
Maszyna Sizzix® Big Shot ™ Plus oferuje wszystko, czego potrzebują rękodzielnicy. 
To wszechstronny, łatwy w użyciu i wielofunkcyjny kreatywny system. Maszyna została
zaprojektowana do wycinania i tłoczenia w celu tworzenia inspirujących projektów.
Format A4 pozwala na tworzenie na większą skalę, co daje im jeszcze większe
możliwości twórcze. Za pomocą wykrojników Sizzix Originals ™, Bigz ™, Sizzlits®,
Embosslits ™, Framelits ™, Thinlits ™ i Triplits ™, jak również Textured Impressions ™,
Texture Trades ™ i Texture Fades ™ Embossing Folders, scrapbookerzy mogą teraz
wyrazić swoją kreatywność w kilka minut. Big Shot Plus posiada szeroką powierzchnię
roboczą. Pozwala to używać wszystkie technologie Sizzix, a także wykrojniki i foldery
innych marek. 

Przed zamocowaniem uchwytu zdejmij nasadkę ochronną z wału korbowego i odłóż.
Następnie zamocuj uchwyt, nasuwając podkładkę na śrubę sześciokątną i włóż ją przez
uchwyt i do wału korbowego. Dokręcić śrubę sześciokątną za pomocą klucza
sześciokątnego dostarczany z zestawem. Wciśnij zaślepkę na śrubę sześciokątną aż do
szczelnego zamknięcia. Nakładkę zabezpieczającą zachowaj, gdybyś musiał
transportować maszynkę.

Składanie maszynki

https://sklep-ewa.pl/maszyna-sizzix-big-shot-plus-a4


OSTRZEŻENIE - Podczas korzystania z tego produktu podstawowe zawsze należy
przestrzegać środków ostrożności, w tym następujących:
a) Przeczytaj wszystkie instrukcje przed użyciem urządzenia.
b) Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, konieczny jest ścisły nadzór osoby dorosłej kiedy ta
maszyna jest używany przez dzieci.
c) Nie dotykaj ruchomych części.
d) Używaj tylko dodatków zalecanych lub sprzedawanych przez producenta.
e) Nie należy maszyny używać na zewnątrz.
f) Zawsze umieszczaj i obsługuj maszynę na czystej, równej powierzchni.
g) NIEBEZPIECZEŃSTWO ZGNIECENIA. NIE DOTYKAJ WALCÓW PODCZAS PRACY.
h) NIE PRZECIĄŻAJ MASZYNY.
i) UWAŻĄJ NA OSTRE KRAWĘDZIE WYKROJNIKÓW.

Gwarancja
Ten produkt jest objęty ograniczoną gwarancją. Odwiedź stronę internetową
wymienioną poniżej aby uzyskać szczegółowe informację:
Ameryka Północna, Środkowa i Południowa:
sizzix.com/warranties
Europa, Australia / Oceania, Azja, Bliski Wschód i Afryka:
sizzix.co.uk/warranties
Chiny:
sizzix.cn/warranties

Powiadomienia
Patenty amerykańskie i międzynarodowe (patrz sizzix.com/legal)
Brevets de USA et Intl (visitez sizzix.com/legal)
Patentes de EE.UU. y Intl (visita sizzix.com/legal)
Aby uzyskać pomoc techniczną, odwiedź sizzix.com
866-742-4447 numer bezpłatny w USA
949-598-5897 poza USA
Aby uzyskać pomoc techniczną dla klientów w Europie, odwiedź sizzix.co.uk
w Wielkiej Brytanii: 0844 499 8181
poza Wielką Brytanią: +44 (0) 845 345 2277
Wyprodukowano w Chinach

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

ZACHOWAJ INSTRUKCJE



https://sklep-ewa.pl/adapter-a-big-shot-plus
https://sklep-ewa.pl/platforma-standardowa-sizzix-big-shot-plus-660583
https://sklep-ewa.pl/adapter-b-big-shot-plus


Korzystanie z wykrojników Bigz, Bigz XL 
lub Bigz Plus

Umieść wykrojnik na podkładce do cięcia piankową stroną do góry. Umieść
papier lub żądany materiał do wycięcia na górze matrycy. Umieść drugą
podkładkę do cięcia lub podkładkę Premium do wytłaczania na wierzchu
papier lub materiał. 

Wsuń „kanapkę” do otworu Big Shot Plus. Zacznij obracać korbką maszynki do
momentu aż „kanapka” przejdzie przez otwór rolek. Usuń „kanapkę” z Big Shot Plus.
Twój wycięty kształt jest gotowy do użycia!

https://sklep-ewa.pl/plytki-do-wycinania-sizzix-big-shot-plus
https://sklep-ewa.pl/plytka-premium-crease-pad-standard-big-shot-plus


Korzystanie z wykrojników Framelits, Thinlits
lub Triplits

Umieść materiał do wycięcia na podkładce do cięcia. Umieść wykrojnik na papierze
ostrzem do dołu. Całość przykryj kolejną podkładką tnącą, aby stworzyć „kanapkę”.

Umieść „kanapkę” na platformie Big Shot Plus z podkładką adaptera A i wsuń do
otwarcia Big Shot Plus. Zwróć uwagę na obrót uchwyt i kontynuuj obracanie w tym

samym kierunku, aż Platforma przeszła przez otwór i rolki. Usuń platformę z Big Shot
Plus. Twój wykrojony kształt to gotowy do użycia!

https://sklep-ewa.pl/adapter-a-big-shot-plus


Korzystanie z wykrojników Sizzlits and
Sizzlits Decorative Strip

Umieść matrycę Sizzlits na podkładce do cięcia piankową stroną do góry. Umieść papier
na matrycy. Umieść kolejną podkładkę tnącą na papierze i utwórz „kanapkę”.

Umieść „kanapkę” na platformie Big Shot Plus z podkładką adaptera B i wsuń do
otwarcia Big Shot Plus. Zwróć uwagę na kierunek obrotu rolek i kontynuuj obracanie w
tym samym kierunku, aż całość przejdzie przez rolki. 
Twój wycięty kształt jest gotowy do użycia!

https://sklep-ewa.pl/adapter-b-big-shot-plus


Korzystanie z Textured Impressions, Texture
Fades, Texture Trades Embossing Folders

lub Embosslits

Otwórz folder, włóż papier, folię lub inny wytłaczany materiał, a następnie zamknij jak
książkę.

Umieść podkładkę tnącą na zamkniętym folderze. Całość umieść na platformie wraz z
adapterem B.



Zwróć uwagę na na kierunek obrotu i wsuń kanapkę w otwór maszynki. Kontynuuj ruch
aż cała platforma przejdzie pod rolkami. Usuń platformę z Big Shot Plus. 
Twój wytłoczony materiał jest gotowy do użycia!



Korzystanie z Textured Impressions Plus (A4)
Foldery do wytłaczania*

Otwórz folder, włóż papier, folię lub inny materiał do wytłaczania, potem zamknij jak
książkę.

Umieść podkładkę tnącą powyżej i poniżej zamkniętego folderu i utwórz „kanapkę”.



Umieść „kanapkę” na platformie Big Shot Plus i wsuń ją do maszynki. Zwróć uwagę na
kierunek obrotu rolek. Kontynuuj ruch aż cała platforma przejdzie pod rolkami. Usuń
platformę z Big Shot Plus.
Twój tłoczony materiał jest gotowy do użycia!

* Kompatybilny również z wielkoformatowymi folderami do wytłaczania innych marek.


