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Děkujeme, že jste si vybrali náš výrobek.  

Před použitím se pečlivě seznamte s návodem, který se týká obsluhy stroje a bezpečnostních 

podmínek. Uchovávejte návod pro možnost pozdějšího nahlédnutí. 

 

Návod byl přeložen z návodu dodaného výrobcem v polském jazyce.  

 

Připojeno: 

Prohlášení o shodě vystavené výrobcem BASS S. C. 

Zařízení označené ochrannou známkou BASS POLSKA 

Zařízení označeno obchodním označením BH12903 

 

 

 

 

I. ZÁRUKA A SERVIS  
 

 

 

Záruční podmínky 

 
V souladu se zákonem č. 136/2002 Sb. se na Vámi zakoupený výrobek poskytuje záruka na dobu 

24 měsíců od data prodeje. V případě nákupu zboží používané pro obchodní nebo podnikatelskou 

činnost je záruční doba 12 měsíců. Záruka je poskytována pouze v případě, že jsou výrobky 

používány v souladu s návodem k obsluze a způsobu použití.  
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ZÁRUKA A SERVIS 

 

Ze záruky jsou vyjmuty všechny díly podléhající přirozenému opotřebení, přetížením, použitím 

výrobku k jiným účelům, než ke kterým je určena na závady vzniklé při dopravě nebo nesprávným 

(neodborným) zacházením. Za nesprávné zacházení považujeme příklad, kdy nebyl brán zřetel 

na návod k obsluze a obecně závazné předpisy pro práci s výrobkem. Obdobně se hodnotí i pokus 

o neodbornou opravu nad rámec doporučené údržby. 

Záruka se vztahuje výlučně na závady způsobené vadou materiálu, výrobní montáže nebo technologií 

zpracování. 

Nárok na uplatnění záruky zaniká: 

1) výrobek nebyl používán v souladu s návodem k obsluze 

2) byl proveden jakýkoliv zásah do konstrukce stroje bez předchozího písemného souhlasu firmou 

KAXL s.r.o. 

3) výrobek byl používán v jiných podmínkách nebo k jiným účelům, než ke kterým je určen 

4) byla některá část výrobku nahrazena neoriginální součásti 

5) k poškození výrobku nebo k nadměrnému opotřebení došlo vinou nedostatečné údržby 

6) škody vzniklé působením vnějších mechanických, teplotních či chemických vlivů 

7) vady byly způsobeny nevhodným skladováním, či manipulací s výrobkem 

8) výrobek byl používán (pro daný typ výrobku) v agresivním prostředí např. prašném, vlhkém 

9) výrobek byl použit nad rámec přípustného zatížení 

Záruka se nevztahuje na položky, u kterých lze očekávat opotřebení v důsledku jejích normální 

funkce (např. opotřebení uhlíků, zapalovací svíčka atd.) 

Pro provoz výrobků používejte pouze doporučené příslušenství a originální náhradní díly. 

Nároky uplatňujte ihned po zjištění závady u prodejce, který Vám výrobek prodal, a informujte se 

o možnostech opravy v pověřené opravně. Nebude-li se na Vámi uplatňovanou závadu vztahovat 

záruka, budou Vám fakturovány práce a náklady spojené s kontrolou a montáží a demontáží 

součástí. 

Při uplatňování nároků předložte řádně vyplněný záruční list nebo jiný doklad o koupi opatřený 

datem prodeje. 

Do opravy předávejte výrobek v čistém stavu, řádně vyčištěný, zbaven prachu či špíny. Spolu 

s výrobkem zašlete i jeho originální příslušenství k určení přesné diagnostiky závady. 

Při zasílání dopravní službou vylijte z výrobku nespotřebované palivo a olej. Výrobek řádně zabalte, 

nejlépe do původního obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození. Škody, způsobené nedostatečným 

zabalením zásilky, nelze uznat jako záruční vady! 

