


„Instrucţiuni de siguranţă importante” 

Atunci când utilizați mașina de împâslire cu ac, trebuie respectate întotdeauna măsurile de 

siguranță de bază, inclusiv următoarele. 

„Citiți toate instrucțiunile înainte de a utiliza”. 

PERICOL - Pentru a reduce riscul de șoc electric. 

1. Mașina de împâslire cu ac nu trebuie lăsată nesupravegheată atunci când este conectată. 

Deconectați întotdeauna această mașină de împâslire cu ac de la priza electrică imediat după 

utilizare și înainte de curățare. 

2. Deconectați întotdeauna înainte de a înlocui becul. Înlocuiți becul cu același tip de 15 wați/110 

volți în zona 110V/120V. (15 wați 230 volți în zona 220V/240V). 

AVERTISMENT - Pentru a reduce riscul de arsuri, incendiu, electrocutare sau rănire 
a persoanelor. 

1. Nu permiteți utilizarea ca jucărie. O atenție deosebită este necesară atunci când mașina de 

împâslire este utilizată de sau în apropierea copiilor. 

2. Utilizați această mașină de împâslire cu ac numai pentru utilizarea prevăzută, așa cum este 

descris în acest manual. Utilizați numai atașamentele recomandate de producător, așa cum 

sunt conținute în acest manual. 

3. Nu folosiți niciodată această mașină de împâslire dacă are un cablu sau un ștecher deteriorat, 

dacă nu funcționează corect, dacă a fost aruncată sau deteriorată sau aruncată în apă. 

Returnațimașina de pâslă a acului la cel mai apropiat distribuitor autorizat Baby Lock pentru 

examinare, reparații, reglare electrică sau mecanică. 

4. Nu folosiţi niciodată maşina de împâslire a acului cu deschideri de aer blocate. Păstrați 

deschiderile de ventilație ale mașinii de împâslire a acului și ale controlerului piciorului liber de 

acumularea de scame, praf și pânză vrac. 

5. Nu aruncați și nu inserați niciun obiect în nicio deschidere. 

6. Nu folosiţi în aer liber. 

7. A nu se utiliza în cazul în care se utilizează produse cu aerosoli (spray) sau în cazul în care 

se administrează oxigen. 

8. Pentru a deconecta, rotiți comutatorul principal în poziția simbolului „O” care reprezintă oprit, 

apoi scoateți mufa de la priză. 

9. Nu deconectați prin tragerea cablului. Pentru a deconecta, prindeți ștecherul, nu cablul. 

10. Țineți degetele departe de toate părțile în mișcare. Este necesară o atenție deosebită în jurul 

acelor mașinii de împâslire.  



11. Folosiţi întotdeauna plăcuţa de ac corespunzătoare. Placa greșită a acului poate provoca 
ruperea acelor. 

12. Nu utilizați ace îndoite. 

13. Nu trageți și nu împingeți materialul în timpul cusăturii. Poate devia acele provocându-le să 

se rupă. 

14. Schimbați mașina de împâslire a acului în poziția simbolului „O” atunci când efectuați orice 

ajustări în zona acului, cum ar fi schimbarea acelor, schimbarea plăcii acului sau schimbarea 

presării cârpei și altele asemenea. 

15. Deconectați întotdeauna mașina de împâslire a acului de la priza electrică atunci când 

scoateți capacele, lubrifiați sau când efectuați oricare dintre ajustările de întreținere 

menționate în manualul de instrucțiuni. 

16. Țineți degetele departe de părțile în mișcare, în special zona din apropierea acelor. 

17. Vă rugăm să rețineți că, la eliminare, acest produs trebuie să fie reciclat în 

condiții de siguranță în concordanta cu legislația națională relevantă referitoare 

la produse electronice. Dacă aveți îndoieli, vă rugăm să contactați distribuitorul 

pentru îndrumare. 

18. Aparatul nu este destinat utilizării de către copii mici sau infirmi fără 

supraveghere. 

19. Copiii mici ar trebui să fie supravegheați pentru a se asigura că nu se joacă cu 

aparat. 

„Salvaţi aceste instrucţiuni” 

„Această mașină de împâslire cu ac este destinată utilizării 
casnice. „
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1. Conectați aparatul: Conectați cablul de 
alimentare în mașină mai întâi, apoi într-un 
priza din perete. Asigurați-vă întotdeauna că 
alimentarea este oprită și scoateți ștecherul 
de la priza de perete atunci când aparatul nu 
este în uz sau când efectuați ajustări, cum ar 
fi schimbarea acelor sau a becului. Controlul 
piciorusului disponibil pentru SUA: Modelul 
EZ-168A. 

