toque las agujas
antes de cortar la corriente.
Nunca use la unidad con una clavija o un cable dañados.
Mantenga alejado el cable de corriente de superficies calientes.
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No pille el cable con puertas ni lo enroque en esquinas, podría dañar el cable y
provocar heridas.
No desenchufe tirando directamente del cable. Agarre la clavija con las manos secas
para desenchufar la toma.
No cosa prendas si las tiene puestas.
Usar solo el adaptador de corriente recomendado (se vende por separado) por el
fabricante, cualquier otro adaptador puede causar lesiones o dañar la máquina.
Nunca deje la máquina sin vigilancia esté enchufada. Apáguela y desenchúfela cuando
no la esté usando.

ΗΛΕΚΤΡΙΚH MINI ΡΑΠΤΟΜΗΧΑΝH ΟΔΗΓΙΕΣ
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Ανταλλακτικά και Αξεσουάρ
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( Βλ. εικονογραφήσεις για τις θέσεις και τη διαμόρφωση των συστατικών )
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ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ :
1 . Βεβαιωθείτε ότι η απενεργοποίηση κουμπί ενεργοποίησης / ( on / off ) ( Α) βρίσκεται στη
θέση OFF πριν τοποθετήσετε τις μπαταρίες.
2 . Τοποθετήστε 4 μπαταρίες ΑΑ στη θήκη της μπαταρίας ( Β ) στον πυθμένα του μηχανήματος.
3. Πατήστε το κουμπί ( A) για να ενεργοποιήσετε την συσκευλη. Η θέση επί του μηχανήματος
θα ενεργοποιηθεί . Στη θέση off , απενεργοποιείται . Το μηχάνημα θα αρχίσει το ράψιμο
αμέσως . Βεβαιωθείτε ότι το μηχάνημα είναι σπείρωμα σωστά και το ύφασμα είναι στη θέση του
πριν θέσετε το μηχάνημα .
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Σπειρώμα ΚΥΡΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕ ΝΗΜΑ :
1 . Άρει το σύρμα άξονα ( C ) εκτίθεται πιάνοντας και τραβώντας κορυφή μέχρι τον άξονα
σύρματος ( C).
2 . Τοποθετήστε το καρούλι νήματος (Ε ) στον άξονα ( C ), όπως φαίνεται .
3. Τραβήξτε νήματος από καρούλι (Ε ) στον άξονα (C) και τοποθετήστε το μέσα από το πρώτο
σύρμα οδηγό ( 1) προς το μπροστινό μέρος της μηχανής .
4. Περάστε την κλωστή μέσα από το δεύτερο οδηγό ( 2 ) . Το σπείρωμα περνά πάνω από την
ρύθμιση τάσης (Q) και θα πρέπει να τοποθετείται μεταξύ των δύο ροδέλες πίσω από την βίδα
ρύθμισης της πίεσης (Q) . Αυτό είναι που κάνει το σύρμα διατηρείται τεντωμένο .
5 . Φέρτε το νήμα από την ρύθμιση της τάνυσης οδηγό κοχλία (Q) για την καθοδήγηση ( 3 )
προς το μπροστινό μέρος της μηχανής.
6 . Περάστε το νήμα μέσα από τον οδηγό ( 4 ) του μοχλού ανύψωσης ( D ) προς το μπροστινό
μέρος της μηχανής .
7 . Περάστε το νήμα μέσα από τον παρακάτω οδηγό ( 5 ) και σκουπίστε το επάνω μέρος προς
τα κάτω .
8 . Τοποθετήστε το νήμα προς τα κάτω μέσα από τον οδηγό ( 6 ) . Εάν είναι απαραίτητο , να
μειώσει τη βελόνα ( R ) οδηγός για να επιτευχθεί αυτό με την περιστροφή του τροχού χειρός ( K
) λίγο αριστερόστροφα για να δεξιόστροφα ( προς το μέρος σας ) για να χαμηλώσετε τη βελόνα
( R) .
