
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΠΤΟΜΗΧΑΝΗ 

Περιεχόμενο συσκευασίας: 

1. Βελόνα 

2. Πεντάλ 

3. Μεταλλικά μασούρια (4) 

4. Εισαγωγέας κλωστής 

Βάζοντας κλωστή στην κύρια μονάδα με τον άξονα σπειρώματος 

a) Ανασηκώστε τον άξονα σπειρώματος στο υψηλότερο σημείο του 

b) Εισάγετε το καρούλι του νήματος πάνω στον άξονα 

c) Τραβήξτε το νήμα από το καρούλι στον πρώτο οδηγό νήματος ακριβώς από κάτω.  

d) Εισάγετε το νήμα και στον δεύτερο οδηγό νήματος περνώντας το ανάμεσα από τον 

διακόπτη ρύθμισης τάσης. Συνεχίστε να εισάγετε το νήμα και στον τρίτο οδηγό και 

στη συνέχεια στο μεταβαλλόμενο οδηγό. Τραβήξτε μέχρι κάτω το νήμα στον 

τέταρτο στατικό οδηγό. Εδώ θα χρειαστεί να εισάγετε το νήμα στη κεφαλή της 

βελόνας. 

e) Ανασηκώστε το ποδαράκι πίεσης με τον μοχλό που βρίσκεται στη πίσω πλευρά της 

συσκευής. 

f) Τραβήξτε 20 περίπου εκατοστά του νήματος μέσα από τη βελόνα και απλώστε την 

στον πάγκο. 

Μέθοδος λειτουργίας 

1. Εισάγετε τις μπαταρίες (δεν συμπεριλαμβάνονται, 4 ΑΑ) στο κάτω μέρος της 

μηχανής. 

2. Σηκώστε τη βελόνα πάνω από το ποδαράκι πίεσης γυρνώντας τη ροδέλα στο πίσω 

μέρος της μηχανής. 

3. Σηκώστε στη συνέχεια το ποδαράκι πίεσης ανασηκώνοντας το μοχλό. 

4. Τοποθετήστε το ύφασμα προς ράψιμο. 

5. Κατεβάστε το ποδαράκι πίεσης κατεβάζοντας το μοχλό. 

6. Γυρίστε 2 ολόκληρες φορές τη ροδέλα χειρός στο πίσω μέρος της συσκευής για να 

ασφαλίσετε το νήμα και να αρχίσετε το ράψιμο. 

7. Μπορείτε να ρυθμίσετε την ταχύτητα του ραψίματος με το κουμπί στο εσωτερικό 

πίσω τμήμα της μηχανής. Χρησιμοποιήστε μικρή ταχύτητα για ράψιμο που 

χρειάζεται σταμάτημα ή γρήγορο ράψιμο για αδιάκοπη εργασία. 

8. Για να ξεκινήσετε το ράψιμο πιέζετε το κουμπί ON/OFF. 

9. Καθώς ράβετε οδηγείτε το ύφασμα με τα ακροδάχτυλά σας και από τις 2 μεριές 

μέχρι το σημείο που επιθυμείτε. 

10. Μόλις τελειώσετε απενεργοποιείτε τη μηχανή στη θέση OFF, σηκώστε το ποδαράκι 

πίεσης, κόψτε το νήμα και αφαιρέστε το ραμμένο ύφασμα. 

 

 

Λειτουργία με πεντάλ 

Ακολουθείστε τα προηγούμενα βήματα εκτός από τα παρακάτω: 

1. Σιγουρέψτε ότι μηχανή είναι OFF. 

2. Εισάγετε το καλώδιο του πεντάλ στην εσοχή πίσω από τη μηχανή. 

3. Βάλτε σε λειτουργία τη μηχανή πατώντας το πεντάλ. 

4. Πατήστε το πεντάλ απαλά για λειτουργία, αφήστε το πεντάλ για να σταματήσει το 

ράψιμο. 

ΠΡΟΣΟΧΗ !!! 

➢ Κρατήστε το προϊόν μακριά από παιδιά. 

➢ Μην ανοίγετε τον κεντρικό μηχανισμό για οποιονδήποτε λόγο. 

Είναι εργοστασιακά ρυθμισμένο. 

➢ Αφαιρέστε τις μπαταρίες αν δεν χρησιμοποιείτε τη μηχανή για 

πολύ καιρό. 

➢ Αποφύγετε την επαφή με το νερό καθώς το προϊόν αποτελεί 

ηλεκτρική συσκευή. 

➢ Κρατήστε τα καλώδια μακριά από θερμαινόμενες επιφάνειες. 

➢ Μην βγάζετε τα καλώδια τραβώντας τα με δύναμη. Πιθανότητα 

βλάβης και ζημιάς στο προϊόν. 

ΔΕΝ ΦΕΡΟΥΜΕ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΒΛΑΒΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ 

ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΜΕΛΕΙΑ. 

Για οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα αποστείλτε μας email στο 

help@smart-products.gr αναφέροντας το ονοματεπώνυμό σας και ένα 

κινητό. 
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