Īsā lietošanas pamācība

Svarīgi drošības tehnikas norādījumi
Ievērojiet sekojošus Jūsu šujmašīnas drošības tehnikas norādījumus. Pirms šujmašīnas lietošanas
uzsākšanas iepazīstieties ar lietošanas instrukciju.

BĪSTAMI!
Lai izvairītos no elektriskā trieciena:
•

Nekad neatstājiet bez pieskatīšanas šujmašīnu ar kontaktdakšu ievietotu rozetē.

•

Pēc darba beigām vienmēr izņemiet kontaktdakšu no rozetes.

Aizsardzībai no gaismas diožu izstarojuma:
•

Neskatieties tieši uz gaismas diožu lampu ar optisko instrumentu (piemēram, lupu). Gaismas diožu
lampa atbilst aizsardzības klasei 1M.

•

Ja gaismas diožu (LED) lampa ir bojāta vai nedarbojas, sazinieties ar bernette izplatītāju.

BRĪDINĀJUMS
Lai izvairītos no apdeguma, uzliesmojuma, strāvas trieciena vai cilvēku traumēšanas riskiem:
•

Lietojot šujmašīnu, izmantojiet vienīgi komplektā esošo tīkla elektrokabeli. Nav attiecināms uz LV.

•

Šo šujmašīnu var lietot vienīgi mērķiem, kas aprakstīti šajā lietošans instrukcijā.

•

Šujmašīnu atļauts lietot vienīgi sausās telpās.

•

Šujmašīnu aizliegts lietot mitrā vidē vai šujmašīnai esot mitrai.

•

Šujmašīna nav rotaļlieta. Esiet īpaši uzmanīgi, ja šujmašīnu lieto bērni vai arī lietojiet šujmašīnu
bērnu tuvumā.

•

Šo šujmašīnu var lietot bērni, kas vecāki par 8 gadiem, kā arī personas ar ierobežotu fizisku, sensoro
un garīgo uztveri un spējām, kā arī personas ar nepietiekamu pieredzi, kā arī ja personas ir aprūpē
un uzraudzībā, ja tiem paskaidrots vai parādīts kā lietot šujmašīnu un kādu bīstamību šī šujmašīna
var radīt to nepareizi lietojot.

•

Bērniem nedrīkst ļaut ar šujmašīnu rotaļāties.

•

Bērni nedrīkst veikt šujmašīnas tīrīšanas vai apkopes darbus bez pieskatīšanas.

•

Nelietojiet šo šujmašīnu ja ir bojāts elektriskais kabelis vai rozete, ja strādājot ar šujmašīnu konstatēti
bojājumi, ja šujmašīna nomesta zemē vai bojāta, kā arī brīdī, ja šujmašīna tikusi aplieta ar ūdeni.
Šādā gadījumā nogādājiet šujmašīnu uz tuvāko specializēto bernette veikalu šujmašīnas pārbaudei
vai remontam.

•

Lietojiet tikai tādus piederumus, kurus iesaka un izplata ražotāja pārstāvji.

•

Nelietojiet šujmašīnu, ja tai bloķētas ventilācijas atveres. Visām ventilācijas atverēm un pedālim jābūt
brīviem no putekļiem, audumu atgrizumiem un tekstilšķiedru atlikumiem.

•

Neievietojiet mašīnas atverēs nekādus priekšmetus.

•

Nenovietojiet nekādu priekšmetus uz pedāļa.

•

Šujmašīnai lietojiet vienīgi FC-210 tipa pedāli.

•

Neieslēdziet šujmašīnu telpās, kur tiek lietotas vielas aeresolu iepakojumos vai kur lieto tīru skābekli.

•

Sargiet pirkstus no visām kustīgajām detaļām. Īpaši esiet uzmanīgi adatas apvidū.

•

Nevelciet un nestumjiet audumu šūšanas laikā. Tas var novest pie adatas salūšanas.

•

Darbos, kas veicami adatas apvidū, piemēram, diega ievēršana adatā, adatas maiņa, kuģīša vai
pēdiņas maiņa, vienmēr šujmašīnas galveno slēdzi pārvediet pozīcijā "0".

•

Nelietojiet līkas adatas.

