NÁVOD K OBSLUZE

Model : SP1100

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
Při používání elektrických přístrojů si povšimněte základních bezpečnostních
opatření.Toto se týká všech typů domácích šicích strojů.

"Čtěte tyto instrukce před použitím přístroje"
NEBEZPEČÍ - Pro snížení nebezpečí úrazem elektrickým proudem:
1. Nenechávejte přístroj bez dozoru, pokud jej nepoužíváte.
2. Vždy vytáhněte stroj ze zásuvky, pokud jej nepoužíváte nebo čistíte.
3. Vždy vytáhněte ze zásuvky, když měníte žárovku.
Žárovku měňte vždy za stejný typ: 15 W / 230 V.

VAROVÁNÍ - Pro snížení rizika popálení, vzplanutí, elektrického šoku nebo zranění osob.
1. Nedovolte používat tento stroj jako hračku. Je nutná zvýšená pozornost, pokud je stroj
používán v blízkosti dětí.
2. Používejte tento stroj pouze v souladu s tímto návodem.
Používejte pouze příslušenství, které je výrobcem určeno a zahrnuto v tomto návodu.
3. Stroj se nesmí používat, pokud má poškozený kabel nebo zásuvku, pokud nepracuje správně,
pokud spadl na zem nebo do vody. Ihned poté zašlete stroj k autorizovanému prodejci ke
kontrole a případné opravě.
4. Stroj nesmí být uveden do provozu, pokud jsou ucpány nebo uzavřeny ventilační otvory prachem,
tkaninou nebo jiným materiálem. Zachovejte ventilační otvory průchodné a nožní pedál čistěte od
hromadících se zbytků nití, látek a dalších materiálů.
5. Prsty udržujte dál od pohybujících se částí. Zvláštní pozornost věnujte okolí plstících jehel stroje.
6. Nepoužívejte stroj s poškozenou stehovou deskou. Poškozená deska může způsobovat lámání jehel.
7. Nepoužívejte ohnuté jehly.
8. Netahejte za tkaninu při zapíchnuté jehle. Toto může vychýlit jehlu a poté dojít ke zlomení.
9. Vždy vypněte stroj do polohy vypínače OFF, když upravujete cokoli v okolí jehel. Toto platí
pro výměnu jehel, výměnu stehové desky, změnu nastavení přítlačné patky a podobné
aktivity.
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10. Vždy vypněte stroj z elektrického proudu, když odkrytováváte stroj, mažete nebo provádíte
jakékoliv uživatelské úkony, týkající se údržby uvedené v tomto návodě.
11. Nikdy nevkládejte žádné předměty do žádného otvoru.
12. Stroj je určen pro použití ve vnitřních prostorech.
13. Stroj nepoužívejte v prostorách, kde se používá aerosol (spreje) a jiné produkty,
produkující kyslík.
14. Chcete-li stroj vypnout, vypněte nejdříve vypínač a poté odpojte stroj ze zásuvky.
15. Netahejte ze zásuvky za síťový kabel.

"UCHOVEJTE TYTO INSTRUKCE"
"Tento stroj je určen pouze pro domácí použití."
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1. Ruční kolo
2. Zásuvka pro připojení nožního pedálu
3. Spínač stroje
4. Jehelník
5. Stehová deska
6. Šicí plocha
7. Schránka na příslušenství
8. Šroub pro posunutí plastového krytu
9. Plastový kryt jehel
10. Elektrická zásuvka
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9

Příslušenství

2
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1. Šroubovák
2. Imbusový klíč
3. Sada jehel
4. Čistící štětec
5. Kryt stroje
6. Návod k obsluze
7. Nožní pedál
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Než začnete zatkávat
1. Připojení síťového kabelu a nožního pedálu
Připojte elektrický kabel do zátrčky na stroji
a poté do elektrické zásuvky ve zdi. Vždy
se přesvědčte, že je stroj vypnutý. Pokud
stroj nepoužíváte nebo děláte servisní
úkony jako je výměna jehly nebo žárovky
stroje, vytáhněte kabel ze zásuvky ve zdi.
Připojte do konektoru ve stroji pedál.

