


INSTRUK  CJ  A B  EZ  PIECZ  ENSTWA

Maszyna nie jest przeznaczona do uzytku przez dzieci i osoby uposledzone umyslowo bez odpowiedniego nadzoru.

Podczas uzywania urzadzenia elektrycznego, nalezy zachowac podstawowe srodki ostroznosci, w szczegolnosci: 

Przed uzycziem maszyny nalezy zapoznac sie z cala instrukcja.

UWAGA Aby zmniejszyc ryzyko porazenia pradem:

1.Nie zostawiac samej maszyny podlaczonej do pradu. Z  awsze wylaczac z kontaktu

niezwlocznie po uzyciu oraz przed czyszczeniem.

UWAGA Aby zmniejszyc ryzyko poparzen, pozaru, porazenia pradem:

1. Nie nalezy wykorzystywac maszyny jako zabawki. Z  achowac szczegolna ostroznosc 

.podczas uzywania maszyny przez dzieci.

2. Maszyna jest przeznaczona wylacznie do celu okreslonego w tej instrukcji.

3. Nigdy nie uzywac maszyny ktora ma uszkodzony przewod lub wtyczke, jezeli nie dziala prawidlowo, jesli 

zostala upuszczona lub uszkodzona lub wrzucona do wody.

W celu sprawdzenia, naprawy, dostrojenia elektrycznych lub mechanicznych elementow,

nalezy dostarczyc maszyne do najblizszego autoryzowanego sprzedawcy lub punktu serwisowego.

4. Nigdy nie uzywac maszyny z zamknietymi otworami wentylacyjnymi. Upewnic sie aby w otworach wentylacyjnych  

nie bylo klaczkow materialu, kurzu albo skrawkow materialu.

5. Nie wkladac zadnych przedmiotow do otworow w maszynie.

6. Nie uzywac na otwartym powietrzu

7. Nie uzywac maszyny podczas uzywania produktow w aerozolu lub tlenu.

8. Podlaczac maszyne wylacznie do prawidlowo uziemionego kontaktu. Patrz Instrukcja Uziemiania.

9. Aby wylaczyc nalezy ustawic wszytskie przelaczniki w pozycji off (“O”), nastepnie wyjac wtyczke z kontaktu.

10. Nie wylaczac pociagajac za przewod. Aby odlaczyc maszyne od kontaktu ciagnac za wtyczke nie za przewod.

11. Trzymac palce z dala od ruchomych czesci. Z  achowac szczegolna uwage w pobluz igiel.

12. Nie uzywac skrzywionych igiel.

13. Nie trzymac tamborka podczas szycia - moze spowodowac zlamanie igly.

14. Wylaczyc maszyne (ustawic w pozycji (“o”))  podczas wykonywania czynnosci w poblizu igiel, takich jak

nawlekanie nici, zmiana igly, wkladnie szpulki, itp.

15. Zawsze odlaczac maszyne od sieci elektrycznej podczas ingerencji w maszyne opisanych 

w tej instrukcji.

Z  ACHOWAC INSTRUK  CJ  E

Z astrzega sie prawo do zmiany konstrukcji i specyfikacji bez uprzedzenia. 

W ramach odzyskiwania surowcow wtornych, produkt nalezy podac bezpiecznemu przetworzeniu
zgodnie z przepisami prawa krajowego odnoszacymi sie do produktow elektrycznych/elektronicznych.
W razie watpliwosci poprosic sprzedwce o dodatkowe informacje (tylko Unia Europejska).
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Rys. A
Rys.B

Rys.C

Metalowa sruba

plytka uziemiajaca

Rys.C

INSTRUK  CJ  A UZ  IEMIENIA

Produkt musi byc uziemiony. W razie usterki lub uszkodzenia, uziemienie 

zapewnia ochrone przed pradem zmniejszajac ryzyko porazenia.

Produkt jest zaopatrzony w przewod z zyla uziemiajaca i wtyczke uziemiajaca.

Wtyczke nalezy wlozyc do wlasciwie zainstalowanego i uziemionego gniazdka zgodnie

lokalnymi przepisami i zarzadzeniami.

UWAGA niewlasciwe podlaczenie zyly uziemiajacej moze grozic porazeniem pradem.

1. Z  yla, posiadajaca zielona izolacje albo zielona izolacje z zoltymi paskami

jest zyla uziemiajaca.

2.Podczas naprawy pamietaj o odlaczeniu zrodla zasilania.

3. J  ezeli instrukcja nie jest w pelni zrozumiala lub istnieja watpliwosci do do prawidlowego uziemienia produktu nalezy 

skonsultowac sie z wykwalifikowanym elektrykiem lub serwisantem.

Nie nalezy modyfikowac wtyczki dolaczonej do produktu jezeli wtyczka nie pasuje do kontaktu, nalezy zwrocic sie do 

do wykwalifikowanego elektryka o zamontowanie wlasciwego kontaktu.

4. Produkt jest dostowany do pradu o napieciu nominalnym 220-230V, posiada wtyczke uziemiajaca widoczna na 

Rys. A. Tymczasowy adapter, ktory wyglada jak na Rys. C, moze zostac uzyty do polaczenia gniazdka dwu wejsciowego

jak na Rys.B. J  esli nie masz dostepnu do poprawnie uziemionej instalacji elektrycznej ,tymczasowy adapter

moze byc uzyty dopiero gdy wykfalifikowany elektryk zainstaluje takowa instalacje.

Z  ielona plytka wystajaca z adaptera musi bys polaczona ze stalym uziemieniem.

II















































maszyny.













































































































ROZ  DZ  IAL   5. KONSERWACJ  A
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