2. Plug polarizat: Acest aparat are o mufă 
polarizată (o lamă mai mare decât cealaltă). 
Pentru a reduce riscul de șoc electric, acest 
ștecher este destinat să se potrivească într-
o priză polarizată într-o singură direcție. 
Dacă ștecherul nu se potrivește complet în 
priză, inversați ștecherul. Dacă încă nu se 
potrivește, contactați un electrician calificat 
pentru a instala priza corespunzătoare. Nu 
modificați ștecherul în nici un fel. 

3. Controlul pedalei: Viteza de împâslire a 
mașinii este determinată de cantitatea de 
presiune aplicată pedalei cu piciorul. Atunci 
când nu este utilizat, nu puneți nimic pe 
pedala sau mașina ar putea porni inadecvat 
și pedala sau motorul ar putea fi arse. 

4. Piciorusul de presare pentru pânză: Presorul 
de pânză este de a preveni miscarea 
materialul în timpul procesului de împâslire. 
Așezați țesătura pe placa acului și sub 
presorul de pânză. Coborâţi maneta de 
ridicare a presoarelor. Pentru a regla 
înălţimea piciorusului presor pentru material, 
rotiţi şurubul de reglare a înălţimii 
piciorusului presor al materialului până când 
obţineţi înălţimea corectă pentru 
haină/ţesatură/material. Rotiţi şurubul de 
reglare a înălţimii presorului de pânză în 
sens invers acelor de ceasornic pentru a 
ridica presorul de pânză Rotiţi şurubul de 
reglare a înălţimii presorului pânzei în sensul 
acelor de ceasornic pentru a coborî țesătura 
trebuie să se miște liber sub presorul de 
pânză, fără restricții.
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5. Configurarea suportului pentru fire 

a) Din partea superioară a suportului pentru 
fire, introduceți capătul filetat al știftului 
firului în deschidere în suport pentru fire. 

b) Așezați mașina și piulița aripii pe firele de 
știft de fire și strângeți cu degetele. 

c) Introduceți partea de formă „L” a suportului 
pentru fire în orificiul cu fantă situat pe 
partea din spate a caroseriei mașinii.
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3. Scoateți și înlocuiți Protecție deget 

Protecția degetului este un dispozitiv de 
siguranță pentru a reduce riscul de rănire. 

Dacă doriți să îndepărtați protecția degetului, 
este necesară o atenție deosebită în jurul acelor de împâslire. 

Pentru a elimina apărătoarea degetului: 
a) Deschide capacul lămpii. 

b) Slăbiți șurubul de protecție deget rotind 
în sens invers acelor de ceasornic. 
c) Scoateţi apărătoarea degetului. 
d) Strângeţi uşor şurubul rotindu-l în sensul 
acelor de ceasornic. Acest lucru va împiedica 
șurubul să vibreze. 

e) Închide capacul lămpii. 

Pentru a înlocui apărătoarea degetului: 

a) Deschide capacul lămpii. 
b) Slăbiți șurubul pentru protecția degetului 
rotindu-l în sens invers acelor de ceasornic. 

c) Înlocuiţi apărătoarea pentru degete 
d) Strângeți șurubul prin rotirea ceasului în-
înțelepciune. 
e) Rotiți roata de mână mai multe rotații, 
asigurându-vă că clema de ac și șuruburile cu 
ac nu ating dispozitivul de protecție pentru 
deget. 

f) Închide capacul lămpii.
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Lăsați-vă creativitatea să se avânte cu noul dvs. înfrumusețător Baby Lock! Acum puteți face 

proiectele dvs. și mai distincte. Lăsați-vă imaginația să alerge liber cu noi modalități de a crea 

o înfrumusețare frumoasă pe meșteșugurile dvs., decorarea casei, matlasarea, cusutul și scrap 

booking. 

Ce fel de țesături și ornamente pot folosi cu Embellisher? 