9 . Εισάγετε το νήμα μέσα από το μάτι ( 7 ) της βελόνας από το μπροστινό προς το πίσω μέρος
του μηχανήματος . ( Χρησιμοποιήστε το βελονιάζων βελόνα, εάν είναι απαραίτητο ) . Εάν είναι
απαραίτητο , ο ανελκυστήρας της βελόνας (R ) για να αυξήσει το μάτι με την περιστροφή του
χειροτροχού ( Κ ) ελαφρώς προς την κατεύθυνση του
δεξιόστροφα ( μακριά από εσάς ) .
10 . Σηκώστε το ποδαράκι ( F) μέχρι το μοχλό στο πίσω μέρος του μηχανήματος ( G ) .
11 . Περάστε περίπου 20 εκατοστά ( 10 ίντσες) από το νήμα μέσω της βελόνας ( R ) και αφήστε
τα πόδια ( F) μακριά από εσάς .

ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΒΥΘΟΥ BOBBIN :
1 . Αφαιρέστε το κάλυμμα από την αύξηση του πίσω .
2 . Τοποθετήστε το καρούλι της επιλογής σας στο βραχίονα ( J ) και αφήστε περίπου 20 cm (
10 ίντσες) από το νήμα από τον κάτοχο ( J ) .
3. Τοποθετήστε το καρούλι της επιλογής σας στο βραχίονα ( J ) και αφήστε περίπου 10 cm ( 5
ίντσες) από το νήμα και τοποθετήστε το στην τρύπα ( H ) .
4. Γυρίστε τον τροχό χειρός ( K ) αριστερόστροφα για να τα δεξιά (προς εσάς) . Η βελόνα ( R ),
συλλέγοντας το χαμηλότερο νήμα μπομπίνα . Γυρίστε τον τροχό ( K) μέχρι τη βελόνα
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( R) κατεβαίνει πλήρως και να επιστρέψει πίσω στην υψηλότερη θέση της . Σταματήστε όταν η
βελόνα ( R) αρχίζει να μειώνεται και πάλι .
5 . Σηκώστε το ποδαράκι ( F) και τοποθετήστε το καρούλι νήματος στο μπροστινό μέρος.
Τραβήξτε απαλά προς τα πάνω και να δείτε ότι έχετε πάρει το νήμα μπομπίνα . Τραβήξτε τα
δύο καλώδια στο
πίσω ( μακριά από εσάς ) και αφήστε Presser ( F ) .
6 . Αντικαταστήστε τη θήκη της μπαταρίας του πηνίου ( 1 ) στη θέση του .
Σημείωση : Είναι esenciar νήμα σωστά και τα δύο θέματα . Να είστε προσεκτικοί και πρακτική
προτού να αρχίσετε το ράψιμο . Εάν αυτό δεν γίνει σωστά θα βλάψει τα ράμματα .

Το μηχάνημα έρχεται εργοστάσιο σπείρωμα . Κοιτάξτε προσεκτικά τον τρόπο με τον οποίο
γίνεται πριν από την αλλαγή του καλωδίου ή του πηνίου . Στη συνέχεια ακολουθήστε τις οδηγίες
που περιγράφονται για την εκ νέου -threading .
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Πώς να το νήμα ΚΥΡΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕ SIDE COIL :
( Ακολουθήστε τα βήματα 4-11 για την προηγούμενη σελίδα , με αυτές τις εξαιρέσεις ) .
1 . Αφαιρέστε τον άξονα μπομπίνας ( U) της κύριας μονάδας .
Δύο . Τοποθετήστε τον άξονα του πηνίου ( U) μέσα από την κεντρική οπή με σπείρωμα του
πηνίου .
Τρία. Τοποθετήστε τον άξονα μπομπίνας ( U ) ( με συνημμένη ρόλους) στο περίπτερο κύλινδρο
( V ) . Βεβαιωθείτε ότι ο άξονας καρούλι ( U) και bibina είναι καλά ασφαλισμένα στην κύρια
μονάδα .
Σημείωση : Η χρήση των πλευρικών σπείρας ταυτόχρονα το καρούλι νήματος εξυπηρετεί μια
διπλή μέθοδος βελονιά . Η πλευρική πηνίο χρησιμοποιείται μόνο εάν η χρήση της είναι μια
συγκεκριμένη μέθοδος συρραφής .

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ (χωρίς πεντάλ )
Ακολουθήστε τα παρακάτω απλά βήματα :
1 . Σηκώστε τη βελόνα ( R) πάνω από το πιεστικό ( F) με την περιστροφή του τροχού χειρός ( K
) ελαφρώς προς τα δεξιά για δεξιόστροφη ( μακριά από εσάς ) .
