Pleaters International
Pleaters International, PO Box 79, Mannum 5238, South Australia
To phone from within Australia Phone: (08) 8569 2866 Fax: (08) 8569 2877

www.pleaters.au.com

To phone from Overseas Phone: +61 8 8569 2866 Fax: +61 8 8569 2877

Het SUPER AMANDA plooiapparaat voor smokwerk is superieur qua design en vakmanschap, vergeleken met overeenkomstige
produkten. Als fabrikant zijn wij ervan overtuigd dat u tevreden zult zijn met uw aankoop en er trots op zult zijn. Wij helpen u graag bij
het maken van mooie, geplooide kledingstukken.
De SUPER AMANDA is eevoudig en gemakkelijk te bedienen. Reserve-onderdelen zijn altijd voorhanden. Wij wensen u veel succes
en vele uren smokpelzier met uw nieuwe, praktische apparaat.
Wij hebben de gebruiksaanwijzing zo beknopt mogelijk gehouden. Wij zijn er namelijk van overtuigd dat u, wanneer u wat meer met uw
machine vertrouwd raakt, al spoedig uw eigen vakkundigheid en de mogelijkheden van de machine optimaal zal kunnen benutten.
Het SUPER AMANDA plooiapparaat voor smokwerk vereist weinig onderhoud.
Naalden kunnen worden vervangen door de linker en rechter fixeerstift, die de bovenste, voorste afleveringsrol op z'n plaats houden, te
verwijderen. Verwijder de rol en plaats te naalden, met de punten eerst, in de betreffende naaldgleuven. Monteer de bovenste, voorste
afleveringsrol en plaats de fixeerstiften terug.
Voor fijn smokwerk dienen de naalden over de hele breedte van het werk of in elke inkeping van de machine te worden gehouden.
Voor normaal smokwerk is het aan te raden om 24 naalden op de 10 mm breedte te laten zitten. (Elke tweede inkeping) of over de
breedte van het hele smokwerk.
VOORBEREIDINGEN VOOR 'T PLOOIEN
Controleer of alle te gebruiken naalden goed op hun plaats zitten. Gebogen of foutief geplaatste naalden moeten worden vervangen of
verplaatst volgens bovenstaande instructies.
Rijg het vereiste aantal naalden in met sterk, plisseergaren. De draden moeten lang genoeg zijn om ze na het plooien te kunnen
knopen. Sommige gebruikers vinden het een voordeel om garen met verschillende kleuren te gebruiken, zodat de smokpunten later
eenvoudiger opgepakt kunnen worden.
Wanneer het smokwerk op het kledingstuk elastisch moet zijn, gebruik dan plisseergaren van rubber i.p.v. draad.
Het is aan te bevelen om twee of meer naalden extra in te rijgen dan het vereiste aantal. De eerste en laatste rijen worden dan veel
gelijkmatiger en e.e.a. worden gebruikt als markering bij het opnaaien van het schouder-/heupstuk.
VOORBEREIDEN VAN DE STOF
De stof dient ca. 3-4 keer zo breed te zijn als het uiteindelijke geplooide produkt (is afhankelijk van het gewicht van de stof).
Was nieuwe stof eerst om alle stijfsel te verwijderen: stugge stof persen onder een vochtige doek. Verwijder alle zelfkant van stof dikker
dan batist.
Leg de stof met de smokkant naar boven op tafel. Bevestig de stof op een geleidingspen (of een met kunststof overtrokken
gordijnroede). Rol de stof vervolgens rustig en gelijkmatig om de roede.
Knip armsgaten of halsronding niet uit voordat het smokken klaar is - markeer bij voorkeur waar geknipt moet worden en smok tot de
markering.
PLOOIEN
Plaats de opgerolde stof in de achterkant van het plooiapparaat en verzeker u ervan dat de stof recht loopt.
Het is gebruikelijk om de hoeveelheid stof die geplooid moet worden vanaf de linkerkant in te voeren (daarom zitten aan die kant geen
naalden) en dat de stof aan de linkerkant uitsteekt. Zorg dat de ongeplooide stof niet kreukelt door bij het doorvoeren met de
linkerhand te assisteren terwijl het gewenste gedeelte geplooid wordt. Wanneer u dit niet doet, kan de stof vast komen te zitten,
waardoor de naalden kunnen afbreken.
Voer de stof in een rechte hoek door de twee achterste rollen en draai de hendel een beetji, zodat deze de stof "pakt". Wanneer de stof
tegen de vezelrichting in ligt of samentrekt, zet de hendel dan in de tegenovergestelde richting, zodat de stof losgemaakt wordt en
begin opnieuw.
ZET DE HENDEL NOOIT IN Z´N ACHTERUIT ALS DE STOF AL OP DE NAALDEN ZIT.
Waaneer de naalden vol met geplooide stof zitten, breng de geplooide stof dan voorzichtig over naar de draden. Voer niet meer stof
door voordat de naalden weer vrij zijn. De plooien worden gelijkmatiger wanneer zij dicht tegen elkaar zitten.
Wanner alle stof geplooid is, knip de draden dan vlak bij het oog van de naald af en knoop ze op de gewenste lengte op het gesmokte
werk.
Verwijder draadjes en stof van de rollen zodat deze gereed zijn voor toekomstig gebruik.
HANDIGE TIPS
Wanneer u niet zeker weet of een stof gemakkelijk plooibaar is, test dan eerst een stukje gewassen en ongewassen stof uit voordat u
begint. Begin niet met plooien voordat u tevreden bent met het resultaat.
Zorg ervoor dat alle plakband e.d. verwijderd is voordat u het laatste gedeelte van de stof door de machine voert - stof met plakband is
lastig door te voeren en bovendien is het later lastig het plakband te verwijderen.
Wanneer u niet tevreden bent met het eerste plooiresultaat, verwijder de plooien dan en begin opnieuw - het is de extra inspanning en
tijd beslist waard.
Wanneer het plooiapparaat niet in gebruik is, bewaar het dan afgedekt op een droge plaats - de naalden kunnen roesten. U kunt de
naalden ook uit het apparaat halen en ze in een vochtdicht doosje bewaren.
Uw machine werkt nog beter wanneer deze goed schoongehouden wordt - zorg dat het plooien niet wordt bemoeilijkt door pluisjes,
draadjes en stof. Schoonmaken is eenvoudig en essentieel voor een goed plooiresultaat.
Maak de linker en de rechter fixeerstift los. Deze houden de voorste afleveringsrol op zijn plaats. Controleer of er zich geen pluisjes op
de naalden hebben opgehoopt en verwijder eventuele draadjes die zich om de rol hebben gewonden met een scherpe naald.
Gebruik een borsteltje om de rollen schoon te maken.
Vervang de naalden indien noodzakelijk en plaats de bovenste, voorste afleveringsrol terug.
Haal een stukje met brandspiritus bevochtigde stof door de machine om de rollen volledig te reinigen.
Wanneer de machine een tijdje niet gebruikt is, haal er dan een stukje waspapier door om de naalden te "smeren".