Aproape orice țesătură poate fi împâsită cu Embellisher. Cu toate acestea, unele țesături tind 

să aibă rezultate mai favorabile după ce țesăturile sunt spălate, apoi folosite pentru 

înfrumusețări. Țesăturile și ornamentele recom sunt cele fabricate din fibre naturale, cum ar fi 

in, lână, lână, lână și fire de lână sau bumbac. Cea mai bună caracteristică pentru țesături este 

o suprafață îndoită sau texturată. O suprafață lipită va adera la o fibră naturală/suprafață 

napped sau o bază de fibre mixte. 

Evitați tipurile de sintetice cu „spălare și uzură” țesături și finisaje care au o suprafață netedă. 

Pot să-mi spal proiectele înfrumusețate? 

Pentru a determina dacă proiectul dvs. înfrumusețat este lavabil, este recomandat să faceți mai 

întâi o probă de testare din țesăturile pe care intenționați să le utilizați. Spălați eșantionul finit în 

același mod în care îl veți spăla după finalizarea proiectului. 

De exemplu, dacă intenționați să spălați și să uscați proiectul finalizat cu o încărcătură de blugi, 

faceți același lucru cu eșantionul de testare. Nu „răsfățați” eșantionul de test decât dacă 

intenționați să răsfățați proiectul finalizat. 

NOTĂ: Reguli de spălare a „pre-spălare”: 

Pre-spălarea tuturor țesăturilor înainte de coasere nu se aplică. Cu Embellisher, doriți ca 

proiectul finit să se „micșoreze”, astfel încât fibrele impaslite să rămână ochiuri. Având în vedere 

acest lucru, asigurați-vă că faceți proiectul puțin mai mare pentru a permite contracția. 

Din cauza țesăturilor care nu se prespală înainte de înfrumusetare, se poate produce 

decolorarea culorilor atunci când se lucrează cu culori luminoase și contrastante. Asigurați-vă 

că faceți o probă de testare și spălați-o pentru cele mai bune rezultate.  
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Pozitionati materialele care vor fi împâslite 

împreună pentru a crea ornamentul. Asigurați-vă că 

piesa mai mică care urmează să fie impaslita este 

pe partea corectă a proiectului. 

NOTĂ:În funcţie de aspectul pe care doriţi să 

realizaţi acest lucru poate fi partea corectă sau 

greşită a proiectului. 

Așezați straturile care urmează să fie împâsliți 

împreună sub presorul de pânză. Coborâţi maneta 

de ridicare a presoarelor. 

Dacă este necesar, reglați înălțimea presorului de 

pânză în acest moment, astfel încât proiectul să se 

poată deplasa liber sub presorul de pânză. 

Mutați cârpă/țesături/materiale în orice direcție, 

astfel încât acele să poată plasa straturile împreună. 

ATENȚIE: Verificați întotdeauna pentru a vă asigura 
că piciorusul presor pe pânză se va mișca liber sau 
nu se agata înainte de înfrumusețare. Dacă este 
necesar, reglaţi şurubul de reglare a înălţimii 
piciorusului presor 

După ce ați terminat de înfrumusețat, rotiți roata de 

mână spre dvs., asigurându-vă că acele sunt 

complet în afara proiectului. Nu îndepărtați niciodată 

proiectul înfrumusețat cu acele din proiect, 

deoarece acele se pot îndoi sau rupe. 

NOTĂ: Asiguraţi-vă întotdeauna că maneta de 

ridicare a presoarelor este coborâtă înainte de a 

începe să înfrumuseţaţi. Dacă pârghia de ridicare a 

presorului de pânză nu este coborâtă, materialele 

pot fi ridicate cu ușurință de ace și pot provoca 

ruperea acului. 

Scoateți masa de cusut glisând-o spre stânga și 

mașina se va transforma într-un braț liber. Acest 

lucru vă va permite să înfrumusețați mânecile, 

picioarele de pantaloni și zonele mici. 

Acest lucru vă va oferi, de asemenea, acces la ușa 

brațului liber pentru a curăța scamele acumulate de 

la înfrumusețare.
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1. Rotiți ghidajul firelor și panglicii spre partea din 

spate a mașinii. Aliniați ghidajul cu partea superioară a știftului 

suportului firului. 

2. Așezați fire sau fir pe suportul de fire și trageți capătul firului 

din centru. 

3. În timp ce stați în fața mașinii, introduceți firele în a treia gaură 

a ghidajului firelor și panglicii, așa cum se arată în figura 1. 

4. Înfășurați firele în partea inferioară a firului și a ghidajului 

panglicii și introduceți-le în a doua gaură, așa cum se arată în 

figura 2. 