Do motorů používejte jen paliva a oleje odpovídající klasifikace, popř. paliva a oleje doporučené 

značkovým prodejcem. Vzniklé škody, způsobené používáním nevhodného paliva a nevhodných 

olejů, Vám nebudou v záruce uznány. 
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BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA 

 

II. BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA 

 
UPOZORNĚNÍ! Před použitím si přečtěte celý návod. Nedodržení níže uvedených pokynů může vést 

k úrazu elektrickým proudem, požáru a vážnému zranění.  

 

BEZPEČNOSTNÍ SYMBOLY 

 
 

Přečtěte si návod k obsluze. 

 

 

PRACOVIŠTĚ 

 
=> UDRŽUJTE PRACOVIŠTĚ ČISTÉ. Nepořádek na pracovišti zvyšuje pravděpodobnost nehod. 

=> DÁVEJTE POZOR NA PODMÍNKY NA PRACOVIŠTI. Nepoužívejte stroj ve vlhkých nebo mokrých 

místech. Nevystavujte působení deště. Nikdy nepoužívejte elektrické zařízení v blízkosti hořlavých 

plynů a kapalin. 

=> ZAŘÍZENÍ UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ. Děti by neměly být na pracovišti. Jakékoli rozptýlení 

může vést k nehodě. Nedovolte dětem, aby přenášeli zařízení nebo jakékoliv příslušenství s ním 

spojené.  

 

BEZPEČNOST UŽIVATELE  

 
1. Při práci se zařízením věnujte zvláštní pozornost a používejte zdravý rozum. Nepoužívejte zařízení, 

pokud jste pod vlivem alkoholu, drog a léků na předpis. Přečtěte si příbalové letáky k lékům, 

které používáte, abyste zjistili, zda ovlivňují Váš úsudek a postřeh. Pokud máte jakékoliv pochybnosti, 

nepoužívejte zařízení. 

2. Používejte vhodné ochranné prostředky. Při práci se zařízením noste ochranné brýle, masku proti 

prachu, protiskluzovou obuv, helmu a ochranu sluchu, kdykoli to situace vyžaduje. Tím se sníží riziko 

nehody. 

3. Vyhněte se náhodnému spuštění stroje. Před připojením k proudu se ujistěte, že je spínač v poloze 

OFF. Při přenášení nedržte zařízení za spínač, protože to zvyšuje riziko nehod. 

4. Nesahejte nad úroveň zařízení. Během práce udržujte stabilní postoj a rovnováhu. To umožňuje 

zachovat lepší kontrolu nad zařízením v případě nepředvídaných situací. 

5. VHODNĚ SE OBLÉKEJTE. Nenoste volné oblečení nebo šperky, protože by mohly být zachyceny 

do pohyblivých částí nářadí. Dlouhé vlasy by měly být řádně sepnuté. Vždy používejte vhodný 

ochranný oděv. 

6. Pokud byl hlavní kabel poškozen, vyměňte jej za vhodný síťový kabel. Kabel lze zakoupit 

u distributora zařízení. Kabel může být vyměněn v autorizovaném servisu nebo kvalifikovaným 

elektrikářem. 
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BEZPEČNOSTNÍ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE POUŽÍVÁNÍ ŠICÍHO STROJE 

 

SERVIS 

 
1. Oprava nářadí by měla být prováděna pouze kvalifikovaným personálem, který používá 

kompatibilní náhradní díly. To zajistí bezpečné a efektivní fungování nářadí. 

 

ZÁVĚREČNÉ POZNÁMKY 

 
1. Opravy a údržbu elektrických zařízení smí provádět pouze vyškolení odborníci. 

2. První pomoc při úrazu elektrickým proudem: 

➢ Uvolněte osobu, která je pod napětím. 

➢ Tyto činnosti provádějte velmi opatrně, aby také u vás nedošlo k úrazu elektrickým 

proudem. 

➢ Elektrickou instalaci okamžitě odpojte od napětí odstraněním pojistek nebo proříznutím 

kabelu, který je pod napětím pomocí kleští s izolovanou rukojetí (tyto činnosti musí být 

prováděny izolovanou rukou a musíte zároveň stát na izolační desce - guma, sklo, suchá 

deska). 