2 . Σηκώστε το ποδαράκι ( F) μέχρι το μοχλό στο πίσω μέρος του μηχανήματος στη γραμμή
πιεστικό .
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3. Τοποθετήστε το ύφασμα κάτω από το ποδαράκι ( Ρ) με σφιγκτήρα ( F) στην ανυψωμένη
θέση .
Βεβαιωθείτε ότι η διεύθυνση της ραφής είναι εσείς που αντιμετωπίζει , ευθυγραμμισμένο με το
πόδι ( F) και ακριβώς κάτω από τη βελόνα ( R) .
4. Χαμηλώστε το πόδι ( F) με το μοχλό ( G ) .
5 . Γυρίστε τον τροχό χειρός ( K) με την έννοια της πλήρους δύο δεξιόστροφα για να κλειδώσετε
και να αρχίσει το ράψιμο στροφές . Σταμάτα .
6 . Επιλέξτε την ταχύτητα πατώντας το κουμπί ταχύτητας ( L ) στο μπροστινό μέρος της
μηχανής . Ένα κουμπί υψηλής ταχύτητας είναι έξω . Όταν η ταχύτητα είναι χαμηλή , το κουμπί
είναι στο εσωτερικό , στο ίδιο επίπεδο με το μηχάνημα . Χρησιμοποιήστε χαμηλή ταχύτητα για
περίπλοκες εργασίες που συνεπάγονται τη διακοπή , την έναρξη και την περιστροφή του
υφάσματος . Χρησιμοποιήστε υψηλή ταχύτητα για μεγάλες ραφές και χωρίς διακοπή .
7 . Γυρίστε το διακόπτη λειτουργίας ( Α) στη θέση on.
8 . Καθοδηγήσει απαλά το ύφασμα για να κρατήσει τη ραφή ευθεία πιέζοντας ελαφρά με τα
τακάκια στις δύο πλευρές , ενώ το ύφασμα παίρνει από το σφιγκτήρα ( F).
9 . Όταν τελειώσετε , τοποθετήστε το διακόπτη λειτουργίας ( Α) στη θέση off .
10 . Αυξήσει τη βελόνα (R) επί του υφάσματος με την περιστροφή του τροχού χειρός ( K)
ελαφρώς προς την κατεύθυνση της προς τα δεξιά.
11 . Σηκώστε το ποδαράκι ( F ) με το μοχλό ( G ) .
12 . Τραβήξτε το ύφασμα προς το μέρος σας αφήνοντας περίπου 20 εκατοστά ( 10 ίντσες) από
το νήμα μεταξύ του υφάσματος και του μηχανήματος .
13 . Κόψτε το νήμα κοντά στο ύφασμα , αφήνοντας το υπερβολικό νήμα κρέμεται προς το
πιεστικό
( F) και προς το μέρος σας .
14 . Αρχίστε την επόμενη ράψιμο με τον ίδιο τρόπο που περιγράφεται στα παραπάνω βήματα.
Χρησιμοποιώντας το πεντάλ :
( Ακολουθήστε τα βήματα 1-14 της προηγούμενης σελίδας , με αυτές τις εξαιρέσεις ) .
1 . Βεβαιωθείτε ότι το μηχάνημα είναι σε θέση off .
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Δύο . Συνδέστε το πεντάλ (Μ ) προς το πίσω μέρος του μηχανήματος .
Τρία. Ανάψτε τη μηχανή πατώντας το πεντάλ .
Απρίλιο. Πιέστε ελαφρά το πεντάλ για να λειτουργήσει το μηχάνημα . Ας περίπτερο . Όταν
τελειώσετε το ράψιμο , σηκώστε το πόδι και τραβήξτε το πεντάλ .
Σημείωση : Ο διακόπτης λειτουργίας της μηχανής πρέπει να είναι στη θέση OFF κατά τη χρήση
του πεντάλ .
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ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ :
1 . Μην ρυθμίζετε την ένταση . Η τάση που απαιτείται για τη βέλτιστη απόδοση και έχει
ρυθμιστεί από το εργοστάσιο . Ωστόσο , αν δείτε τα ράμματα πολύ χαλαρά ή σφιχτά , μπορείτε
να προσαρμόσετε .