Varování:
Používejte pouze originální pedál
určený pro tento typ stroje
(Typ 4C-337G)
OFF
ON

2. Rychlost zatkávání
Rychlost zatkávání můžete plynule regulovat
sešlápnutím nožního pedálu.
Pokud stroj nepoužíváte, nepokládejte žádné věci
na pedál stroje. Kdyby stroj začal pracovat, mohlo
by dojít ke zničení pedálu nebo motoru stroje.
3. Plastový kryt jehel - patka
Plastový kryt přitlačuje materiál během
zatkávání a zabraňuje jeho zvedání.
1.umístěte materiál pro zatkávání mezi
stehovou desku a spodní část krytu
2.Výšku krytu můžete regulovat uvolněním
šroubu a posunutím krytu nahoru nebo dolů.
3.Posuňte kryt jehel nahoru nebo dolů na jednu
ze tří vyznačených pozic nebo mezi ně
Označení pozic:
L= nízko - tenké nebo středně silné materiály
M= střední pozice - středně silné materiály
H= vysoko - pro vysoké materiály
4.Pozici krytu upevněte šroubovákem.
Poznámka:
Kryt by vždy měl být lehce nad materiálem
tak, aby s materiálem šlo lehce pod krytem
pohybovat a zároveň dostatečně nízko,
aby materiál neskákal.
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Zdobení
Nyní můžete uplatnit Vaši kreativitu v práci s tímto strojem. Využít Vaši představivost bez hranic
při zdobení, plstění, dekoraci látek a výrobků a jejich kombinaci při využití spousty různých
zbytků materiálů, které doma najdete.

Jaké materiály můžete používat?
Můžete využít v podstatě všechny látky, které doma máte. Nicméně jsou materiály, které se
zatkávají a vypadají přeci jen lépe.
Doporučujeme používat látky z přírodních vláken jako len, vlna, vlněná příze, bavlna, plsť, jako
podklad pro začátečníky je dobrá např. riflovina. Pro dozdobení můžete použít libovolné efektní
příze nebo česanou merino vlnu.
Nedoporučujeme syntetické nebo hladké materiály

Dají se zatkávané výrobky prát?
Ještě před zatkáváním si ověřte, že jde prát tkanina, do které budete zatkávat. Ideální je vytvořit si
vzorek včetně zamýšleného zdobení a zkusit ho vyprat. Poté perte hotový výrobek stejně, jako jste
prali testovací vzorek.
Například pokud chcete zdobit rifle a sušit je v sušičce, udělejte totéž s pokusným vzorkem. Neperte
vzorek opatrně, pokud nechcete prát opatrně i celý výrobek.

Poznámka: předepírání látek
Látky není třeba před zatkáváním předepírat. Proto se může po zatkání finální výrobek lehce srazit s tímto počítejte a látku střihněte malinko větší. Sražení látky je pro zatkané věci spíše lepší, zhustí
to jejich strukturu.
Pokud si nejste jistí stálobarevností používaných materiálů a chcete výrobek v budoucnu prát, je
nutné vzorek předeprat a zjistit jeho stálobarevnost.
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Začínáme zdobit

Nachystejte si spodní vrstvu, do které budete
zatkávat. Na ni si naskládejte materiály,
kterými chcete zdobit. Ujistěte se, že máte
zdobení - vlnu nebo plsť na správném místě
- tam, kam je chcete zatkat.
Vrstvy, které chcete spojit zatkáváním, umístěte
pod plastový kryt jehel. Dejte plastový kryt jehel
dolů. Pokud je třeba, upravte výšku krytu tak,
aby se všechny vrstvy mohly pod ním plynule
pohybovat.
Pohybujte materiálem ve všech směrech tak,
aby se všechny vrstvy vpichováním jehel
spojily dohromady. Materiálem vždy hýbejte
v okamžiku, kdy jsou zatkávací jehly nahoře.
V opačném případě by mohlo dojít ke
zlomení zatkávací jehly / jehel.

Když uvolníte pedál stroje, jehly vždy
automaticky vyjedou až do horní pozice tak,
abyste mohli výrobkem pohybovat a vyndat ho
ze stroje. V okamžiku zdvihání jehel počkejte
než dojedou do horní polohy a nehýbejte s
materiálem.

