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GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
AP-876 / IP-420
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AP-876 daha güvenli şekilde kullanmak için  
alınması gereken önlemler

 1. Elektrik şoku tehlikesine maruz kalmamak için, makinede elektrik varken motor elek-
trik panelinin kapağını açmayın ve elektrik panelinin içindeki parçalara dokunmayın.

 1. Yaralanmaların önüne geçmek için kayış muhafaza kapağı, parmak koruyucu ve di-
ğer emniyet parçaları takılı değilken makineyi asla çalıştırmayın.

 2. Makineye sıkışma nedeniyle meydana gelen yaralanmaları önlemek için, makine ça-
lışırken parmaklarınızı, başınızı ve giysilerinizi elle döndürülen kasnaktan, V kayışın-
dan ve motordan uzak tutun. Ayrıca bunların yakınına hiçbir şey koymayın.

 3. Yaralanmaları önlemek için, güç şalteri “AÇIK” konumdayken ya da makine çalışır-
ken elinizi asla iğnenin altına koymayın.

 4. Yaralanmaları önlemek için, makine çalışırken parmaklarınızı asla horoz kapağına 
sokmayın.

 5. Makine çalışırken motor yüksek hızda döner. Dolayısıyla ellerinizin yaralanmaması 
için ellerinizi kumaş kesme bıçağına yaklaştırmayın. Ayrıca masura değiştirirken ma-
kineye giden elektriği KAPALI konuma getirin.

 6. Olası yaralanmaların önüne geçmek için, makine kafasını devirirken ya da kaldırır-
ken parmaklarınızı makine kafasına sıkıştırmamaya dikkat edin.

 7. Makine çalışırken, gücü ve makineye giden havayı kesinlikle kapamayın.

 8. Makinenin aniden durmasının yol açabileceği kazaları önlemek için, hazırlıklar bittik-
ten ve makine çalışmaya hazır hale geldikten sonra kumaş koruyucuyu çıkarın.

 9. Elektrik şoku tehlikesini önlemek için, güç kaynağı topraklama kablosu çıkarılmış 
haldeyken makineyi asla çalıştırmayın.

 10. Olası elektrik şoku ya da hasarlı elektrikli parçanın (ya da parçaların) kazaya sebep 
vermemesi için, elektrik fişini takarken ya da çıkarırken güç şalterini mutlaka KAPA-
LI konuma getirin.

 11. Fırtınalı ve gök gürültülü havalarda çalışmaya ara verin ve hasarlı elektrikli parçala-
rın yol açabileceği olası kazalar için elektrik fişini prizden çıkarın.

 12. Makine soğuk bir yerden sıcak bir yere aniden taşınırsa nem yoğuşabilir. Bu durum-
da, makinenin şalterini AÇIK konuma getirmeden önce makinenin içine su damlacık-
larının düşmediğini kontrol ederek hasarlı elektrikli parçaların yol açabileceği olası 
kazaları önleyin.

 13. Bu ürün üzerinde çalışırken üzerine su ya da yağ dökmemeye, darbe almaması için 
düşürmemeye vb., dikkat edin, çünkü hassas bir araçtır. 

 14. Bu ürün A Sınıfı bir üründür. Bu ürün, ev ortamında kullanıcının yeterli önlem alma-
sını gerektiren radyo parazitine neden olabilir.

 15.  İstifleyici çalışırken dikiş makinesinin güç şalteri kapatılırsa, istifleyici çubuk çalış-
maya devam edeceği için parmaklarınızın ve başka bir yerinizin çubuğa sıkışmama-
sına dikkat edin. 

 16. Parça tutucu çalışırken dikiş makinesinin güç şalteri kapatılırsa, parça tutucu çalış-
maya devam edeceği için parmaklarınızın ve başka bir yerinizin parça tutucuya sı-
kışmamasına dikkat edin.

 17. Parmaklarınızın silindire sıkışmaması için, ünite çalışır haldeyken parmaklarınızı kat-
lama ünitesine sokmamaya dikkat edin.

