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Спазвайте следните основни правилаза безопасност, когато използвате вашата шевна машина. 
Преди да използвате тази машина, моля прочетете внимателно инструкцията за употреба.

ОПАСНОСТ!
За намаляване на риска от ел. шок:

• Не оставяйте машината без внимание, докато е включена.

• След приключване на работа винаги изключвайте машината от електричеството.

Защита от LED радиация:

• Не гледайте към LED светлината директно с оптични инструменти (напр. лупа). LED 
светлината отговаря на защитно стъкло 1M.

• Ако се повреди LED лампичката, свържете се с вашия сервиз на bernette.

ВНИМАНИЕ
За намаляване риска от изгаряне, запалване, ел. шок или нараняване:

• При работа с машината винаги използвайте кабела на машината. Само за USA и Canada: 
Не поставяйте кабел NEMA 1-15 до вериги над 150 волта към земята.

• Използвайте тази машина само по предназначението , описано в това ръковоство.

• Използвайте машината само в сухи помещения.

• Не използвайте машината във влажни помещения.

• Не използвайте машината като играчка. Необходимо е допълнително внимание, особено 
когато машината се използва в близост до деца.

• Машината не може да се използва от деца под 8 или от възрастни с психични 
заболявания, сензорни или ментални проблеми или при липса на опит и знания за работа 
с машина, освен ако не са наблюдавани и инструктирани относно отговорното използване 
на уреда и са запознати със съответните рискове.

• Не трябва да бъдат оставяни деца да играят с машината.

• Почистването и поддръжката на машината не трябва да се извършва от деца, освен ако 
не са под надзор на възрастен.

• Никога не използвайте машината, ако е с повреден кабел или щепсел, ако не работи 
нормално, ако е била изпускана или бутана, или изпускана във вода. Свържете се с 
вашия оторизиран дилън на bernette за уреждане на допълнителни детайли.

• Използвайте само аксесоари препоръчани от производителя.

• Не използвайте машината с блокирани вентилационни места. Поддържайте местата за 
вентилация и педала свободни и почистени от мъх, прах, конци и парчета плат.

• Не пъхайте предмети в отворите на машината.

• Не поставяйте предмети върху педала.

• Винаги използвайте машината с педал FC-210.

• Не използвайте машината в помещения, където се работи с аерозоли (спрейове) или 
кислород.

• Дръжте пръстите се далеч от движещите се части. Нужно е допълнително внимание по 
време на работа в зоната около иглата.

• Не дърпайте и не бутайте машината по време на работа. Това може да доведе до 
изкривяване/счупване на иглата или до повреда в машината.

• Когато правите настройки на машината в зоната около иглата – като вдяване на иглата, 
смяна на иглата, вдяване на совалката или смяна на краче– първо изключете машината 
«0».
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• Не използвайте затъпени или изкривени игли.

• Винаги използвайте оригиналната плочка на bernette . Поставяне на друга плочка може да 
доведе до счупване на иглата и повреда на машината.

• За да изключите машината натиснете копчето на «0» и след това извадете щепсела от 
котнакта. Не дърпайте кабела, а хванете щепсела и го извадете от контакта.

• Винаги изключвайте щепсела от контакта когато капаците са отворени или свалени, преди

• This machine is provided with double insulation (except USA, Canada and Japan). Използвайте 
само идентични части. Виж инструкциите за обслужване на двойно изолирани продукти.

• Нивото на звуковото налягане е по-ниско от 70 dB(A) под нормалното положение.
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Към машината е включено Кратко ръководство.

• Запазете Кратко ръководство на подходящо място до машината, за да може да се 
консултирате от него в случай на нужда.

• Подробната инструкция може да се свали от www.mybernette.com.

• При предаване на машината на трета страна, осигурете Кратко ръководство.

Правилна употреба

Вашата bernette е проектирана и предназначена само за домашна употреба. Тя отговаря 
на нуждите на куилтинг шиенето описани в тази инструкция. Всяка друга 
употреба се счита за неподходяща. BERNINAне поема отговорността за 
последствията, произтичащи от неподходяща употреба.

Обслужване на двойно изолирани продукти

При двойно изолираните продукти вместо заземяване са осигурени две системи за 
сигурност. Не се изисква заземяване на двойно изолираните продукти, нито трябва да се 
добавя. Обслужването на двойно изолирани продукти изисква допълнителна грижа и 
знания за системата и трябва да се извършва само от квалифициран сервизен персонал. 
Частите които се сменят трябва да са идентични с оригиналните. Двойно изолираните 
продукти се маркират с: "двойна изолация" или "двойно изолиран".

 Продукта може да е маркират със символа.

Защита на околната среда

BERNINA е ангажирана с опазването на околната среда. Стремим се да сведем до минимум 

лошото въздействие върху околната среда като непрекъснато подобряваме дизайна на нашите 

продукти и технологията на производство.

Машината е обозначена със символа на зачертан отпадък. Това означава , че машината не трябва 

да се изхвърля при битовите отпадъци. Неправилното изхвърляне може да доведе до навлизането 

на опасни вещества в подземните води и по този начин в нашата хранителна верига, което 

уврежда нашето здраве.

Машината трябва да се предаде безплатно в най-близкия пункт за събиране на отпадъци за ел. 

оборудване. Информация за събирателните пунктове може да се намери в местната 

администрация. Когато купувате нова машина, може да предадете безплатно старата ви машина 

на вашия дилър, който да я изхвърли на правилния пункт.

Ако машината съдържа лични данни, вие сте отговорни за изтриването им преди да предадете 

машината.
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1 Практични тигели 4 Илици

2 Декоративни тигели 5 Куилтинг тигели

3 Азбуки 6 Персонална памет
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1 Тропоска 4 Отрязване на свързани бодове

2 Преместване на гергефа 5 Задаване/отказ на многоцветен 

бродировъчен мотив

3 Контрол на последователността 

на бродерията

6 Индикатор на цветовете

1 Бродиране на Азбука 3 Персонален бродировъчен мотив

2 Бродировъчен мотив

Избор на бродировъчен мотив
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www.mybernette.com/b79

За пълната инструкция може кликнете 
на онлайн инструкцията за употреба и 
на видеа www.mybernette.com/b79 или 
да сканирате QR-Code с вашия смарт 
телефон.
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