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Por favor, esteja atento e siga as instruções básicas de segurança ao usar sua máquina. Antes de usar esta 
máquina, leia atentamente o manual de instrução.

PERIGO!
Para reduzir o risco de choque elétrico:

• Nunca deixe a máquina sem vigilância enquanto esteja ligada.

• Desligue sempre a máquina da corrente depois de a usar.

Proteção contra a radiação do LED:

• Não olhe o emissor de luz de diodo diretamente com instrumentos óticos (por exemplo, lupa). O 
diodo emissor de luz corresponde com classe de proteção 1M.

• Se a lâmpada LED estiver danificada ou com defeito, contacte o agente comercial.

AVISO
Para reduzir o risco de queimadura, fogo, choque elétrico ou machucados nas pessoas:

• Use apenas o cabo fornecido para colocar a máquina em funcionamento. O cabo para EUA e 
Canadá (plugue NEMA 1-15) só pode ser usado para uma voltagem de rede máxima de 150 V em 
relação à terra.

• A máquina só pode ser usada para a finalidade descrita neste manual de instruções.

• Use a máquina apenas em locais secos.

• Não use a máquina se estiver úmida ou se estiver em um ambiente úmido.

• Não use esta máquina como um brinquedo. Atenção é necessária quando esta máquina é usada 
por crianças ou se há crianças por perto.

• A máquina pode ser usada por crianças acima dos 8 anos de idade e também por pessoas com 
capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento, 
desde que estejam sob supervisão ou tenham recebido instrução sobre o uso seguro da máquina e 
que tenham compreendido os perigos daí resultantes.

• Crianças não estão autorizadas a brincar com esta máquina.

• O trabalho de limpeza e manutenção não deve ser realizado por crianças, a menos que sob 
supervisão.

• Não use a máquina, se a ficha ou o cabo estiverem danificados, se a máquina não estiver a 
funcionar sem problemas, se tiver caído ou estiver danificada, ou se tiver caído dentro de água. 
Entre em contato o mais rápido possível com um revendedor autorizado bernette para organizar 
ainda mais detalhes.

• Utilize apenas acessórios recomendados pelo fabricante.

• Não use a máquina se as aberturas de ventilação estiverem bloqueadas. Mantenha todas as 
aberturas de ventilação e o pedal de controle livre de pelos, resíduos de poeira e de tecido.

• Nunca introduza objetos em quaisquer aberturas da máquina.

• Não coloque qualquer objeto sobre o pedal de controle.

• Use a máquina somente com um pedal de controle do tipo FC-210.

• Não opere a máquina onde produtos aerossóis (sprays) ou oxigênio estejam a ser utilizados.

• Mantenha os dedos longe da partes móveis. Cuidado especial deve ser tomado ao redor da agulha.

• Não puxe nem empurre o tecido enquanto costura. Isso pode causar a quebra da agulha.

• Ao efetuar operações na área da agulha – como, por exemplo, enfiar agulha, mudar agulha, enfiar 
gancho ou trocar calcador – deve rodar o interruptor principal para a posição «0».

• Não utilize agulhas tortas.
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• Sempre utilize uma placa de ponto original bernette. Uma placa de ponto errada pode causar 
quebra da agulha.

• Para desconectar, rode o interruptor para «0» e retire o plugue da tomada. Não desligue da 
tomada puxando o cabo, em vez disso, segure o plugue para retirá-lo da tomada.

• Sempre desconecte o plugue da tomada quando as tampas são removidas ou abertas, quando a 
máquina é lubrificada ou durante qualquer outro ajuste de manutenção mencionado no manual de 
instruções.

• A máquina possui isolamento duplo (com exceção dos EUA, Canadá e Japão). Somente use peças 
de reposição idênticas. Veja as instruções para a Manutenção de produtos com isolamento duplo.

• O nível de pressão sonora em condições normais é menor que 70 dB(A).

Avisos importantes
Disponibilidade das instruções

O guia de início rápido faz parte da máquina.

• Mantenha o guia de início rápido da máquina em um local adequado próximo à máquina e deixe-o 
pronto para referência.

• Um manual de instruções detalhado pode ser baixado em www.mybernette.com.

• Ao passar a máquina para terceiros, inclua o guia de início rápido da máquina.

Uso adequado

Sua máquina bernette é concebida e projetada para uso doméstico privado. Ela atende a finalidade 
de fazer quilt em tecidos como é descrito no manual de instruções. Qualquer outro uso não é 
considerado apropriado. A BERNINA não assume nenhuma responsabilidade relativa com 
consequências resultantes de uma utilização inadequada.

Manutenção de produtos com isolamento duplo

Em um produto de isolamento duplo, dois sistemas de isolamento são fornecidos em vez de 
aterramento. Nenhum meio de aterramento é fornecido em um produto com isolamento duplo; 
além disso, um meio de aterramento não deve ser adicionado ao produto. A manutenção de um 
produto com isolamento duplo requer extremo cuidado e conhecimento do sistema e deve ser feita 
somente por pessoal qualificado. Peças de reposição para um produto com isolamento duplo 
devem ser idênticas às peças originais do produto. Um produto com isolamento duplo é 
identificado com as expressões: «isolamento duplo» ou «isolação dupla».

 O símbolo também está marcado no produto.

Proteção ambiental
A BERNINA International AG sente obrigação de proteger o meio ambiente. Procuramos aumentar a 
compatibilidade ambiental dos nossos produtos, aperfeiçoando-os constantemente no que respeita à sua 
concepção e tecnologia de produção.

A máquina está assinalada com o símbolo do caixote do lixo barrado com uma cruz. Isto significa que, 
quando a máquina deixar de ser necessária, não pode ser eliminada junto com os resíduos domésticos. Em 
caso de eliminação incorreta, substâncias perigosas podem contaminar a água subterrânea e, assim, chegar à 
nossa cadeia alimentar e prejudicar a nossa saúde.

A máquina deve ser entregue gratuitamente num ponto de recolha para aparelhos elétricos ou num ponto de 
receção para reciclagem. Pode consultar as informações relativas aos pontos de recolha junto das suas 
autoridades municipais. Em caso de compra de uma máquina nova, o revendedor é obrigado a aceitar 
gratuitamente a máquina usada e a eliminá-la.

Se a máquina conter dados pessoais, você é responsável pela sua eliminação antes da entrega da máquina.
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Colocar o modulo de bordar

Selecionar um motivo de bordado

1 Alfabetos bordados 3 Motivo de bordado pessoal

2 Motivo de bordado
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Preparação do bastidor

1 Pontos de alinhavo 4 Cortar pontos de alinhavo

2 Movimentar bastidor 5 Bordado multicolorido on/off

3 Controle da sequência de bordado 6 Indicação da cor
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www.mybernette.com/b70DECO

Para as instruções completas, consulte o 
manual e os vídeos de utilização em https://
www-mybernette.com/b70DECO ou faça 
scan do código QR com o seu telemóvel.
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