➢ Po uvolnění osoby zkontrolujte, zda vykazuje známky života. 

➢ Osoby, u kterých došlo k silnému úrazu elektrickým proudem a u nedýchající osoby, obnovte 

dýchání umělým dýcháním a srdeční masáži, dokud zasažená osoba nezíská vědomí 

nebo nedorazí sanitka. 

➢ Pokud naleznete popáleninu, je třeba na ránu položit suchý, sterilní obvaz. 

➢ V každém případě musí být zasažená osoba hospitalizována (dle pravidel ochrany zdraví 

a bezpečnosti při práci). 

 

III. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE POUŽÍVÁNÍ ŠICÍHO STROJE 
 

● Před výměnou jehly nebo navlékáním nitě je třeba bezpodmínečně odpojit stroj od zdroje 

napájení, a pokud je napájen z baterií, je třeba vyjmout baterie. 

● Neotevírejte hlavní kryt motoru stroje. Mechanismus byl nastaven ve výrobě. 

● Před zahájením šití vždy zkontrolujte, zda je nit správně navlečená. Nesprávné navlečení 

nebo umístění cívky do pouzdra cívky nesprávným způsobem, způsobí poškození stroje. 

● Během šití netahejte za látku. Materiál by měl být veden pouze jemně. Tahání látky během 

šití může způsobit zlomení jehly a poškození stroje. 

● Pokud zařízení nebudete delší dobu používat, vyjměte baterie z přihrádky. To zvyšuje 

životnost baterií a chrání stroj. Vždy mějte k dispozici náhradní baterie, abyste mohli 

pokračovat v práci, když se baterie vybijí. 

● UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ: Tento stroj není hračka a není určen k použití dětmi 

nebo v blízkosti dětí. 

● Stroj je považován za elektrické zařízení, pokud je napájen síťovým proudem pomocí 

napájecího zdroje. (napájecí zdroj není součástí balení).   
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LÁTKY VHODNÉ NA ŠITÍ 

 

● Neponořujte zařízení ani žádné jeho součásti do vody. Pokud je stroj napájen síťovým 

proudem pomocí napájecího zdroje (není součástí balení), neobsluhujte ho mokrýma 

rukama, bez bot, ani když stojíte ve vodě nebo na mokrém povrchu. 

● Před zahájením výměny jehly nebo před navlékáním musí být stroj odpojen od napájení. 

Je zakázáno dotýkat se jehly stroje před vypnutím napájení. 

● V případě poškození napájecího kabelu je třeba jeho výměnu svěřit výrobci, odbornému 

servisu nebo jiným osobám, které mají odpovídající kvalifikace. 

● Udržujte napájecí kabel v bezpečné vzdálenosti od horkých povrchů. 

● Je zakázáno napájecí kabel sevřít ve dveřích nebo přetahovat přes ostré hrany. Mohlo by to 

vést k protržení nebo poškození kabelu, a v důsledku toho k nehodě. 

● Nevytahujte zástrčku ze zásuvky taháním za kabel. Uchopte zástrčku suchýma rukama 

a jemně ji vytáhněte ze zásuvky. 

● Nešijte oblečení, které je oblečené na těle. 

● Používejte výhradně napájecí zdroj doporučený výrobcem (prodává se samostatně). Jakýkoli 

jiný napájecí zdroj může způsobit zranění nebo poškození zařízení. 

● Šicí stroj by za žádných okolností neměl být ponechán bez dozoru, pokud je připojen 

k napájení. Pokud stroj nepoužíváte, vypněte ho a odpojte napájecí kabel ze zásuvky. 

 

UPOZORNĚNÍ!  