5. Încă o dată, înfășurați fire la partea inferioară a 

fire și panglică de ghidare și inserați în prima gaură așa cum se 

arată în figura 3. 

NOTĂ: În cazul în care tensiunea firelor este prea strânsă, utilizați 
numai a treia gaură de fire & panglică de ghidare. (Fig. 

1) 
Dacă acest lucru nu ajută tensiunea, verificați dacă diametrul 
firelor nu este prea mare. Pentru informaţii suplimentare, a se 
vedea pagina 8.
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5. Rotiţi volanta pentru a aduce tija acului în 

poziţia sa cea mai înaltă. 

6. Ridicaţi maneta de ridicare a presoarelor de 
pânză. 

7. Introduceți firele în portul firului folosind firul 

de filet. (figura 4) 

8. Trageți firele din partea inferioară a 
presatorului de pânză. (figura 5) 

9. Așezați țesătura sub presorul de pânză. 

10. În timp ce împodobește cu fire, țesătura 
poate fi mutată în toate cele patru direcții. 
(figura 6) 

11. Coborâţi maneta de ridicare a presoarelor. 
ATENȚIE: Deoarece există o largă varietate de 
fire pentru a selecta din îngrijire utilizare atunci 
când se utilizează fire dense, fuzzy sau groase. 
Este recomandat pentru sa testati/coaseti o 
mostră folosind toate firele înainte de a coase 
pe proiectul dumneavoastră. Rotiți volanta de 
mai multe ori pentru a vă asigura că nu există 
rezistență la penetrarea acului. Fire rec-
omandate pentru utilizarea în această mașină 
nu trebuie să depășească 4mm (5/32 inci) în 
diametru. Fire trebuie să fie în măsură să 
alunece liber în portul de fire. 

NOTĂ: Dacă tija acului nu este rotită în poziţia 
cea mai înaltă, firele nu vor coborî prin interiorul 
barei acului.



6. Înfrumusetarea panglicii 

9 

 

 

  
1. Rotiți ghidajul firelor și panglicii spre partea din spate 

a mașinii. Aliniați ghidajul cu partea superioară a 

știftului suportului firului. 

2. Așezați panglica pe suportul de fire. 

3. Introduceți panglica în fanta ghidajului firelor și 

panglicii. 

4. Rotiți ghidajul panglicii spre partea din față a mașinii. 

5. Introduceți panglica în fanta ghidajului panglicii. 

6. Rotiţi volanta pentru a aduce bara acului în poziţia sa 

cea mai înaltă. 

7. Glisați panglica în fanta de panglică al piciorusului 

presor pentru pânză. 

8. Ridicaţi maneta de ridicare a presoarelor de pânză. 

9. Așezați țesătura sub presorul de pânză. 

10. Coborâţi maneta de ridicare a presoarelor. 

ATENȚIE: Doar ghidați materialul spre partea din spate a 

mașinii în timp ce împodobiți cu panglică sau utilizați fanta 

panglicii de pe presorul de pânză pentru a evita încurcarea 

panglicii. 

NOTĂ: Lăţimea maximă a fantei panglicii este de 10 mm, 

prin urmare, panglica peste 10 mm nu este recomandată 

pentru această maşină. 

Dacă panglica este mai îngustă decât 10mm, acele se vor 

înfrumuseța în afara zonei panglicii. 

Deoarece există o astfel de mare varietate de panglici 

pentru a selecta din îngrijire de utilizare atunci când se 

utilizează panglici dense sau groase. Se recomandă să 

testați coaserea unei mostre folosind toate panglicile înainte 

de a coase proiectul dvs. Rotiți roata de mână de mai 

multe ori pentru a vă asigura că nu există rezistență la 

penetrarea acului.  
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Schimbarea Acului (Acelor) 

Utilizați ace #365A017 pentru mașina Embellisher. 

Nu utilizaţi nici un alt tip de ace 

Notă: Acul #365A017 este un ac foarte special şi este 

exclusiv pentru aparatul Embellisher. Consultaţi retailerul 

Baby Lock pentru ace de schimb. 

Atenţie: Când schimbaţi acul (acului), deconectaţi cablul de 

alimentare de la priza electrică. 

1. Deschideți capacul lămpii și scoateți protecția degetului. 

(vezi pagina 4.) 