Volné rameno
Pokud chcete pracovat s úzkými díly, sundejte
stoleček stroje táhnutím doleva. Stroj takto
získá volné rameno. Toto vám dovolí zatkávat
rukávy, nohavice a další podobné díly. S
volným ramenem máte také přístup k šuplíčku
na nečistoty a můžete lehce vyčistit zbytky
zatkávaných materiálů

Box na příslušenství
Otevřete schránku na příslušenství lehkým
potažením za šuplíček v přední části
vysunovacího stolku.
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Údržba

Držák jehel

Výměna jehel
Používejte výhradně jehly určené pro
zatkávání a vhodné pro tento typ stroje.
Jsou to jehly označené: #S1037
Poznámka:
Tyto jehly jsou úzce specializované a jsou
určeny přímo a pouze pro zatkávání.
Upozornění:
Pokud měníte jehly, stroj vypněte a odpojte
z elektrické sítě.
1. Otočte ručním kolem tak, aby jehly byly v
nejvyšší pozici. Sundejte plastový kryt.
2. Pomocí úzkého imbusového šroubováku
uvolněte celý držák všech pěti jehel ze
stroje.
3. Zlomenou jehlu uvolníte pomocí šroubku
přímo nad ní. Otočte imbusovým klíčem
proti směru hodinových ručiček.
4. Zlomenou jehlu opatrně vyjměte z držáku
a nahraďte novou.
5. Novou jehlu zasuňte do držáku až na
doraz. Jehlu upevněte utažením šroubku
nad ní pomocí imbusového klíče po směru
hodinových ručiček.

Drážka
(v držáku)

Poznámka:
Jehly typu #S1037 jsou kulaté a mohou být
v držáku umístěny prakticky libovolně
otočené.
6. Ujistěte se, že jehelní tyč je stále v nejvyšší
pozici. Vraťte držák jehel do stroje a utáhněte
šroubek v horní části držáku po směru
hodinových ručiček imbusovým klíčem.

Poznámka:
Vraťte šroubovák na své místo ve schránce
stroje dříve, než začnete znovu zatkávat.
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Výměna žárovky

1. Z bezpečnostních důvodů stroj před
výměnou žárovky nejprve odpojte z
el. sítě.
2. Ověřte si, že žárovka je studená. Pokud
byl stroj předtím v provozu, počkejte s
výměnou, až žárovka vychladne.
Teprve potom ji začněte odmontovávat.

Otevřete kryt žárovky.
Odšroubujte žárovku a nahraďte ji novou
žárovkou stejného typu.
(15watts/ 220V-240V)

Čištění:
Vysuňte stoleček a poté vytáhněte šuplík
na nečistoty.
Pravidelně tento šuplíček čistěte.
Prach nebo vlákna mohou způsobit
zlomení jehly.
Čistý šuplík zasuňte zpátky a můžete dál
pracovat.
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Řešení problémů
Ohnutá nebo zlomená jehla
1. Pohybovali jste materiálem příliš rychle a v době, kdy byla jehla ještě zapíchnutá v materiálu.
2. Pokud je jehla ohnutá, může narážet do plastového krytu nebo stehové desky
3. Stroj vyčistěte - prach na jehlách, plastovém krytu, v dírách ve stehové desce nebo příliš
mnoho prachu ve schránce na nečistoty může způsobit problémy.
4. Jehly mohou být přehřáté. Stroj vypněte a nechte jej vychladnout.

Pokud máte jiný problém, než ohnutou nebo zlomenou jehlu, kontaktujte svého prodejce.

Specifikace:
Jehly: #S1037
Počet jehel: 5
Držák jehel : Kulatý typ
Spouštění: ručně, nožní pákou
Žárovka: 15W/220V-240V
Rozměry: 435mm x 189mm x 292mm
Váha: 5.6 kg
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RECYKLACE
Nevhazujte elektrický odpad do komunálního odpadu. Použijte sběrná místa, určená ke
sběru elektro odpadu.
Obraťte se na váš obecní úřad s informací o místě sběru elektroodpadu.
Pokud jsou elektrické spotřebiče likvidovány na skládkách mohou do spodních vod
unikat nebezpečné látky a dostat se tak do potravinového řetězce, může tak dojít k
poškození zdraví.
Při výměně starých spotřebičů za nové, je prodejce ze zákona povinen vzít bezplatně
váš starý spotřebič zpět.
Tento spotřebič není určen pro používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými,
smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud
jim nebyl poskytnut dohled nebo instrukce, týkající se použití spotřebiče osobou
zodpovědnou za jejich bezpečnost.
Děti by měly být pod dozorem, aby se zajistio, že si nebudou hrát se spotřebičem.
Dodavatel do České republiky:
Šicí technika Brother s.r.o.
Svatoplukova 4329/47
796 01, Prostějov
http://www.brother-czech.cz
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