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INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE
Când utilizați mașina, vă rugăm să aveți în vedere următoarele instrucțiuni de bază privind siguranța. Citiți 
cu atenție manualul de instrucțiuni înainte de a utiliza această mașină.

PERICOL
Pentru a reduce riscul de electrocutare:

• Nu lăsați niciodată mașina nesupravegheată când este conectată la sursa de alimentare.

• Imediat după utilizare și înainte de curățare, opriți mașina și deconectați cablul de alimentare de la 
priză.

Protecție împotriva radiațiilor LED:

• Nu priviți lumina LED direct cu instrumente optice (ex. lupa). Lumina LED corespunde clasei de 
protecție 1M.

• Când lumina LED s-a defectat, luați legătura cu specialistul dvs. Bernette.

AVERTISMENT
Pentru a reduce riscul de arsuri, incendii, electrocutări sau accidentări ale persoanelor:

• Folosiți numai cablul de alimentare furnizat, pentru a pune în funcțiune mașina. Numai pentru SUA 
și Canada: Nu conectați ștecherul NEMA 1-15 la circuite care depășesc 150 volți la împământare.

• Această mașina poate fi utilizată numai în scopul descris în prezentul manual de instrucțiuni.

• Utilizați mașina numai în încăperi uscate.

• Nu utilizați mașina în condiții de umiditate sau într-un mediu umed.

• Nu utilizați această mașină de cusut drept jucărie. Acordați atenție sporită dacă mașina este utilizată 
de copii sau în apropierea acestora.

• Această mașină poate fi utilizată de către copiii cu vârsta de cel puțin opt ani, precum și de către 
persoanele cu capacități fizice, senzoriale sau psihice restricționate sau cu lipsă de experiență și de 
cunoștințe, aflate sub supraveghere sau care au primit instrucțiuni privind utilizarea în siguranță a 
mașinii și pericolele rezultate.

• Copiii nu au voie să se joace cu sistemul.

• Lucrările de curățenie și întreținere nu trebuie să fie efectuate de către copii, decât dacă sunt 
supravegheați.

• Nu utilizați mașina dacă este deteriorat cablul sau ștecherul, mașina nu funcționează corect, este 
scăpată pe sol sau este deteriorată sau cade în apă. Luați legătura cu cel mai apropiat reprezentant 
autorizat Bernette, pentru mai multe detalii.

• Utilizați numai accesoriile recomandate de producător.

• Nu utilizați această mașină dacă sunt blocate gurile de aerisire. Evitați acumularea scamelor, a 
prafului și a resturilor de țesături în gurile de aerisire și comanda de picior.

• Nu introduceți obiecte în orificiile mașinii.

• Nu așezați obiecte pe pedală.

• Utilizați întotdeauna mașina cu o comandă de picior de acest tip FC-210.

• Nu utilizați mașina în cazul în care se utilizează produse cu pulverizare cu aerosoli sau unde se 
administrează oxigen.

• Țineți degetele departe de piesele în mișcare. Atenţie sporită în preajma acului.

• Nu trageți și nu împingeți de material în timpul coaserii. Acest lucru poate provoca ruperea acului.

• Rotiți întrerupătorul general la poziția «0» când efectuați reglaje în zona acului, cum ar fi trecerea 
firului prin ac sau schimbarea acului sau a piciorușului presor.

• Nu utilizați ace îndoite.
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• Utilizați întotdeauna placa de ace bernette din fabrică. Placa greșită de ace poate provoca ruperea 
acului.

• Pentru deconectare, rotiți întrerupătorul general la poziția „0” și apoi scoateți ștecherul din priză. 
Nu deconectați trăgând de cablu, ci prindeți ștecherul pentru a-l scoate din priză.

• Deconectați ștecherul înainte de a scoate sau deschide capacele, de a lubrifia mașina sau de a 
efectua orice lucrări de curățare sau întreținere descrise în acest manual de instrucțiuni.

• Această mașină este dublu izolată (exceptând SUA, Canada și Japonia). Folosiți numai piese de 
schimb originale. Luați la cunoștință de instrucțiunile pentru întreținerea produselor cu izolație 
dublă.

