
MASZYNA DO SZYCIA FASHION
model: URF-705

Potrzebujesz  niewielkiej,  podręcznej  maszyny  do  szycia,  która  z  powodzeniem
zastąpi drogie i nieporęczne urządzenia?

Przedstawiamy  nowoczesną  i  praktyczną  maszynę  do  szycia  Fashion, która
świetnie  sprawdzi  się w każdym gospodarstwie domowym.  Produkt  przeznaczony
jest zarówno dla osób, które chętnie i  często szyją,  jak i  dla tych,  którzy dopiero
zaczynają  swoją  przygodę  z  szyciem.  Dla  wszystkich,  którzy  potrzebują  dobrego
i niedrogiego sprzętu 

Maszyna posiada szereg funkcji,  które sprawiają, że jest niezwykle praktyczna i
wygodna w obsłudze: dwie prędkości szycia, kilkanaście rodzajów ściegów, w tym
wsteczny i umożliwiający obszywanie dziurek na guziki,  szycie wsteczne. Lampka
umożliwi  precyzyjne  doświetlenie  przeszywanych  tkanin,  a  obcinacz  nitek,
centymetry na obudowie  i  wygodna szufladka na  akcesoria zapewnią wygodę i
porządek w czasie pracy.

Dzięki  niewielkiej  wadze,  kompaktowym  rozmiarom oraz  możliwości  wyboru
między zasilaniem sieciowym a bateryjnym, maszyna sprawdzi nie tylko w domu,  ale
i w podróży, w domku letniskowym bądź na działce. Prosta oraz intuicyjna obsługa
powoduje, że szycie jeszcze nigdy nie było tak przyjemne.

W zestawie: maszyna do szycia z pedałem, 2 szpule, 2 szpulki, 2 igły, 1 nawlekacz
do igieł, 1 stopka do obszywania guzików

ZALETY:

-  wygoda użycia i funkcjonalność
-  wbudowany obcinacz do nitek i szufladka na akcesoria
-  antypoślizgowe nóżki
-  niewielkie rozmiary i wygodny uchwyt - łatwo ją przestawić
-  wygodne oświetlenie LED
-  praktyczny centymetr na obudowie
-  ramię ułatwiające szycie rękawów i nogawek
-  nowoczesny i estetyczny wygląd

DANE TECHNICZNE:

- 12 ściegów (w tym proste, elastyczny, zygzak)
- 2 prędkości szycia
- funkcja szycia wstecznego
- regulacja długości ściegu i naprężenia nici



- zasilanie: 4 baterie 1,5 V AA  (brak w zestawie) lub zasilacz sieciowy (w zestawie)
- wymiary: 31,5 x 29 x 15 cm
- waga: ok. 2 kg

ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Do szycia jakich materiałów nadaje się maszyna?
Praktycznie do wszystkich. Maszyna przeszyjesz nie tylko delikatne tkaniny, ale 
także grubsze, takie jak dżins czy płótno. Nadaje się też do szycia elastycznych 
materiałów i obszywania dziurek na guziki.

Jakich bębenków należy używać do maszyny?
Należy używać wyłącznie metalowych bębenków. Przy zastosowaniu bębenków 
innego rodzaju nie aktywuje się magnetyczna obudowa komory bębenka, a w 
związku z tym nie zadziała napinacz nitki.

Szwy są za luźne lub nieregularne. Co robić?
Sprawdź prawidłowość prowadzenia górnej nitki. Ustaw optymalny naciąg nitek. 
Więcej informacji znajdziesz w szczegółowej instrukcji obsługi.