2 . Χαλαρώστε τη βίδα γυρίζοντας την ένταση βελονιά ( Ν ) αριστερόστροφα με τη φορά του
ρολογιού .
3. Σφίξτε γυρνώντας την ένταση βελονιά (Ν ) κατά την έννοια του δεξιόστροφα . Όταν το ράψιμο
βαριά υφάσματα μπορεί να χαλαρώσει τα ράμματα . Με πολύ ελαφριά υφάσματα μπορεί να
χαλαρώσει . Η τάση του πηνίου δεν είναι ρυθμιζόμενο.

its

ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΒΕΛΟΝΑΣ :
1 . Γυρίστε τον τροχό χειρός ( Κ ) κατά την έννοια του δεξιόστροφα για να αυξήσει τη βελόνα (
R) στην υψηλότερη θέση της .
2 . Χαλαρώστε τη βίδα βελόνα ( O ) περιστρέφοντάς το αριστερόστροφα για να
( Προς εσάς) . Μπορεί να χρειαστείτε ένα μικρό κατσαβίδι .
3. Αφαιρέστε τη βελόνα ( R) τραβώντας προς τα κάτω και έξω από το σφιγκτήρα βελόνας ( P ) .
4. Τοποθετήστε τη νέα βελόνα με την επίπεδη πλευρά της συγκράτησης της βελόνας ( P ) .
5 . Σπρώξτε απαλά μέχρι να σταματήσει έναντι του σφιγκτήρα και τη βελόνα ( P ) .
6 . Σφίξτε τη βίδα του σφιγκτήρα ( O ), ενώ η sujera βελόνα ( R) στη θέση του .
Σημείωση: Υπάρχουν διάφορα μεγέθη βελόνας και διαφέρουν σε αριθμό. Αυτοί οι αριθμοί
δείχνουν το είδος της βελόνας . Όταν ο μικρότερος είναι ο αριθμός , τόσο λεπτότερα η βελόνα .
Χρησιμοποιήστε μικρότερα βελόνες για πιο ευαίσθητα υφάσματα , και μεγαλύτερες βελόνες με
υφάσματα βαρέων βαρών .
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ΠΩΣ ΝΑ σπείρες περικαλυμμάτων :
Μπορείτε να φτιάξετε το δικό σας μασούρια με καρούλια νήμα. Έχει μια σχεδόν απεριόριστη
παλέτα για την αγορά ξεχωριστά . Συνδυάστε υφάσματα ή να δημιουργήσετε αντιθέσεις χάρη
στα θέματα που θα επιλέξετε ...
1 . Να αφαιρείτε πάντα το πηνίο ( S ) box μηχάνημα πριν από την περιέλιξη ενός νέου πηνίου .
2 . Τοποθετήστε το καρούλι νήματος (Ε) στον άξονα του σύρματος ( C).
3. Τοποθετήστε το πηνίο στην οπή της τάπας και γυρίστε τον τροχό χειρός ελαφρώς προς τα
αριστερά για δεξιόστροφη .
4. Πάρτε ένα άδειο καρούλι . Φέρτε το νήμα από το καρούλι και το νήμα το τέλος μέσω της
μικρής οπής στη γωνία του πηνίου από το εσωτερικό.
5 . Με το ελεύθερο άκρο του εξωτερικού πηνίου , γυρίστε το νήμα αρκετές φορές γύρω από το
εσωτερικό του πηνίου .
6 . Τοποθετήστε το πηνίο επάνω σε βύσμα πηνίο να διασφαλίσουμε το σύρμα τυλίγεται στον
κύλινδρο αριστερόστροφα για να τη φορά του ρολογιού . ( Αυτό σημαίνει ότι το παιδί πρέπει να
είναι κάτω από το πηνίο περιέλιξης , όχι σε αυτό) .
7 . Κρατήστε το νήμα καθοδηγώντας τον απαλά με τον αντίχειρα και το δείκτη σας .
8 . όταν το πηνίο είναι πλήρης , απενεργοποιήστε το μηχάνημα . Τοποθετήστε το πηνίο στο
κουτί ακολουθώντας τις οδηγίες για την κοχλίωση του μηχανήματος.