• În condiții normale, nivelul de presiune sonoră este sub 70 dB (A).

Informații importante
Disponibilitatea manualului de instrucțiuni

Manualul de instrucțiuni este furnizat împreună cu mașina.

Păstrați manualul de instrucțiuni în siguranță într-un loc potrivit lângă mașină pentru a-l avea la 
îndemână în cazul în care trebuie să căutați ceva.

Dacă predați mașina unei terțe părți, includeți întotdeauna manualul de instrucțiuni.

Utilizarea corespunzătoare

Mașina dvs. de cusut este concepută strict pentru uz casnic. Aceasta este destinată cusutului 
țesăturilor și al altor materiale, conform descrierii din prezentul manual de instrucțiuni. Orice altă 
utilizare nu este considerată corespunzătoare. bernette nu își asumă nicio răspundere vizavi de 
eventuale consecințe ce decurg din utilizarea necorespunzătoare.

Service-ul produselor cu izolație dublă

Aparatele cu izolație dublă sunt dotate cu două unități de izolație în loc de împământare. Nu sunt 
furnizate mijloace de împământare pe un produs cu izolație dublă și nici nu ar trebui adăugate. 
Pentru efectuarea service-ului la un produs cu izolație dublă, sunt necesare o grijă deosebită și 
cunoașterea sistemului, iar acesta trebuie să se realizeze numai de către personalul de service 
calificat. Piesele de schimb pentru un produs cu izolație dublă trebuie să fie identice cu piesele 
originale din produs. Un produs dotat cu izolație dublă este marcat cu însemnul: «izolație dublă» 
sau «dublu izolat».

 Simbolul poate fi, de asemenea, marcat pe produs.

Protecția mediului
BERNINA International AG și-a asumat angajamentul să protejeze mediul înconjurător. Ne străduim să 
minimalizăm impactul produselor noastre asupra mediului prin îmbunătățirea continuă a produsului și a 
tehnologiei noastre de producție.

Mașina este etichetată cu simbolul pubelei tăiate cu un X. Aceasta înseamnă că mașina nu trebuie aruncată la 
gunoi atunci când nu mai este de folos. Eliminarea necorespunzătoare poate avea drept rezultat infiltrarea 
unor substanțe periculoase în pânza freatică și, astfel, în lanțul trofic, afectându-ne sănătatea.

Mașina trebuie să fie înapoiată gratuit către un punct de colectare a deșeurilor de echipamente electrice și 
electronice din apropiere sau către un punct de colectare, pentru reutilizarea mașinii. Informațiile privind 
punctele de colectare pot fi obținute de la administrația locală. Când achiziționați o mașină nouă, 
reprezentantul are obligația de a primit gratuit mașina veche și de a o elimina în mod corespunzător.

Dacă mașina conține date cu caracter personal, dvs. vă revine responsabilitatea de a șterge datele înainte de a 
returna mașina.
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Pentru instrucțiuni complete, puteți consulta manualul de utilizare online și 

videoclipurile privind modul de utilizare de la www.bernette.com sau puteți 

scana codul QR cu smartphone-ul dvs.
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Prezentare generală a comenzilor frontale

1
2
3
4

6 7
8

9

10

5

1 Coasere inversă rapidă

2 Tăietor de fir

3 Ridicare/coborâre picioruș presor

4 Pornire/oprire

5 Controlul vitezei

6 Cusături de fixare

7 Ridicarea/coborârea acului

8 Buton multifuncțional superior

9 Buton multifuncțional inferior

10 Ac la stânga/dreapta
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Prezentare generală a mașinii a părții frontale

3

1
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6

1 Manetă gheară de înaintare

2 Conexiune pentru modulul de brodare

3 Capac bobină

4 Placă de cusut

5 Picioruș presor

6 Lumină pentru cusut

7 Dispozitiv de înfilare a acului

8 Manetă butonieră

9 Tăietor de fir

10 Manetă de ridicare a firului

11 Capac superior

12 Afișaj LCD

13 Conexiune pentru sistemul de deplasare 
liberă

14 Masă de cusut și cutie de accesorii
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Prezentare generală a părții superioare