Toto zařízení není určeno k použití osobami s omezenými fyzickými schopnostmi (včetně dětí), 

osobami s omezenými smyslovými/duševními schopnostmi nebo také osobami bez jakýchkoli 

zkušeností nebo znalostí na téma elektrických šicích strojů, pokud to neprovádí pod dohledem 

nebo po zaškolení nezkušeného uživatele osobou odpovědnou za jeho bezpečnost. Děti by měly být 

neustále pod dohledem, aby si se zařízením nehrály. 

 

IV. LÁTKY VHODNÉ NA ŠITÍ 
 

Prezentace 
týkající se šití 

Druh látky  
Bavlna/len 

 
Hedvábí/vlna 

 
Polyester 

 
Pružné látky 

Vlastnosti látky 

   Standardní  √ x √ ∆ 

   Hrubá √ x √ ∆ 

   Tenká √ x x x 

   Tvrdá √ √ √ ∆ 

   Měkká x x x x 
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O STROJI 

 

Průběh šití:  

● √: znamená snadné šití  

● x: znamená obtížné šití  

● ∆: znamená ne příliš snadné šití  

Upozornění:  

1. Definice tloušťky látky:  

● Tenká (látka): dvě vrstvy látky mají tloušťku < 0,35 mm;  

● Hrubá (látka): dvě vrstvy látky mají tloušťku > 0,8 mm;  

● Standardní (látka): dvě vrstvy látky mají tloušťku ≥ 0,35 mm a ≤ 0,8 mm. 

2. Definice pružné látky:  

Pokud se látka o rozměrech „100 mm x 30 mm“ natáhne na 106 mm nebo více při tažné síle 0,5 kg. 

3. Tvrdá látka: například džíny, jemná plátna atd.  

4. Měkká látka: ručník, hadřík atd. 

 

V. O STROJI  
 

Gratulujeme ke vstupu do úžasného nového světa zábavy a potěšení ze šití! 

Šití pro vaše vlastní potřeby nebylo nikdy tak snadné. Opravy nebo vytvoření mistrovského díla 

pro vaše vlastní potřeby nebo jako dárek již není pouze nedosažitelným přáním. Nyní již můžete to 

všechno vytvořit. 

Díky snadno použitelnému a lehkému stroji Bass Polska můžete provádět opravy oblečení, záclon, 

ložního prádla - prakticky všech látek a materiálů ve vaší domácnosti. Už nemusíte nic vyhazovat. 

Nyní to můžete opravit během několika vteřin! Ušetříte spoustu peněz a přitom se můžete dobře 

zabavit. Je tak potěšující, když můžete říci: „Udělala jsem to sama.“ 

 

Níže naleznete několik skvělých způsobů, jak ušetřit peníze a vyhnout se nákladným opravám 

nebo nákupům: 

● Oprava roztrženého dětského oblečení 

● Povolení sukně, šatů a kalhot pro rostoucí děti 

● Zúžení oblečení po ztrátě zbytečných kilogramů 

● Povolení oblečení po přibrání na váze 

● Můžete zvednout a snížit lem šatů, a tím držet krok s módou 

● Oprava potrhaných prostěradel 

● Úprava závěsů tak, aby seděly do vašich oken  

 

Dokonce i v diskontních obchodech mohou předměty interiérového designu stát hodně. Předměty 

šité na objednávku jsou ještě dražší. 
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O STROJI 

 

Dekorační předměty, které si můžete za zlomek maloobchodní ceny vyrobit sami: 

● Dekorační polštáře 

● Potahy 

● Povlaky na peřiny 

● Přehozy  

● Povlečení na polštáře 

● Závěsy 

● Ubrusy 

 

Tipy týkající se kreativity a způsoby, jak ušetřit peníze 

 
➢ Upravujte oblečení tak, abyste ho přizpůsobili rostoucím dětem. Upravené oblečení 

už nemusí vypadat jako špatně padnoucí oblečení po starším sourozenci! Můžete přidat 

nášivky nebo ozdobné stužky, které dodají vašemu oblečení nový svěží vzhled. 

➢ Vytvořte si vlastní sprchové závěsy, okenní závěsy nebo závěsy pod umyvadlo z levně 

koupených prostěradel. Tímto způsobem můžete vyrobit velké věci za málo peněz. Na závěsy 

lze navíc našít nášivky, které vaší koupelně dodají stylový vzhled. 