2. Rotiţi roata de mână până când bara acului se află în 

poziţia cea mai înaltă şi apoi coborâţi maneta de ridicare 

a presoarelor. 

3. Coborâţi presorul de pânză în poziţia cea mai joasă prin 

rotirea şurubului de reglare a înălţimii presorului de pânză 

în sensul acelor 

4. În timp ce țineți suportul pentru clemă pentru ac, slăbiți-

șurubul de fixare a clemei de prindere a nee dle prin 

rotirea șurubelniței mari de 2 mm în sens invers acelor de 

ceasornic. 

5. Coborâţi încet suportul clemei pentru ac în presorul de 

pânză. Acele nu trebuie să atingă presorul de pânză. 

Înclinaţi uşor suportul clemei pentru ac şi scoateţi-l din 

aparat. 

6. Pentru a îndepărta acele exterioare individuale, slăbiţi 

şurubul de fixare a acului de pe suportul clemei pentru ac 

prin rotirea a şurubelniţei mici de 1,5 mm şi scoateţi acul 

(acele) folosind pensete. Introduceţi acul (acele) nou (e) 

până când partea superioară a acului atinge partea 

superioară a orificiului acului. Strângeţi şurubul de fixare 

a acului cu o mică şurubelniţă Allen de 1,5 mm prin rotirea 

şurubelniei allen în sensul acelor 

Notă: Acele #365A017 nu au față sau spate, prin urmare, 

puteți introduce tija acului în orice direcție. 

Șurub de 
fixare a cle 

Șurubelniță Allen 
2mm 

Suruburi de 
fixare 

Șurubelniță Allen 
1.5mm 
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7. Când înlocuiţi suportul pentru clemă pentru ac, asiguraţi-

vă că bara acului este în poziţia sa cea mai înaltă. Înclinaţi 

suportul clemei pentru ac astfel încât acele să alunece în 

presorul de pânză şi să alunece clema în sus pe bara 

acului până când marcajul roşu de pe bara acului şi 

suportul clemei pentru ac se aliniază. Strângeţi şurubul 

de fixare a clemei acului prin rotirea cu şurubelniţa mare 

de 2 mm în sensul acelor de ceasornic Reglaţi presorul 

de pânză la înălţimea dorită. 

8. Înlocuiţi protecţia degetului şi închideţi capacul lămpii.

Placă de ac 

Șurub de 
fixare a cle 

Marcaj de 
aliniere roșu 
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Înlocuirea becului 

Rotiți capacul lămpii spre stânga pentru a deschide. 

Scoateți becul și înlocuiți-l cu unul nou, care este de 

același tip cu 15 wați/120 volți sau 15 wați/230 volți. 

ATENŢIE: Pentru a preveni eventuala rănire, 

deconectaţi cablul de alimentare principal înainte de 

înlocuirea becului. Asigurați-vă că becul este răcit la 

atingere înainte de a-l scoate din aparat. 

Curatenie 

Scoateți masa de cusut și deschideți ușa brațului liber. 

Curăţaţi periodic scamele din interiorul uşii braţului 

liber, suportul clemei pentru ac, presorul de pânză şi 

placa de ac. 

Praful sau scamele pot cauza ruperea acului. 

Lubrifiere 

Lubrifiați cu una sau două picături de ulei atunci când 

este necesar. Vedeți ilustrația care arată punctele de 

extracție a uleiului din mașină. Pentru uleiul 

recomandat pentru aparatul dumneavoastră vă rugăm 

să contactați distribuitorul Baby Lock. 

Probleme posibile 

Acul îndoit sau ruperea acului: 
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1. Mutaţi materialele prea repede? 

2. Acele ating presorul de pânză sau placa de ac? 

3. Există praf sau scame în jurul marginii acelor, presor de pânză sau găuri ale plăcii 

acului? 

4. Zona brațului liber trebuie curățată? 

Pentru alte probleme decât acele îndoite sau ruperea acului, 

vă rugăm să contactați retailerul Baby Lock. 

Specificații 

Ac: #365A017 

Număr de ace: 12 

Suport clemă pentru ac: Tip rotund (2,5 intervale între ace) 

Alimentare: Manual 

Bec: 15W/120V sau 15W/230V 

Măsurare: 15,9" x 6,7" x 11,8" (înălţime) 

405 mm X 170 mm X 300mm (înălţime) 

Greutate: 12,8 lire sterline 

5,8 kg
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