
Mini maszyna do szycia Pearl (NC5793)

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Zawartość zestawu:

• ręczna maszyna do szycia

• nawlekacz igły

• 2 zapasowe igły

• 2 szpulki na nici

• instrukcja obsługi.

Dodatkowo potrzebne są 4 baterie AA.

Dane techniczne:

• zasilanie: 4 baterie AA (Mignon)

• wymiary: 210 × 73 × 50 mm

• waga: 230 g.

Szczegóły produktu

Przygotowanie

Wkładanie / wymiana baterii

1. Otwórz komorę baterii.

2. W razie potrzeby wyjmij stare baterie.
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3. Włóż cztery nowe baterie AA do komory baterii. Zwróć uwagę na oznaczenia biegunowości

na  obu  bocznych  ściankach  komory  baterii.  Biegun  minusowy  lub  plusowy  baterii

skierowany jest naprzemiennie w dół.

4. Ponownie zamknij komorę baterii.

Użytkowanie

Szycie

1. Upewnij  się,  że  włącznik/wyłącznik  jest  zabezpieczony  (suwak  w  pozycji  przedniej).

Przesuń ramię  igły  do najwyższej  pozycji,  obracając  pokrętło  w prawo.  Podnieś  stopkę

dociskową ręką i umieść pod nią tkaninę. Upewnij się, że wprowadziłeś około 5 cm nici

przez igłę zanim zaczniesz szyć. Trzymaj mini ręczną maszynę do szycia prawą ręką tak,

abyś  mógł  obsługiwać  włącznik/wyłącznik  za  pomocą  kciuka.  Użyj  reszty  palców,  aby

podeprzeć urządzenie.

2. Odblokuj  włącznik/wyłącznik  przesuwając  suwak  do  tyłu.  Naciśnij  kciukiem

włącznik/wyłącznik. Tkanina jest automatycznie ciągnięta w lewo. Przytrzymaj ją lewą ręką

i  w razie  potrzeby  skoryguj  kierunek.  Jeśli  chcesz  wykonać większe  ściegi,  przeciągnij

ręcznie tkaninę przez maszynę nieco szybciej.

3. Maszyna do szycia szyje tzw. ściegiem łańcuszkowym 1-nitkowym. Z jednej strony szew

wygląda jak łańcuszek, z drugiej jak ścieg stopniowany.
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UWAGA!

Jeśli koniec nici znajduje się po stronie szwu stopniowego i pociągniesz za nią, cały

szew będzie się rozplątywał pętelka po pętelce.

Koniec szwu:

1. Podnieś ramię igły, obracając pokrętło w prawo.

2. Wyciągnij nić z maszyny do szycia na odległość kilku centymetrów, lekko odwijając nić ze

szpulki. Zmniejszy to napięcie tkaniny i igły.

3. Przetnij nić.

4. Podnieś stopkę dociskową i wyciągnij tkaninę. Nić jest automatycznie przeciągana przez

materiał i ląduje na stronie ze ściegiem łańcuszkowym.

5. Użyj przyrządu do nawlekania, aby doprowadzić nić do boku szwu stopniowego. Zawiąż

go.
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WSKAZÓWKA!

Nie wywieraj żadnej siły ciągnącej na nitkę podczas trzymania jej w celu zawiązania

węzła.

Nawlekanie nici do szycia

1. Przeprowadź nić przez oczko z boku ramienia igły i przełóż ją przez pojemnik na szpulkę.

2. Przeprowadź nić przez oczko poniżej ramienia igły, a następnie przez oczko igły od tyłu.

Skorzystaj z nawlekacza, aby uzyskać pomoc.

3. Jeśli ściegi są zbyt ciasne, obróć pojemnik na szpulkę lekko w lewo. Jeśli są zbyt luźne,

przekręć je lekko w prawo.

Wymiana szpulki nici

UWAGA!

Przed włożeniem szpulki należy zawsze wyłączyć maszynę.

Zdejmij  płaską  nasadkę  z  włożonej  szpulki  i  wyciągnij  wrzeciono.  Załóż  nową  szpulkę  na

wrzeciono. Włóż wrzeciono i nałóż nasadkę.
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Wymiana igły

Otwórz śrubę blokującą na przednim końcu ramienia igły i wyjmij igłę. Włóż nową igłę i ponownie

dokręć śrubę blokującą.

Rozwiązywanie problemów

Urządzenie nie działa.

Należy upewnić się, że baterie są włożone z zachowaniem prawidłowej polaryzacji.

Urządzenie powoduje metaliczny brzęk.