➢ Prostěradla lze také použít k ušití úžasných, nestandardizovaných souprav do ložnice. Ušijte 

povlak na peřinu (nový nebo z již použitých materiálů) využitím k tomuto účelu velkých 

prostěradel. To vše dodá vaší ložnici zcela nový vzhled. Poté ušijte ze stejné látky povlečení 

na polštáře. Prostěradla lze vždy najít ve výprodeji. Přirozeně vám pomohou přidat do vaší 

ložnice charakter a styl. Kupte si soupravu prostěradel navíc a ušijte z nich soupravu ložního 

prádla, která by v maloobchodním prodeji stála hodně peněz. 

➢ Vyrobte si vlastní ubrusy a ubrousky. Šití ubrusů a ubrousků je snadné a levné. Můžete je ušít 

tak, aby byly vhodné na všechny příležitosti v roce. Probuďte svou kreativitu! Vánoce, 

Valentýn, Velikonoce, Halloween, Den díkůvzdání ... můžete vytvořit levné ubrusy, běhouny 

a ubrousky pro všechny příležitosti. To platí také pro narozeniny a všechna setkání 

při příležitosti různých výročí. 

➢ Většina obchodů s látkami nabízí široký sortiment látek s potisky k příležitosti výročí, 

narozenin atd. Prostě vystřihněte tvar, který se vám líbí, a okraj obšijte. Za pár minut bude 

z paní domu kouzelnice! 

➢ Zkontrolujte nabídky závěsů a záclon, které můžete přešít dle vlastních potřeb. Za malou 

částku si můžete koupit závěsy v hodnotě několik set korun. 

➢ Ohlídejte si výprodejové nabídky na jednotlivé vzory. Projděte si vzorníky a získejte nápady 

na snadno proveditelné návrhy, které okouzlí a zapůsobí na vaše hosty.   
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TECHNICKÉ ÚDAJE 

 

 

VI. TECHNICKÉ ÚDAJE  
 

 Model   BH12903 

 Napětí   6 V 

 Proud   800 mA 
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DÍLY A PŘÍSLUŠENSTVÍ 

 

VII. DÍLY A PŘÍSLUŠENSTVÍ 
 

HLAVNÍ JEDNOTKA 

 
 

POHLED ZEZADU A PŘÍSLUŠENSTVÍ 
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ZAHÁJENÍ PRÁCE 

 

VIII. ZAHÁJENÍ PRÁCE 
 

PO ROZBALENÍ STROJE  

 
1. Před vložením baterií se ujistěte, že je spínač (A) v poloze „OFF“ (VYPNUTO). 

2. Vložte 4 baterie AA do přihrádky na baterie (B) umístěné ve spodní části stroje. 

3. Stisknutím spínače (A) stroj zapnete nebo vypnete. Když je spínač v poloze „ON“ (ZAPNUTO), 

je jeho povrch v jedné rovině s povrchem těla stroje. V poloze OFF“ (VYPNUTO) spínač 

vyčnívá z povrchu těla stroje. Po stisknutí spínače začne stroj okamžitě šít. Před zapnutím 

stroje se ujistěte, že jsou niti správně navlečené a látka nastavená ve správné poloze. 

 

NAVLÉKÁNÍ NITĚ Z KOLÍKU HORNÍ NITĚ  

 
1. Zvedněte kolík horní nitě (C) uchopením odkryté horní části a tažením nahoru, dokud se kolík 

zcela nevysune ze stroje. 

2. Na kolík horní nitě (C) umístěte horní nit (E). 

3. Protáhněte horní nit (E) umístěnou na kolíku horní nitě (C) skrz první vodítko nitě směrem 

k přední části stroje. 

4. Potáhněte nit k druhému vodítku. Protáhněte nit skrz šroub pro nastavení napětí nitě (N) 

a poté ji umístěte mezi dvě podložky, které jsou za šroubem pro nastavení napětí nitě (N). 