3

2

1

4

  5

  7
  6

8

1 Coasere inversă rapidă

2 Tăietor de fir

3 Ridicare/coborâre picioruș presor

4 Pornire/oprire

5 Controlul vitezei

6 Cusături de fixare

7 Ridicarea/coborârea acului

8 Buton multifuncțional superior

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 Conexiune pentru cablul de alimentare

2 Ventiluri de aerisire

3 Conexiune pentru pedală

4 Port USB

5 Întrerupător de alimentare

6 Roată de mână

7 Mâner de transport

8 Ventiluri de aerisire

9 Avans dublu

10 Masă de cusut și cutie de accesorii

Prezentare generală a panoului 
posterior
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1 2 3
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OFF

Conectare și pornire

Înfășurarea firului
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Bobinarea firului

Înfilarea firului superior
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1
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6

Prezentare generală a meniului de selecție

Înlocuirea piciorușului presor

1 Cusături practice 4 Butoniere

2 Cusături decorative 5 Cusături de matlasare

3 Alfabete 6 Memorie personală



13

Atașarea piciorușului de brodat

2

1

3

1

2

1 2

Atașarea modulului de broderie

Atașarea plăcii de cusut
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1 2 3

1

2

3

4

56

1 Însăilarea 4 Tăierea cusăturilor de legătură

2 Deplasarea cercului 5 Model de broderie multicolor activat/
dezactivat

3 Controlul secvențelor de brodat 6 Indicația culorii

1 Alfabet de broderie 3 Model de broderie personal

2 Model de broderie

Selectarea modelului de broderie
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Pregătirea cercului de brodat
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1

3

21

3

2

1

3
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1 2 3

Curățarea croșetei

Ungerea cu ulei a fonturii
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Depanarea

Avarie Cauză Soluția

Formarea de cusături in-
egale

Firul superior este prea 
strâns sau prea slăbit.

 - Ajustați tensiunea firului superior.

Ac bont sau îndoit.  - Înlocuiți acul; asigurați-vă că este utilizat un 
ac nou de calitate BERNINA.

Ac de calitate necores-
punzătoare.

 - Utilizați un ac nou de calitate BERNINA.

Fir de calitate necores-
punzătoare.

 - Folosiți fir de calitate.

Combinație ac/fir inco-
rectă.

 - Potriviți acul cu dimensiunea firului.

Ață băgată incorect în 
ac.

 - Băgați din nou ața în ac.

Materialul s-a tras.  - Avansați materialul uniform.

Praf sau resturi de fire 
sub arcul de tensionare 
a carcasei bobinei.

 - Curățați croșeta.

Cusături omise Ac incorect.  - Utilizați sistemul de ace 130/705H.

Ac bont sau îndoit.  - Înlocuiți acul.

Ac de calitate necores-
punzătoare.

 - Utilizați un ac nou de calitate BERNINA.

Acul este introdus inco-
rect.

 - Introduceți acul cu partea plată înspre 
partea din spate, cât de sus intră în suportul 
acului și strângeți șurubul.

Vârf de ac incorect.  - Potriviți vârful acului cu textura materialului.

Coasere deficitară Resturi de fire între 
discurile de tensionare a 
firului.

 - Îndoiți o bucată de material subțire și glisați 
marginea pliată (nu marginile grosiere) între 
discurile de tensionare a firului.

Ață băgată incorect în 
ac.

 - Băgați din nou ața în ac.

Firul este prins în croșe-
tă.

 - Îndepărtați firul superior și carcasa bobinei, 
rotiți manual roata de mână înapoi și înainte 
și îndepărtați resturile de fir.

Combinație ac/fir inco-
rectă.

 - Verificați combinația ac/fir.
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Firul superior se rupe Combinație ac/fir inco-
rectă.

 - Potriviți acul cu dimensiunea firului.

Firul superior este prea 
strâns.

 - Reduceți tensiunea firului superior.