Sprawdź, czy igła przebija się przez przewidziany otwór, czy też nie. Jeśli nie jest to możliwe,

należy wyregulować ustawienie tonów wysokich:

1. Poluzuj nieco śrubę z przodu.

2. Ponownie wyreguluj igłę. W większości przypadków wystarczy, jeśli wystaje on około 1

mm z górnego uchwytu. 

3. Upewnij się, że wypukłość na końcówce igły jest skierowana do przodu.

4. Ponownie dokręć śrubę z przodu. 

5. Sprawdzić za pomocą korby ręcznej na wolnych obrotach, czy igła teraz czysto się wbija.

Jeśli to konieczne, można również ostrożnie zgiąć igłę.

Maszyna szyje i rozpina szew w tym samym czasie.

Na początku nić znajdowała się pod stopką dociskową. Usuń pierwszy odcinek nici do szycia.

Maszyna w ogóle nie szyje lub nić nie jest przebijana i szyta.

• Upewnij się, że nić przechodzi prawidłowo nad wszystkimi prowadnicami i że żadna nie

została pominięta.

• Upewnij się, że wypukłość igły jest skierowana do przodu.

• Sprawdź,  czy  ustawienie  wysokości  jest  prawidłowe  i  czy  igła  może  pracować

wystarczająco nisko. Koniec igły powinien wystawać nieco mniej niż 1 mm ze swojego

uchwytu w głowicy maszyny (za śrubą regulacyjną). Po wyregulowaniu należy sprawdzić

na wolnych obrotach, czy igła pracuje prawidłowo i czy śruba jest na tyle dokręcona, aby

igła nie uległa przesunięciu podczas szycia.
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Bezpieczeństwo

• Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie Państwa z zasadami prawidłowego korzystania z

produktu. Zaleca się przechowywanie instrukcji w łatwo dostępnym miejscu, aby w razie

potrzeby mogli Państwo zweryfikować informacje.

• Wszelkie modyfikacje produktu obniżają poziom jego bezpieczeństwa. UWAGA! Istnieje

ryzyko obrażeń!

• Podczas pracy urządzenia otwory wentylacyjne muszą pozostać drożne: Do otworów nie

mogą dostać się żadne przedmioty (np. kurz, resztki nici itp.).

• Do oliwienia używać tylko specjalnych olejów do maszyn do szycia. Nie używaj żadnych

innych płynów.

• Zachowaj ostrożność podczas obsługi ruchomych części maszyny, zwróć szczególną uwagę

na igłę. Istnieje ryzyko odniesienia obrażeń również wtedy, gdy maszyna nie jest włączona!

• Podczas szycia należy uważać, aby nie wsunąć palców pod śrubę trzymającą igłę.

• Nie należy używać wygiętych lub tępych igieł.

• Podczas szycia nie należy trzymać ani ciągnąć tkaniny. Igły mogą się złamać.

• Na koniec szycia zawsze ustawiaj igłę w najwyższej pozycji.

• Podczas  wymiany  igieł  i  szpulek,  zdejmowania  osłon  i  innych  prac  konserwacyjnych,

maszyna musi być odłączona od sieci elektrycznej poprzez wyciągnięcie wtyczki sieciowej.

• Maszyna do szycia nie nadaje się do szycia tkanin elastycznych lub pętelkowych, jak np.

frotte.

• Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych

zdolnościach  sensorycznych  lub  umysłowych,  lub  nieposiadające  doświadczenia  i/lub

wiedzy, chyba że otrzymały one nadzór lub instrukcje dotyczące użytkowania urządzenia od

osoby odpowiedzialnej  za  ich  bezpieczeństwo.  Dzieci  muszą  być nadzorowane,  aby nie

bawiły się urządzeniem.

• Nie należy rozkładać ani naprawiać urządzenia samodzielnie!

• Zaleca się ostrożne obchodzenie się z produktem. Produkt może ulec uszkodzeniu w wyniku

uderzenia, wstrząsów lub upadku nawet z niewielkiej wysokości.

• Produkt należy trzymać z dala od wilgoci i wysokiej temperatury.

• Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie oraz innych płynach.

• Wszelkie  prawa  do  wprowadzania  zmian  technicznych  oraz  eliminacji  błędów  są

zastrzeżone.
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Ważne wskazówki dotyczące utylizacji

Urządzenia elektrycznego nie zalicza się do odpadów gospodarstwa domowego. W celu właściwej

utylizacji  urządzenia należy skontaktować się  z  organizacją  odpowiedzialną za  zbiórkę elektro-

odpadów w wybranej miejscowości.

Deklaracja zgodności

Niniejszym PEARL.GmbH oświadcza, że produkt NC-5793-675 jest zgodny z dyrektywą RoHS

2011/65/EU oraz dyrektywą EMC 2014/30/EU.
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