
Vodnik za hitri začetek



POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA
Pri uporabi stroja upoštevajte naslednja osnovna varnostna navodila . Pred uporabo stroja pozorno 
preberite navodila za uporabo.

NEVARNOST!
Za zmanjšanje tveganja električnega udara:

• Nikoli ne puščajte brez nadzora stroja, ki je priključen na električno omrežje.

• Takoj po uporabi in pred čiščenjem izklopite stroj in odklopite napajalni kabel iz vtičnice.

Za zaščito pred sevanjem LED:

• Ne uporabljajte optičnih instrumentov (npr. lupe) za pogled na LED-luč. LED-luč ima stopnjo zaščite 
1M.

• Ko je LED-luč poškodovana ali okvarjena, se obrnite na pooblaščenega prodajalca strojev bernette.

OPOZORILO
Za zmanjšanje tveganja opeklin, požara, električnega udara ali poškodb oseb:

• Za upravljanje stroja vedno uporabljajte priloženi napajalni kabel. Samo za ZDA in Kanado: Omrežni 
kabel za ZDA in Kanado (vtič NEMA 1-15) se lahko uporablja samo za omrežno napetost največ 
150 V.

• Ta stroj se sme uporabljati samo za namene, ki so opisani v tem priročniku.

• Uporabljajte stroj izključno v suhih prostorih.

• Ne uporabljajte stroja v vlažnem okolju.

• Stroj ni igrača. Morate biti še posebej pozorni, če stroj uporabljajo otroci ali je v bližini otrok.

• Ta stroj lahko uporabljajo otroci, stari osem let in več, pa tudi osebe z omejenimi fizičnimi, 
senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali pomanjkanjem izkušenj in znanja pod nadzorom ali v 
primeru, da so prejeli navodila za varno uporabo stroja in s tem povezanimi nevarnostmi.

• Otroci se ne smejo igrati z napravo.

• Ne prepuščajte čiščenja in vzdrževanja otrokom, razen če so pod nadzorom.

• Ne uporabljajte stroja, če je kabel ali vtič poškodovan, stroj ne deluje pravilno, je padel, je 
poškodovan ali je padel v vodo. Za podrobnejše informacije se obrnite na najbližjega pooblaščenega 
prodajalca strojev bernette.

• Uporabljajte le tiste dodatke, ki jih priporoča proizvajalec.

• Ne uporabljajte stroja, kadar so prezračevalne odprtine blokirane. Ne puščajte puha, prahu in 
nepritrjenih kosov blaga na prezračevalnih odprtinah.

• Nikoli ne vstavljajte predmetov v odprtine stroja.

• Ne postavljajte predmetov na nožni pedal.

• Vedno uporabljajte nožni pedal FC-210 za delo s strojem.

• Ne uporabljajte stroja v prostorih, kjer uporabljate aerosole (razpršila) ali kisik.

• Držite prste stran od vseh gibljivih delov. Previdno ravnajte z iglo.

• Med šivanjem ne vlecite in ne potiskajte blaga. To lahko povzroči zlom igle.

• Med delom v bližini igle, npr., ko vdevamo nitko v iglo, menjamo iglo, navijamo nit čolnička ali 
menjamo tačko, obvezno preklopimo stikalo v položaj «0».

• Ne uporabljajte zvitih igel.

• Vedno uporabljajte originalne vbodne plošče znamke bernette. Napačna vbodna plošča lahko 
povzroči zlom igle.
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• Za izklop preklopite stikalo za vklop v položaj "0", nato odstranite vtič iz vtičnice. Ne izklapljajte z 
vlečenjem žice, za izklop iz vtičnice primite za vtič.

• Pred odstranitvijo ali odpiranjem pokrovov, podmazovanjem stroja ali izvajanjem kakršnih koli 
čistilnih ali vzdrževalnih del, opisanih v tem priročniku, odklopite vtič.

• Ta stroj je dvojno izoliran (razen za uporabo v ZDA, Kanadi in na Japonskem). Uporabljajte samo 
originalne nadomestne dele. Upoštevajte navodila za vzdrževanje izdelkov z dvojno izolacijo.