* “CompactFlash(TM)”, bir A.B.D şirketi olan SanDisk Corporation’a ait ticari bir markadır.
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Güvenlik aparatları ve uyarı etiketleri

Ayrıca açıklamaların anlaşılır olmasını sağlamak amacıyla, Kullanım Kılavuzundaki "göz koruyucu 
kapak" ve "parmak koruyucu" gibi güvenlik aparatlarının resimlerde, tasvirlerde ve şekillerde ihmal 
edildiğini unutmayın. Fiili kullanım sırasında bu güvenlik aparatlarını kesinlikle sökmeyin.

Dikkat

Göz koruyucu kapak

Bu şalter, dikiş makinesinin güç 
ünitesini güç kaynağından ayır-
mak içindir.

Güç şalteri (EU tipi)

Bu şalter, dikiş maki-
nesinin güç ünitesini 
g ü ç k a y n a ğ ı n d a n 
ayırmak için kullanılır. 
Ayrıca acil durumda 
durdurma şalteri ola-
rak da kullanılır.

Güç şalterinin seçimi

Anma akım değeri 20 A ya da 
daha büyük olan, kısa devre 
kesme akımı 120 A ya da daha 
büyük olan, sarı zemin üzerinde 
kırmızı çalışma ünitesi olarak 
temin edilen IEC60204-1 uyumlu 
güç şalteri kullanılmalıdır.

Parmakları kaptırmaya karşı 
uyarı etiketi

Bu etiket, katlama ünitesi çalışır 
haldeyken parmakların ya da 
vücudun başka bir yerinin sıkış-
ma riski olduğunu ikaz eder.

Elektrik şoku 
tehlikesi etiketi

(EU 
tipi)

(i. sayfa-
sındaki 

"Elektrik 
şoku 

tehlikesi 
etiketi"ne 
bakınız.)

Elektrik şokuna 
karşı korunmak 
iç in al ınması 
gereken önlem-
ler bu etiketin 
üzerinde yazılı-
dır.

Parmakları kaptırmaya 
karşı uyarı etiketi

Bu etiket, parmakların 
ya da vücudun başka bir 
yerinin iplik alma koluna 
sıkışma riski olduğunu 
ikaz eder.

Acil durdurma 
düğmesi

Bu düğme, elektrik 
kutusuna gelen gücü 
kesmek için kullanılır.

Ağırlık merkezi etiketi

Bu etiket, makinenin 
ağırlık merkezini gös-
terir.

Parmakları kaptırmaya karşı uyarı 
etiketi

Bu etiket, katlama ünitesi çalışır 
haldeyken parmakların ya da vü-
cudun başka bir yerinin sıkışma 
riski olduğunu ikaz eder.

Parmakları kaptırmaya karşı 
uyarı etiketi

Bu etiket, istifleyici çalışırken 
el ve parmakların istifleyiciye 
sıkışabileceğini ikaz eder.

Emniyet borusu

Bu boru, katlama ünitesi-
nin ani duruşu sırasında 
ünitenin insan vücuduyla 
temas etmesini önler.

Emniyet borusu

Bu kapak, istifleyici çalı-
şırken insan vücudunun 
istifleyiciyle temasını 
önlemek içindir.

İplik alma kolu kapağı

Bu kapak, insan vücudunun 
iplik alma koluyla temasını ön-
lemek içindir.

Motor kapağı

Bu kapak el, baş, saç ve giysi-
lerin motora sıkışmasını önler.

Geçici durdurma düğmesi

Bu düğme, cihazı ge-
çici olarak durdurmak 
için kullanılır.

X-Y ünite em-
niyet kapağı

Bu kapak el -
lerin, saçın ve 
giysilerin kayı-
şa sıkışmasını 
önler.

Uyarı etiketi (i. sayfa-
sındaki 
uyarı 

etiketine 
bakınız.)

Bu etiket, dikiş makine-
sini kullanırken alınacak 
minimum önlemleri gös-
terir.

İkaz bandı

Bu etiket, istifleyici 
çalışırken vücudun 
istifleyiciye temas 
edebileceği konu-
sunda ikaz eder.
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