Ață băgată incorect în 
ac.

 - Băgați din nou ața în ac.

Fir de calitate necores-
punzătoare.

 - Folosiți fir de calitate.

Placa de cusut sau vârful 
croșetei prezintă semne 
de deteriorare.

 - Contactați un reprezentant bernette specia-
lizat pentru a repara deteriorările.

 - Înlocuiți placa de cusut.
Firul inferior se rupe Bobina nu este introdusă 

corect.
 - Scoateți și reintroduceți bobina și trageți de 

fir.

→Firul trebuie să se deruleze ușor.
Bobina este înfășurată 
incorect.

 - Verificați dacă bobina și firul sunt corecte.

Orificiul de coasere din 
placa de cusut este dete-
riorat.

 - Contactați un reprezentant bernette specia-
lizat pentru a repara deteriorările.

 - Înlocuiți placa de cusut.
Ac bont sau îndoit.  - Înlocuiți acul.

Acul se rupe Acul este introdus inco-
rect.

 - Introduceți acul cu partea plată înspre 
partea din spate, cât de sus intră în suportul 
acului și strângeți șurubul.

Materialul s-a tras.  - Avansați materialul uniform.

Materialul gros a fost 
împins.

 - Utilizați piciorușul presor corespunzător, 
de exemplu, piciorușul pentru blugi, pentru 
materialele groase.

 - Utilizați instrumentul de compensare a înăl-
țimii atunci când coaseți peste o cusătură 
groasă.

Fir înnodat.  - Folosiți fir de calitate.

Afișajul este inactiv Date de calibrare inco-
recte.

 - Opriți mașina.

 - Porniți mașina și apăsați îndelung simultan 
butoanele «Poziția acului la dreapta/stân-
ga».

 - Recalibrați afișajul.

Modul Eco este activ.  - Atingeți «Modul eco».

Lățimea cusăturii nu es-
te reglabilă

Acul selectat și placa 
de cusut selectată nu 
pot fi utilizate în această 
combinație.

 - Înlocuiți acul.

 - Înlocuiți placa de cusut.
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Viteză prea mică Temperatură nefavorabi-
lă în cameră.

 - Așezați mașina într-o cameră încălzită, cu o 
oră înainte de utilizare.

Setările din programul de 
configurare.

 - Reglați viteza de cusut/brodat din programul 
de configurare.

 - Reglați ghidajul.

Mașina nu pornește Mașina nu este pornită.  - Porniți mașina.

Piciorușul presor este 
ridicat.

 - Coborâți piciorușul presor.

Mașina nu este conecta-
tă la sursa de alimentare.

 - Conectați fișa de alimentare la sursa de 
alimentare.

Mașina este defectă.  - Contactați un reprezentant bernette specia-
lizat.

Lumina butonului „Start/
Stop” nu se aprinde

Lumina este defectă.  - Contactați un reprezentant bernette specia-
lizat.

Nici lumina pentru cusut 
și nici lumina de pe bra-
țul liber nu se aprinde

Setările din programul de 
configurare.

 - Activați-o din programul de configurare.

Lumina pentru cusut este 
defectă.

 - Contactați un reprezentant bernette specia-
lizat.

Indicatorul firului supe-
rior nu răspunde

Setările din programul de 
configurare.

 - Activați-o din programul de configurare.

Indicatorul pentru firul 
superior este defect.

 - Contactați un reprezentant bernette specia-
lizat.

Nicio reacție din partea 
indicatorului pentru firul 
bobinei

Setările din programul de 
configurare.

 - Activați-o din programul de configurare.

Indicatorul pentru firul 
bobinei este defect.

 - Contactați un reprezentant bernette specia-
lizat.

Eroare la actualizarea 
software

Procesul de actualizare 
este blocat și clepsidra 
de pe afișaj este inactivă.

 - Scoateți stick-ul USB.

 - Opriți mașina.

 - Redenumiți fișierul firmware din „.fw” la 
„.auto”.

 - Introduceți stick-ul USB.

 - Porniți mașina. 
Actualizarea pornește automat.
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