• Nivo zvočnega tlaka je v normalnih pogojih nižji od 70 dB (A).

Pomembne informacije
Razpoložljivost navodil za uporabo

Navodila za uporabo so priložena stroju.

Priročnik z navodili shranite na primernem mestu blizu stroja, da ga imate pri roki, če boste morali 
kaj poiskati.

Ob predaji naprave tretji osebi vedno priložite navodila za uporabo.

Pravilna uporaba

Vaš stroj bernette je zasnovan in izdelan za uporabo v zasebnih gospodinjstvih. Namenjen je šivanju 
tkanin in drugih materialov, kot je opisano v tem priročniku. Kakršna koli druga uporaba ni 
dovoljena. bernette ne prevzema odgovornosti za posledice, ki lahko nastanejo zaradi neprimerne 
uporabe.

VZDRŽEVANJE PROIZVODOV Z DVOJNO IZOLACIJO

V izdelku z dvojno izolacijo sta namesto ozemljitve zagotovljena dva sistema izolacije. Na proizvodu 
z dvojno izolacijo ni zagotovljena ozemljitvena naprava, njeno dodajanje je prepovedano. 
Vzdrževanje izdelka z dvojno izolacijo zahteva izredno previdnost in poznavanje sistema, zato ga 
lahko opravlja le usposobljeno osebje. Nadomestni deli za proizvod z dvojno izolacijo morajo biti 
enaki originalnim delom proizvoda. Izdelek z dvojno izolacijo je označen z besedami: Double 
insulation ali double-insulated.

 Simbol je lahko naveden tudi na napravi.

Skrb za okolje
BERNINA International AG se zavzema za varovanje okolja. Prizadevamo si čim bolj zmanjšati vpliv naših 
izdelkov na okolje z nenehnim izboljševanjem oblikovanja izdelkov in tehnologije izdelave.

Stroj je označen s simbolom prečrtanega koša za odpadke. To pomeni, da stroja ne smete odlagati skupaj z 
gospodinjskimi odpadki, ko stroja ne potrebujete več. Nepravilno odstranjevanje lahko povzroči, da nevarne 
snovi pridejo v podtalnico in s tem v prehransko verigo, kar škodi našemu zdravju.

Stroj je treba brezplačno vrniti v bližnji zbirni center za odpadno električno in elektronsko opremo ali na zbirno 
mesto za ponovno uporabo naprav. Informacije o zbirnih mestih lahko dobite pri lokalni upravi. Ob nakupu 
novega stroja je prodajalec dolžan brezplačno prevzeti stari stroj in ga pravilno odstraniti.

Če stroj vsebuje osebne podatke, morate sami poskrbeti za izbris teh podatkov, preden vrnete stroj.
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www.mybernette.com/b79

Za polna navodila se lahko povežete s spletnim uporabniškim priročnikom in 

video posnetki na naslovu www.mybernette.com/b79 ali s pametnim telefo-

nom skenirate QR-kodo.
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Pregled krmilnih elementov na sprednji strani stroja

1
2
3
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9
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1 Hitro vzvratno šivanje

2 Rezalnik sukanca

3 Dvig/spust tačke

4 Začetek/Konec

5 Regulator hitrosti

6 Pritrdilni šivi

7 Dvig/spust igle

8 Zgornji večfunkcijski gumb

9 Spodnji večfunkcijski gumb

10 Igla levo/desno
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Sprednji pogled

3

1

4

5

7

9

8

10

13

12

11

2

6

1 Transporter

2 Povezava za modul za vezenje

3 Pokrov vretenca

4 Vbodna plošča

5 Tačka

6 Osvetlitev

7 Vdevalec sukanca

8 Ročica za gumbnice

9 Rezalnik sukanca

10 Potegalo niti

11 Zgornji pokrov

12 LCD-zaslon

13 Priključek za kolensko dvigalko (Free 
Hand System)

14 Miza za šivanje in škatla za dodatke
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Pregled zgoraj
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1 Hitro vzvratno šivanje