Právě tento mechanismus zajišťuje správné napnutí nitě. 

5. Protáhněte nit z vodítka šroubu pro nastavení napětí nitě (N) skrz vodítko nitě směrem 

k přední části stroje. 

6. Protáhněte nit skrz vodítko na niťové páce (D). Protáhněte nit směrem k přední části stroje. 

7. Potáhněte nit k vodítku, poté ji zasuňte do vodítka shora. 

8. Protáhněte nit dolů skrz vodítko. Je-li to nutné, spusťte jehlu (R), abyste dosáhli k vodítku 

nitě, otáčejte ručním kolečkem (K) lehce doleva (směrem k sobě). 

9. Protáhněte nit okem jehly zepředu směrem k zadní části stroje (v případě potřeby použijte 

navlékač). Je-li to nutné, zvedněte jehlu (R), abyste dosáhli k vodítku, jemným otáčením 

ručního kolečka (K) doprava (od sebe). 

10. Zvedněte přítlačnou patku (F) zvednutím páky v zadní části stroje (G). 

11. Protáhněte přibližně 25 cm nitě skrz jehlu (R), a následně ji položte na desku pod přítlačnou 

patku (F) směrem od sebe.  
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ZAHÁJENÍ PRÁCE 

 

 

 

Skrz jehlu protáhněte kousek 

nitě  

dlouhý přibližně 25 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MONTÁŽ DOLNÍ CÍVKY  

 
1. Před navinutím nové dolní cívky (S) je třeba ji vytáhnout z pouzdra cívky namontovaného 

ve stroji. 

2. Horní nit (E) umístěte na kolík horní nitě (C). 

3. Vložte kolík pro montáž cívky do otvoru na ručním kolečku, a poté jej mírně otočte vlevo. 

4. Jednou rukou uchopte prázdnou cívku. Vytáhněte horní nit (E) a protáhněte její volný konec 

skrz malý otvor v okraji cívky od vnitřní strany. 

5. Ponechejte volný konec nitě na vnější straně cívky a poté několikrát ručně naviňte nit okolo 

VNITŘNÍHO povrchu cívky. 

6. Umístěte cívku na kolík a ujistěte se, že se nit bude navíjet kolem cívky vlevo. (To znamená, 

že by se nit měla navíjet z dolní strany cívky.) 

7. Během navíjení je třeba nit jemně přidržovat palcem a ukazováčkem. 

8. Když je cívka zcela navinuta, vypněte stroj. Vložte dolní cívku do pouzdra cívky, postupujte 

podle pokynů pro navlékání nitě do stroje. 

 

Upozornění: Klíčové je správné navlečení jak dolní, tak také horní nitě. Před zahájením šití 

zkontrolujte, zda jsou nitě správně navlečené, a poté proveďte zkušební steh. Nesprávně navlečená 

nit může vést k poškození stroje.  

 

Stroj může být dodán s navlečenými nitmi od výroby. Je třeba si pečlivě prohlédnout, jakým 

způsobem byla nit od výroby navlečená, a poté zahájit výměnu niti (je-li to nutné) na dolní 

nebo horní cívce. Postupujte podle následujících pokynů, abyste nitě navlékli správně. 
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OBSLUHA STROJE 

 

NAVLÉKÁNÍ NITĚ NA STROJ Z BOČNÍ CÍVKY 

 
1. Vytáhněte vřeteno boční cívky (U) z těla stroje. 

2. Zasuňte vřeteno boční cívky (U) skrz středový otvor v cívce. 

3. Zasuňte vřeteno boční cívky (U) s nasazenou cívkou do držáku na boční cívku (V).  

 

Ujistěte se, že je vřeteno boční cívky (U) pevně připevněno spolu s cívkou k tělu stroje. 

 

Upozornění: Pokud má být prováděn steh se současným využitím dvou horních nití, musí mít stroj 

navlečenou současně nit z horní i boční cívky. Boční cívka by se měla používat pouze k provádění 

tohoto typu stehu. 

