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Důležité bezpečnostní pokyny
Před použitím stroje pečlivě pročtěte všechny pokyny k obsluze.
Tento stroj není určen pro osoby (děti) se sníženými mentálnímí schopnostmi, pro osoby s 
nedostatečným zkušenostmi či znalostmi a  bez řádného dozoru.
Při používání stroje vždy dodržujte bezpečnostní pokyny, včetně následujících:

Tento šicí stroj je navržen a vyroben pouze pro domácí použití.

Nebezpečí— pro snížení rizika zásahu el. proudem.
1. Zařízení nikdy neponechávejte bez dozoru, pokud je zapnuto. Vždy vypněte šicí stroj a

odpojte přívodní kabel po použití a před čištěním.
2. Vždy vypněte šicí stroj před výměnou žárovky.  Používejte vždy stejný typ žárovky s označením

15 Wattů.

Varování— pro snížení rizika popálení, vznícení, zásahu el. proudem nebo zranění:
1. Nedovolte, aby byl šicí stroj používán jako hračka. Vždy je třeba blízkého dozoru, pokud je 

stroj používán dětmi nebo v jejich blízkosti.
2. Používejte zařízení pouze k účelům, k jakým bylo vyrobeno a jak je popsáno v tomto návodu.

Používejte pouze příslušenství, které je určeno k tomuto stroji a způsobem, jak je 
popsáno v tomto návodu.

3. Nikdy nepoužívejte šicí stroj, pokud je poškozena zástrčka nebo přívodní kabel, pokud
nefunguje správně, došlo k jeho poškození nebo kontaktu s vodou.
V takovém případě odneste šicí stroj do nejbližšího autorizovaného servisu pro
kontrolu a případnou opravu.

4. Nepoužívejte zařízení, pokud je některý z ventilačních otvorů blokován.  Uchovávejte
ventilační otvory i pedál stroje čisté.

5. Nevkládejte žádné předměty do otvorů stroje.
6. Nepoužívejte venku.
7. Nepoužívejte v místnostech, kde se používají aerosolové produkty (spreje), nebo v místnostech,

kde dochází ke zpracovávání kyslíku.
8. Pro odpojení vypněte hlavní vypínač do polohy vypnuto (“O”), poté vyjměte kabel ze zásuvky.
9. N eodpojujte taháním za přívodní kabel. Pro odpojení uchopte zástrčku, nikoliv kabel.

 10. Nepřibližujte prsty k pohyblivým částem stroje. Zvláštní péči věnujte okolí jehly.

 11. Vždy používejte správnou stehovou desku. Může dojít k poškození jehly, případně stroje.
 12. Nepoužívejte tupé nebo ohnuté jehly.
 13. Při šití netahejte ani nepostrkujte látku. Může dojít k poškození jehly.
 14. Vypínejte šicí stroj (“O”) , pokud provádíte jakékoliv úpravy v oblasti jehly, jako jsou navlékání

jehly, výměna jehly, navlékání cívky nebo výměna přítlačné patky, apod.

 15. Při odstraňování krytů vždy vypněte šicí stroj a odpojte přívodní kabel ze zásuvky, pokud
provádíte mazání, nebo jakékoliv úpravy či nastavení, popsané v tomto návodu.

Uchovejte tyto pokyny
Mějte, prosím, na paměti, že toto zařízení je třeba bezpečně recyklovat s ohledem na platnou 
legislativu dané země. V případě pochyb kontaktujte svého prodejce. (pouze pro Evropskou Unii)
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Obsah je uzamčen 
 

Dokončete, prosím, proces objednávky. 

Následně budete mít přístup k celému dokumentu. 

 

Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody: 

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky.  

Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a 

rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit. 
 

*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme. 

 

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj 

prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit. 

 

 

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme! 

 