•

Vienmēr lietojiet oriģinālo bernette adatu plati. Nepareiza adatu plate var novest pie adatas
salūšanas.
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•

Lai izslēgtu šujmašīnu, galveno slēdzi pārvediet pozīcijā "0" un izņemiet kontaktdakšu no rozetes.
Tajā pat laikā turiet kontaktdakšu, nevis velciet aiz vada.

•

Izņemiet kontaktdakšu no rozetes, ja nepieciešams atvērt aizsargvirsmas, šujmašīnu jāsaeļļo vai
jāveic citi šajā lietošanas instrukcijā minētie apkopes un apkalpošanas darbi.

•

Šujmašīnai ir dubultā izolācija. Lietojiet vienīgi oriģinālās rezerves daļas. Skatīt norādes par dubultās
izolācijas ierīču apkopi.

•

Normālos darba apstākļos akustiskais troksnis ir mazāks kā 70 dB(A).

Svarīgas norādes
Lietošanas instrukcijas pieejamība
Īsā lietošanas pamācība tiek pievienots šujmašīnai.
•

Lūgums saglabāt šo īso instrukciju, pieejamā vietā, tuvu šujmašīnai, tādejādi to izmantojot pēc
nepieciešamības.

•

Pilno instrukcijas versiju variet lejupielādēt web adresē www.mybernette.com.

•

Nododot šujmašīnu trešajām personā, lūgums pievienot šujmašīnai arī īso instrukcijas variantu.

Lietojiet šujmašīnu mērķiem, kādiem tā paredzēta
Jūsu bernette šujmašīna ir projektēta un plānota izmantošanai mājas apstākļos, sadzīves vajadzībām.
Šujmašīna paredzēta audumu un citu materiālu šūšanai, kā aprakstīts šajā lietošanas instrukcijā.
Jebkura cita izmantošana tiek uzskatīta par neatbilstošu lietošanu. BERNINA neuzņemas nekādu
atbildību par sekām, ko rada šujmašīnas lietošana, ne pēc mērķiem.
Ierīču ar dubulto izolāciju tehniskā apkope.
Izstrādājumos ar dubulto izolāciju paredzētas divas izolācijas sistēmas sazemējuma vietā. Šādās
ierīcēs sazemējums nav paredzēts un na jāierīko. Ierīču ar dubulto izolāciju apkopei nepieciešama
piesardzība un sistēmas pārzināšana, darbus jāveic kvalificētiem profesionāļiem. Tehniskajā apkopē
un remontā jālieto vienīgi oriģinālās rezerves daļas. Izstrādājumi ar dubulto izolāciju tiek marķēti
sekojoši: «Double-Insulation» или «double-insulated».
Šādi izstrādājumi var tikt marķēti arī ar simbolu.
Apkārtējās vides aizsardzība
BERNINA International AG uzskata apkārtējās vides aizsardzību par obligātu pienākumu. Mēs cenšamies
uzlabot mūsu produktu ekoloģiskumu, nepārtraukti uzlabojot to formu un ražošanas tehnoloģijas.
Šujmašīna ir marķēta ar nosvītrotu atkritumu tvertni. Tas nozīmē, ka mašīnu, kuru vairs nelieto, nedrīkst utilizēt
kopā ar sadzīves atkritumiem. Nepareizas utilizācijas gadījumā gruntsūdeņos var nokļūt bīstamas vielas,
tādejādi iekļūstot barības ķēdē un bojājot veselību un apkārtējo vidi.
Šujmašīnu nepieciešams nodot bez maksas tuvākajā elektropreču savākšanas punktā, tās tālākai pārstrādei.
Informāciju par atkritumu savākšanas punktiem Jūs uzzināsiet Jūsu pašvaldībā. Pērkot jaunu mašīnu, dīlerim ir
pienākums Jūsu veco bernette mašīnu paņemt bez maksas atpakaļ un utilizēt.
Ja uz šujmašīnas ir personīgie dati, Jūs personīgi atbildiet par to noņemšanu pirms mašīnas atgriešanas.
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Lai saņemtu detalizētu informāciju izvēlieties
online lietošanas instrukciju vai video instrukciju lapā www.mybernette.com/b77 vai noskanējiet QR kodu ar mobilo telefonu.
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