
 

Simplitcity 
BIAS TAPE MAKER 

Vă rugăm să citiți toate instrucțiunile înainte de utilizare. 

Instrucțiuni importante de siguranță 
Pentru a reduce riscul de arsuri, incendii, șocuri electrice sau rănirea 

persoanelor, citiți toate instrucțiunile înainte de a utiliza această mașină. 

Atunci când se utilizează un aparat electric, trebuie respectată întotdeauna 

siguranța de bază, inclusiv următoarele: 1. Atenție, înainte de a conecta 

mașina, verificați dacă tensiunea de alimentare corespunde tensiunii indicate 

pe panoul de informații de la baza mașinii. 

2. Mașina trebuie să fie conectată la o priză împământată. Dacă utilizați un 

plumb de extensie a rețelei, asigurați-vă că este evaluat corect și că este 

adaptat la puterea indicată pe baza mașinii. 

3. Acest aparat nu trebuie utilizat de copii cu vârsta sub 12 ani sau de 

persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă 

de experiență și cunoștințe. 

4. Nu lăsați niciodată aparatul nesupravegheat cu copiii sau persoanele în 

vârstă, deoarece este posibil ca acestea să nu poată estima riscul. 

5. Mașina nu trebuie lăsată niciodată nesupravegheată atunci când este 

conectată. 

6. Deconectați întotdeauna această mașină de la priza electrică imediat după 

utilizare. 

7. Utilizați mașina numai în locuri uscate și nu utilizați într-un mediu umed  

8. Opriți întotdeauna mașina și lăsați placa fierbinte să se răcească înainte de 

a efectua pregătirea sau întreținerea plăcii de fierbinte. 

9. Pentru a scoate mufa din priza de alimentare, nu trageți niciodată de cablu. 

Deconectați întotdeauna mașina prin prinderea dopului și puneti cu grijă 

departe de priza de alimentare. 

10. Pentru a scoate plumbul de alimentare din mașină, nu trageți de cablu, 

prindeți întotdeauna plumbul de alimentare unde se conectează la mașină 

și trageți cu atenție. 

11. Nu utilizați mașina dacă a fost abandonată, deteriorată sau are anomalii 

funcționale. Nu utilizați mașina dacă plumbul de alimentare a fost deteriorat 

în vreun fel. 

Avertizare pericol - Placă de călcat încălzită 
Această mașină folosește o placă de călcat metalică încălzită care va provoca 

arsuri atunci când este fierbinte. Acționați întotdeauna cu prudență, 

asigurându-vă că placa de călcat nu intră în contact cu pielea sau materialele 

care se pot topi sau sunt inflamabile. Păstrați capacul plăcii de călcat în loc în 

orice moment, cu excepția cazului în care poziționarea tesatura în curs de 

pregătire pentru utilizare. Vă rugăm să fiți conștienți în timpul utilizării că placa 

ceramică de pe partea inferioară a plăcii de călcat devine, de asemenea, 

fierbinte, astfel încât trebuie să se utilizeze prudență în orice moment. 

 

 

Protectia mediului 
Nu aruncați aparatele electrice ca deșeuri municipale nesortate, utilizați 

instalații de colectare separată. Contactați administrația locală pentru 

informații cu privire la sistemele de colectare disponibile. Dacă aparatele 

electrice sunt eliminate în depozitele de deșeuri sau în gropile de gunoi, 

substanțele periculoase se pot scurge în apele subterane și pot intra în lanțul 

alimentar, afectându-vă sănătatea și bunăstarea. 
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Efectuarea Benzi Bias 
1. Tăiați benzile de țesătură pe părtinire de 2 ori dimensiunea vârfului pe care 

îl veți folosi. De exemplu, pentru a utiliza vârful de 1 ", benzi tăiate 2" largă. 

2. Pentru a uni benzile, așezați-le laturile drepte împreună și fixați capetele 
benzilor pentru a face un unghi de 90°. Stitch un 1 / 4 "cusătură. 

3. Apăsați cusătura deschisă și tăiați punctele care se extind dincolo de 
marginea benzii. 

  

Utilizarea Bias Tape Maker 
1. Desfaceți vârful (5) de la mașină dacă există unul în loc. Selectați sfatul 

ales pentru proiectul dvs. 

2. Se alimentează capătul benzii de țesătură în fantă în axul de înfășurare (1), 

apoi glisați banda sub clema metalică.  

 

3. Așezați axul plăcii în suportul axului (2), astfel încât țesătura să iasă de pe 

partea superioară a axului. 

4. Așezați bara de ghidare (3) în suportul barei de ghidare (4). Bara de 

ghidare va păstra banda bie în conformitate cu vârful dorit. 

5. Scoateți capacul plăcii de fier (6) prin alunecarea capacul înapoi spre vârful 

benzii de bie și apsati off. Lăsați deoparte. 

6. Alimentati țesătura prin vârful ales, folosind un ac lung drept. Sugestie: 

Tăiați capătul benzii într-un punct pentru a face mai ușor să se alimenteze 

prin vârf. Fixați vârful în mașină. 

7. Trageți banda de părtinire, cu marginile brute întoarse sub, până când 

marginea din față este trecută de marginea mașinii. Înlocuiți capacul plăcii 

de fier. 

8. Introduceți stecherul în priză și porniți mașina (7). Setați cadranul (8) pentru 

a corecta setarea căldurii pentru țesătură. Când placa de fier este gata, 

lumina gata (9) va aparea. 

9. Apăsați butonul de rulare (10) pentru a porni mașina. Banda de bie pliată și 

presată iese de pe mașină gata de utilizare. 

10. Apăsați butonul de rulare pentru a opri rola. Apăsați comutatorul off (7) 

pentru a opri mașina. 

Notă: Lumina verde se stinge după 10 minute de neutilizare. Apăsați butonul 

de resetare (11) pentru a porni din nou placa de fier. 

(10) (9) (8) (i) 

 