2 Rezalnik sukanca

3 Dvig/spust tačke

4 Začetek/Konec

5 Regulator hitrosti

6 Pritrdilni šivi

7 Dvig/spust igle

8 Zgornji večfunkcijski gumb
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1 Priključek za napajalni kabel

2 Odprtine za zrak

3 Priključek za nožni pedal

4 USB-priključek

5 Stikalo za vklop

6 Pogonsko kolo

7 Ročaj za prenašanje

8 Odprtine za zrak

9 Dvojno podajanje

10 Miza za šivanje in škatla za dodatke

Pogled s hrbtne strani
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Priklop in vklop

Navijanje vretenca
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Navijanje vretenca

Napeljevanje zgornje niti
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1
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Pregled izbirnega menija

Menjava tačke

1 Uporabni šivi 4 Gumbnice

2 Okrasni šivi 5 Prešivni šivi

3 Pisave 6 Osebni pomnilnik
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Pritrditev tačke za vezenje
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Namestitev modula za vezenje

Pritrditev vbodne plošče
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1 Začasni šiv 4 Prereži povezovalne šive

2 Premikanje obroča 5 Vklop/Izklop večbarvnega motiva za vezenje

3 Nadzor zaporedja vezenja 6 Barvna indikacija

1 Abeceda oz. pisava za vezenje 3 Lastni motiv za vezenje

2 Motiv za vezenje

Izbira motiva vezenja
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Priprava obroča za vezenje
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Čiščenje čolnička

Podmazovanje igelnega droga
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Odpravljanje težav

Napaka Vzrok Rešitev

Neenakomerno tvorjenje 
šivov

Zgornji sukanec je pre-
več ali premalo napet.

 - Prilagodite napetost zgornjega sukanca.

Topa konica igle ali 
ukrivljena igla.

 - Ponovno namestite iglo in preverite, ali je 
uporabljena nova kakovostna igla BERNI-
NA.

Igla slabše kakovosti.  - Uporabite novo kakovostno iglo znamke 
BERNINA.

Sukanec slabše kakovo-
sti.

 - Uporabljajte le kakovostne sukance.

Nepravilna kombinacija 
igle/sukanca.

 - Izberite iglo, ki ustreza velikosti sukanca.

Nepravilno napeljevanje.  - Izvedite ponovno napeljevanje sukanca.

Vlečenje blaga med 
šivanjem.

 - Zagotovite nemoteno podajanje blaga.

Ostanki prahu ali niti 
pod napenjalno vzmetjo 
ohišja vretenca.

 - Očistite čolniček s čopičem.

Izpuščanje vbodov Nepravilna igla.  - Uporabite igelni sistem 130/705H.

Topa konica igle ali 
ukrivljena igla.

 - Zamenjajte iglo.

Igla slabše kakovosti.  - Uporabite novo kakovostno iglo znamke 
BERNINA.

Nepravilno vstavljena 
igla.

 - Vstavite iglo s ploščato stranjo nazaj gor do 
konca in zategnite vijak.

Nepravilna konica igle.  - Izberite ustrezno konico igle glede na teks-
turo blaga.

Nepravilno oblikovanje 
šivov

Ostanki sukanca med 
napenjalnimi diski.

 - Zložite tanek kos blaga (izognite se uporabi 
neobdelanih robov) in ga nekajkrat potegnite 
med napenjalnimi diski.

Nepravilno napeljevanje.  - Izvedite ponovno napeljevanje sukanca.

Sukanec se je zataknil v 
čolničku.

 - Odstranite zgornji sukanec in ohišje vreten-
ca, z roko zavrtite pogonsko kolo nazaj in 
naprej ter odstranite ostanke niti.

Nepravilna kombinacija 
igle/sukanca.

 - Preverite kombinacijo igle in sukanca.
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Pretrganje zgornjega su-
kanca

Nepravilna kombinacija 
igle/sukanca.

 - Izberite iglo, ki ustreza velikosti sukanca.

Prevelika napetost zgor-
njega sukanca.

 - Zmanjšajte napetost zgornjega sukanca.

Nepravilno napeljevanje.  - Izvedite ponovno napeljevanje sukanca.

