
Kort veiledning



Vennligst følg følgende grunnleggende sikkerhetsforskrifter. Les all informasjon nøye igjennom før du 
bruker denne maskinen.

FARE!
For å redusere risikoen for elektrisk støt:

• Maskinen må aldri være ubevoktet når den er tilkoblet strømnettet.

• Etter bruk må maskinen alltid kobles fra strømnettet.

Beskyttelse mot LED-stråling:

• Se ikke direkte inn i LED lyset med optiske instrumenter (f.eks. luper). LED-lampen svarer til 
beskyttelsesklasse 1M.

• Dersom LED-lampen er skadet eller defekt, må du kontakte en bernette fagforhandler.

ADVARSEL
For å redusere risikoen for brann, elektrisk støt, ulykker og personskader:

• Bruk kun den medfølgende strømledningen til maskinen. Strømledningen for USA og Canada 
(støpsel NEMA 1–15) må kun brukes ved en nettspenning på maks. 150 V til jord.

• Maskinen må kun brukes til det formål som er beskrevet i denne bruksanvisningen.

• Maskinen må kun brukes i tørre rom.

• Maskinen må ikke brukes i fuktig tilstand eller i fuktige omgivelser.

• Symakinen er ikke et leketøy. Vis stor forsiktighet når maskinen brukes av eller i nærheten av barn.

• Maskinen kan brukes av barn fra 8 år samt av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller 
mentale ferdigheter eller mangel på erfaring og kunnskap, men kun dersom de er under oppsyn 
eller har fått opplæring i sikker bruk av maskinen og forstår de farene som kan oppstå.

• Barn må ikke leke med maskinen.

• Rengjørings- og vedlikeholdsarbeide må ikke utføres av barn uten at de er under oppsyn.

• Ikke bruk maskinen dersom ledningen eller støpselet er skadet, dersom maskinen ikke fungerer 
feilfritt, dersom den har falt i gulvet eller har blitt skadet eller har falt i vannet. I slike tilfeller må 
maskinen bli brakt til nærmeste bernette forhandler til inspeksjon eller reparasjon.

• Bruk kun tilbehør som anbefalt av produsenten.

• Ikke bruk maskinen dersom lufteåpningene er blokkert. Hold alle lufteåpninger og pedalen fri for 
lo, støv og stoffrester.

• Putt aldri gjenstander inn i noen av maskinens åpninger.

• Sett ikke gjenstander på pedalen.

• Maskinen må kun brukes med en pedal av typen FC-210.

• Bruk ikke maskinen i nærheten av aerosolprodukter (spray) eller oksygenapparater.

• Hold fingrene borte fra deler som beveger på seg. Pass spesielt på i området for nålen.

• Dra eller dytt aldri i stoffet mens du syr. Det kan føre til at nålen bøyes eller brekker.

• Ved gjøremål rundt nålen – slik som træing eller bytte av nål, træing av griperen eller bytte av syfot 
– må hovedbryteren settes på «0».

• Bruk aldri bøyde nåler.

• Bruk alltid original bernette stingplate. Bruk av feil stingplate kan føre til at nålen brekker.

• Før maskinen kobles fra nettet – sett strømbryteren på «0», og ta deretter støpslet ut av 
stikkontakten. Dra i støpslet og ikke i ledningen.

VIKTIGE SIKKERHETANVISNINGER
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• Dra ut støpslet når deksler fjernes eller åpnes, maskinen smøres eller andre rengjørings- og 
vedlikeholdsarbeide, som nevnt i denne bruksanvisningen, foretas.

• Maskinen er dobbeltisolert (bortsett fra i USA, Canada og Japan). Bruk kun origianle reservedeler. 
Vær oppmerksom på henvisning til vedlikehold av dobbeltisolerte produkter.

• Under normale forhold er lydtrykknivået mindre enn 70 dB(A).

Viktige anvisninger
Tilgjengelig bruksanvisning

Den Kort veiledning er en bestanddel av maskinen.

• Oppbevar den Kort veiledning til maskinen på et egnet sted i nærheten av maskinen, slik at den er 
klar til bruk.

• En utførlig bruksanvisning kan lastes ned fra www.mybernette.com.

• Legg med den Kort veiledning hvis maskinen skal gis videre til andre.

Tiltenkt bruk

Din bernette symaskin er konsipert og konstruert for privat bruk. Den skal kun brukes til å sy stoffer 
og materialer som beskrives i denne buksanvisningen. Enhver annen bruk gjelder ikke som bruk ut i 
fra bestemmelsene. BERNINA overtar ikke noe ansvar som følge av ikke bestemmelsesmessig bruk.

Vedlikehold av dobbeltisolerte produkter

I et dobbeltisolert produkt er det brukt 2 systemer for isolering i stedet for jordledning. Det må 
heller ikke tilføyes en jordingsledning til produktet. For å kunne foreta service på et dobbeltisolert 
produkt, må dette utføres med den største forsiktighet og med kjennskap til produktet. Service må 
derfor kun utføres av kvalifisert servicepersonale. Deler som må byttes i et dobbeltisolert produkt 
må derfor være originale. Et dobbeltisolert produkt er merket: «dobbeltisolering» eller 
«dobbeltisolert».

 Produktet kan også være merket med dette symbolet.

Miljøvern
BERNINA International AG er miljøvernmessig forpliktet. Vi bestreber oss på å gjøre våre produkter mer 
miljøvennlige ved å forbedre dem kontinuerlig med hensyn til utforming og produksjonsteknologi.

Maskinen er merket med symbolet som viser en søppelbøtte med strek over. Dette betyr at maskinen ikke må 
kastes sammen med husholdningsavfallet. Ikke-forskriftsmessig avfallshåndtering kan føre til at farlige stoffer 
havner i grunnvannet og dermed i næringskjeden, og dette kan føre til helseskader.

Maskinen må leveres gratis på en miljøstasjon for elektronisk avfall eller til gjenvinning på et 
innsamlingspunkt. Informasjon om innsamlingspunkter får du hos kommunen. Ved kjøp av ny maskin er 
forhandleren forpliktet til å ta imot brukte maskiner og avfallsbehandle dem forskriftsmessig.

Dersom maskinen inneholder personopplysninger, er det ditt eget ansvar å slette disse før du leverer fra deg 
maskinen.
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Montere broderimodulen

Velge motiv

1 Broderialfabeter 3 Eget broderimotiv

2 Motiv
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Forberede broderiramme

1 Tråkling 4 Klippe forbindende sting

2 Flytte rammen 5 Flerfarget broderimotiv på/av

3 Broderisekvenskontroll 6 Fargeindikator
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www.mybernette.com/b70DECO

For mer informasjon; se online instruksjons-
bok og videoer https://www.mybernette.com/
b70DECO eller scan QR-koden med din telefon.
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