
MINI MASZYNA DO SZYCIA
model: AG330A

 

INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. Informacje podstawowe

Lekka i poręczna mini maszyna do szycia. Urządzenie obsługiwane jest pedałem, jak 
w większej maszynie lub przyciskiem na obudowie. Posiada oświetlenie obszaru pracy.
Cechy produktu:

• Produkt fabrycznie nowy, wysokiej jakości. 
• Doskonała dla początkujących jak i bardziej doświadczonych entuzjastów 

krawiectwa. 
• Zasilanie bateriami lub z sieci daje możliwość korzystania z niej w różnych 

okolicznościach. 
• Zestaw akcesoriów w opakowaniu pozwala zacząć pracę od razu. 
• Bardzo łatwa w obsłudze nawet dla naprawdę początkujących. 

Specyfikacja:
• Materiał: Korpus z wytrzymałego tworzywa ABS i stalowe elementy 

• Dwie prędkości szycia 
• Ścieg łańcuszkowy prosty 
• Maksymalna grubość przeszycia 10mm 
• Podnoszona stopka 

• Regulacja naprężenia nici 
• Możliwość używania szpulek niskich i zwykłych (wysuwany pin na górze 

maszyny) 
• Manualny obcinacz nitek 
• Podświetlenie 
• Manualne pokrętło przód/tył 
• Nawijanie szpulek 
• Zasilanie: 4x bateria AA (brak w zestawie) lub dołączony zasilacz sieciowy 
• Opakowanie: Kolorowe pudełko 
• Wymiary: 19 x 9.5 x 18 cm 
• Kolor: Biały z fioletowymi elementami 

2. Budowa

Importer: APTEL  Sp.j. http://www.hurtownia.aptel.pl

http://www.hurtownia.aptel.pl/


3. Uwagi i środki ostrożności

• Wyrób przeznaczony do użytku wewnętrznego.
• Urządzenie należy zasilać wyłącznie z sieci elektrycznej o napięciu zgodnym 

ze specyfikacją.
• Do czyszczenia używać wilgotnej ściereczki. Zawsze czyścić przy wyłączonym

urządzeniu
• Nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie.
• Nie narażać na ekstremalnie wysokie i niskie temperatury.
• Nie rzucać, nie siadać na urządzenie.
• Należy unikać zbyt długiego kontaktu oczu ze światłem
• Soczewki należy czyścić odpowiednim preparatem do czyszczenia optyki.

UWAGA: Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co 
najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, 
umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli 
zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w 
bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci 
nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać 
czyszczenia i konserwacji sprzętu.

Deklaracja zgodności do pobrania pod adresem http://www.aptel.pl

W celu uzyskania maksymalnej żywotności urządzenia, należy stosować się do wszystkich 
ostrzeżeń, zasad ostrożności i zaleceń dotyczących konserwacji przedstawionych w niniejszej 
instrukcji. 
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