Sukanec slabše kakovo-
sti.

 - Uporabljajte le kakovostne sukance.

Poškodovana vbodna 
plošča ali konica čolnič-
ka.

 - Obrnite se na specializiranega prodajalca 
bernette za popravilo.

 - Zamenjajte vbodno ploščo.
Pretrganje spodnjega 
sukanca

Vretence ni vstavljeno 
pravilno.

 - Odstranite in ponovno vstavite vretence in 
povlecite nit.

→Zagotovite nemoteno odvijanje sukanca z 
omota.

Nepravilno navijanje 
vretenca.

 - Preverite napeljevanje spodnjega in zgor-
njega sukanca.

Vbodna odprtina na 
vbodni plošči je poško-
dovana.

 - Obrnite se na specializiranega prodajalca 
bernette za popravilo.

 - Zamenjajte vbodno ploščo.
Topa konica igle ali 
ukrivljena igla.

 - Zamenjajte iglo.

Zlom igle Nepravilno vstavljena 
igla.

 - Vstavite iglo s ploščato stranjo nazaj gor do 
konca in zategnite vijak.

Vlečenje blaga med šiva-
njem.

 - Zagotovite nemoteno podajanje blaga.

Sunkovito potiskanje 
debelega blaga.

 - Uporabite ustrezno tačko, npr. tačko za 
džins, tačko za debelo blago.

 - Pri šivanju čez debele šive uporabite orodje 
za izravnavo višine.

Zavozlan sukanec.  - Uporabljajte le kakovostne sukance.

Zaslon je neaktiven Napačni podatki o umer-
janju.

 - Izklopite stroj.

 - Vklopite stroj in hkrati pritisnite in držite 
gumba «Igla levo/desno».

 - Ponovno umerite zaslon.

Eko način je vklopljen.  - Dotaknite se ikone «Eko način».

Širina šiva ni nastavljiva Izbrana igla in vbodna 
plošča nista združljivi.

 - Zamenjajte iglo.

 - Zamenjajte vbodno ploščo.
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Prenizka hitrost Neugodna sobna tempe-
ratura.

 - Postavite stroj v topel prostor eno uro pred 
neposredno uporabo.

Nastavitve v nastavitve-
nem programu.

 - V nastavitvenem programu prilagodite hit-
rost šivanja/vezenja.

 - Prilagodite drsenje.

Stroj se ne zažene Stroj ni vklopljen.  - Vklopite stroj.

Tačka je dvignjena.  - Spustite tačko.

Naprava ni priključena 
na električno omrežje.

 - Priključite napajalni vtič na napajanje.

Stroj je poškodovan.  - Obrnite se na specializiranega prodajalca 
bernette.

Gumb «Začetek/Konec» 
ni osvetljen

Luč je okvarjena.  - Obrnite se na specializiranega prodajalca 
bernette.

Niti lučka za šivanje niti 
lučka na rokavniku ne 
delujeta

Nastavitve v nastavitve-
nem programu.

 - Aktivirajte ga v namestitvenem programu.

Luč za šivanje ne deluje.  - Obrnite se na specializiranega prodajalca 
bernette.

Senzor sukanca vreten-
ca se ne odziva

Nastavitve v nastavitve-
nem programu.

 - Aktivirajte ga v namestitvenem programu.

Indikator zgornjega su-
kanca je okvarjen.

 - Obrnite se na specializiranega prodajalca 
bernette.

Indikator sukanca vre-
tenca se ne odziva

Nastavitve v nastavitve-
nem programu.

 - Aktivirajte ga v namestitvenem programu.

Napaka indikatorja su-
kanca vretenca.

 - Obrnite se na specializiranega prodajalca 
bernette.

Napaka med posodobi-
tvijo programske opre-
me

Postopek posodobitve je 
blokiran, peščena ura na 
zaslonu je neaktivna.

 - Odstranite USB-ključ.

 - Izklopite stroj.

 - Datoteko z vdelano programsko opremo 
preimenujte iz ".fw" v ".auto".

 - Vstavite USB-ključ.

 - Vklopite stroj. 
Posodobitev se zažene samodejno.
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