 

IX. OBSLUHA STROJE 
 

Počáteční kroky:  

 
1. Zvedněte jehlu (R) nad úroveň přítlačné patky (F) mírným otáčením ručního kolečka (K) 

doprava (od sebe). 

2. Zvedněte přítlačnou patku (F) zvednutím páky umístěné na zadní straně stroje (G). 

3. Umístěte látku na šití pod přítlačnou patku (F) - patka ve zvednuté poloze. Ujistěte se, 

že budoucí šev bude prováděn dopředu, rovnoběžně s přítlačnou patkou (F), a jeho začátek 

je přímo pod jehlou (R). 

4. Spusťte přítlačnou patku (F) uvolněním páky přítlačné patky (G) dolů. 

5. Otočte ručním kolečkem (K) vpravo o dvě celé otáčky, abyste zajistili látku a zahajte šití. 

Zastavte ruční kolečko. 

6. Zvolte požadovanou rychlost šití stisknutím tlačítka rychlosti (L) na těle stroje. Vysoká 

rychlost šití - tlačítko vyčnívá nad povrchem těla stroje. Nízká rychlost šití - tlačítko je v jedné 

rovině s povrchem těla stroje. K provádění komplikovaných švů, které vyžadují zastavování, 

opětovné spouštění stroje a otáčení látky, použijte nízkou rychlost šití. K provádění 

jednoduchých, nepřerušovaných švů lze použít nízkou rychlost šití. 

7. Přepněte spínač napájení (A) do polohy „ON“ (ZAPNUTO). 

8. Během šití jemně veďte látku tak, aby šev vycházel rovně. Prsty jemně tlačte látku na obou 

stranách, když prochází podél přítlačné patky (F). 

9. Po dokončení šití přepněte spínač napájení (A) do polohy „OFF“ (VYPNUTO). 

10. Zvedněte jehlu (R) nad povrch látky otáčením ručního kolečka (K) vpravo. 

11. Zvedněte přítlačnou patku (F) zvednutím páky přítlačné patky (G) nahoru. 

12. Potáhněte látku k sobě a mezi látkou a strojem ponechejte asi 10 cm nitě. 

13. Odstřihněte nitě těsně u látky a ponechejte odstřihnuté nitě volné. Volné nitě potáhněte 

směrem k přítlačné patce (F) a poté směrem k sobě. 

14. Další šev zahajte v souladu s výše uvedeným postupem, opakovaně proveďte všechny výše 

popsané kroky.  
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OBSLUHA STROJE 

 

POUŽITÍ NOŽNÍHO SPÍNAČE 

 
1. Ujistěte se, že je spínač stroje v poloze „OFF“ (VYPNUTO). 

2. Připojte zástrčku typu “jack” (M) nožního spínače do zásuvky umístěné na zadní straně 

stroje. 

3. Spusťte stroj stisknutím nožního spínače. 

4. Lehkým sešlápnutím nožního spínače spustíte stroj. Po uvolnění nožního spínače se stroj 

zastaví. Po dokončení šití uvolněte spínač a sejměte z něho nohu. 

 

Upozornění: Při používání nožního spínače by měl standardní spínač na těle stroje zůstat po celou 

dobu v poloze „OFF” (VYPNUTO). 

 

NASTAVENÍ NAPĚTÍ NITĚ  

 
Nenastavujte napětí nitě. Napětí nitě bylo optimálně nastaveno ve výrobě. Pokud však zjistíte, 

že stehy jsou příliš volné nebo příliš utažené, můžete zkusit nastavit napětí nitě. 

➢ Otáčení šroubu pro nastavení napětí nitě (N) vlevo provede snížení napětí nitě. 

➢ Otáčení šroubu pro nastavení napětí nitě (N) vpravo provede zvýšení napětí nitě. Při šití látek 

s vyšší gramáži bude nutné uvolnit steh. Velmi lehká látka může vyžadovat utažení stehu. 