Πώς να ράψουν μανίκια
1 . Αυτό το μηχάνημα έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να μπορείτε εύκολα να ράβω μανίκια . Πρώτον
να αυξήσει το ποδαράκι ( F) και τοποθετήστε το περίβλημα κάτω από τη βελόνα . Τοποθετήστε
το χιτώνιο πηνίου στο διάκενο μεταξύ της πλατφόρμας και της βάσης.
2 . Χαμηλώστε το πόδι και ακολουθήστε τα βήματα 5-13 του τμήματος λειτουργίας της μηχανής
στην προηγούμενη σελίδα . Τώρα μπορείτε εύκολα να ράψουν μανίκια .
Τρία. Το φως ( W ) από το μπροστινό μέρος του ραπτομηχανή μπορεί να ανάψει σε περίπτωση
που χρειάζεστε περισσότερο φως .
Πληροφορίες για την ασφάλεια
• Αποσυνδέστε ή αποσυνδέστε το μηχάνημα ( συμπεριλαμβανομένης της μπαταρίας) όταν
αλλάζει η βελόνα ή περάστε το μηχάνημα .
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• Ποτέ μην ανοίγετε την υπόθεση της κύριας κινητήρα της μηχανής . Ο μηχανισμός έχει
ρυθμιστεί από το εργοστάσιο .
• Πάντα να ελέγχετε ότι το μηχάνημα είναι σπείρωμα σωστά πριν ξεκινήσετε το ράψιμο . Αν όχι
, ή αν ένα πηνίο είναι άστοχη , μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο μηχάνημα .
• Μην τραβάτε το ύφασμα , όταν το πράγμα . Απλά καθοδηγήσει . Τραβώντας τη βελόνα μπορεί
να σπάσει και να προκαλέσει βλάβη στο μηχάνημα .
• Αφαιρέστε τις μπαταρίες όταν δεν χρησιμοποιείτε το μηχάνημα για μεγάλα χρονικά
διαστήματα .
Έτσι σώσει και να προστατεύσει τη μηχανή . Κρατήστε εφεδρικές μπαταρίες στο χέρι χωρίς
διακοπή της εργασίας τους , όταν διαρκούν .
• ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Αυτή η μηχανή δεν είναι παιχνίδι και δεν πρέπει να
χρησιμοποιείται από ή κοντά σε παιδιά .
• Αυτό το μηχάνημα είναι μια ηλεκτρική συσκευή όταν χρησιμοποιείται με τον προσαρμογέα (
δεν περιλαμβάνεται) . Μην βυθίζετε τη συσκευή ή οποιουδήποτε από τα εξαρτήματά του στο
νερό . Μην χρησιμοποιείτε το μηχάνημα με βρεγμένα χέρια ή όταν είστε ξυπόλητοι μέσα στο
νερό ή σε υγρή επιφάνεια κατά τη χρήση του προσαρμογέα (δεν περιλαμβάνεται ) .
• Μην αλλάζετε τη βελόνα ή το νήμα , όταν η μονάδα βρίσκεται σε λειτουργία . Μην αγγίζετε τις
βελόνες πριν το κόψιμο του ρεύματος.
• Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με φθαρμένο καλώδιο ή φις .
• Κρατήστε το καλώδιο τροφοδοσίας μακριά από θερμαινόμενες επιφάνειες .
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• Μην πιέζετε το καλώδιο με τις πόρτες ή σε γωνίες ροκέ μπορεί να καταστρέψει το καλώδιο και
να προκαλέσει τραυματισμούς .
• Μην αποσυνδέετε τραβώντας το καλώδιο . Πιάστε το φις με στεγνά χέρια για να
αποσυνδέσετε το καλώδιο .
• Χρησιμοποιήστε μόνο το συνιστώμενο τροφοδοτικό ( πωλείται ξεχωριστά ) από τον
κατασκευαστή , κάθε άλλο προσαρμογέα μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό ή ζημιά στο
μηχάνημα .
• Ποτέ μην αφήνετε το μηχάνημα χωρίς επιτήρηση είναι συνδεδεμένο . Απενεργοποιήστε και
αποσυνδέστε όταν δεν είναι σε χρήση .