Napětí nitě z dolní cívky nelze nastavit.  

 

VÝMĚNA JEHLY  

 
1. Otočte ruční kolečko (K) vpravo, abyste zvedli jehlu (R) do nejvyšší polohy. 

2. Otáčením vlevo (k sobě) povolte šroub svorky jehly (O). Možná budete muset použít krátký 

plochý šroubovák nebo malé kleště. 

3. Potáhněte jehlu (R) dolů, abyste ji vytáhli ze svorky (P). 

4. Namontujte novou zasunutím jejího zploštělého konce do svorky (P). 

5. Zasuňte jehlu nadoraz do svorky (P). 

6. Utáhněte šroub svorky jehly (O) a přitom držte jehlu (R) v horní poloze.  

 

Upozornění: Jehly existují v různých velikostech. Jednotlivé velikosti jsou označeny čísly. Číselné 

označení určuje průměr jehly. Čím menší číslo, tím tenčí jehla. U jemnějších látek používejte tenčí 

jehly a u látek s vyšší gramáží hrubší jehly. 

 

NAVÍJENÍ CÍVKY  

 
Stroj umožňuje rychlé navíjení dolních cívek nití z vnějších cívek, které lze zakoupit samostatně. 

To znamená prakticky neomezený výběr barev nití. To umožňuje sladit nebo kontrastovat barvy nití 

s barvami látky. 
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OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

 

PRACOVNÍ SVĚTLO 

 
Pokud je potřeba dalšího osvětlení, stiskněte tlačítko, abyste zapnuli pracovní světlo. Opětovným 

stisknutím tlačítka světlo (V) vypnete. 

 

ODŘEZÁVAČ NITĚ  

 
Stroj je vybaven odřezávačem nití (W) umístěným na levé straně patky. Umožňuje odřezávání nitě 

po dokončení šití nebo po navinutí dolní cívky.  

 

 

X. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
 

Je zakázáno vyhazovat nářadí spolu s jiným domácím odpadem.  

 

Je zakázáno vyhazovat použité nářadí spolu s domácím odpadem. Nářadí musí být zlikvidováno 

v určeném k tomuto účelu podniku pro likvidaci a recyklaci elektroodpadu.  

 

Elektroodpad (tedy opotřebované elektrické a elektronické zařízení) je rozbité, dlouho nevyužívané, 

již nepotřebné elektrické a elektronické zařízení, které kdysi fungovalo na elektřinu nebo baterie - 

poškozené počítače, elektronické hračky a doplňky, staré pračky, ledničky, stejně jako použité 

zářivky. To vše je klasifikováno jako nebezpečný odpad, protože obsahuje jedovaté látky. 
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PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 

XI. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ  

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ  
podle ISO/IEC Guide 22 a EN 45014 

 
Název výrobce:   BASS S. C. 

Adresa výrobce:  Al. Krakowska 60, 05-552 Mroków, pošta Magdalenka, Polsko 

 

PROHLAŠUJEME, ŽE VÝROBEK JE V SOULADU S NORMAMI EVROPSKÉ UNIE 

 

Název výrobku:  Šicí stroj  

 

(označený ochrannou známkou BASS POLSKA) 

 

Model (obchodní označení):  BH12903 

 

Prohlášení:  

 

Výrobek, na který se toto prohlášení vztahuje, splňuje požadavky Směrnic ES: 

 

1. 2014/35/EU 

2. 2014/30/EU 

 

Podle norem: 

   

EN-55014-1:2007  

EN-55014-2:2015 

EN-61000-3-2:2014  

EN-61000-3-3:2013 

 

Certifikační orgán: Intertek Testing Services LTD. GUANGZHOU branch Block E, No. 7-2 Guang Dong 

Software Science Park, Caipin Road GETDD Guangzhou, Čína 

 

Osoba odpovědná za vyhotovení a uchovávání technické dokumentace: Marek Belniak 

 

7. 11. 2019       

 

Al. Krakowska 60, 05-552 Mroków, Polsko 

 


