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TÜRKÇE

• Üst besleme kapağı içinde ve kayış makaralarında birikecek toz beslemede soruna yol açacağından ve 
kayış ömrünü azaltacağından haftada bir olacak şekilde periyodik temizlik yapmaya özen gösterin.

• Dikiş makinesini ilk kullanımdan önce kapsamlı bir şekilde temizleyin. 
• Nakliyat sırasında dikiş makinesi üzerinde birikmiş olan tüm tozları temizleyin.
• Elektrik şebekesindeki voltaj ve akımın doğru seviyelerde olduğundan emin olun.
• Güç kablolarının doğru bağlandığından emin olun.
• Dikiş makinesini voltajın tasarlanan voltaj düzeyinden farklı olduğu yerlerde asla kullanmayın.
• Dikiş makinesinin dönüş yönü çarkın bulunduğu noktadan bakıldığında saat yönünün tersine olmalıdır. 

Dönüş yönünün doğru olması konusunda dikkatli olun.
• Dikiş makinesini çalıştırırken, açma-kapama düğmesini tabla üzerindeki başlık ayarlarını uygun bir şekilde 

yaptıktan sonra açık (ON) konumuna getirin.
• Çarkı dikiş makinesi tamamen durduktan sonra çalıştırın.

GÜVENLI ÇALIŞMA İÇIN

ÇALIŞMA ÖNCESİ UYARILAR

UYARI :
Makinenin bozulmaması ve zarara uğramaması için aşağıdaki konulara dikkat edin.

 1. Güç düğmesi açık iken (ON konumunda iken) operasyon panelinde hiçbirşey görüntülenmiyor 
ise güç düğmesini OFF konumuna getirerek elektrik voltaj ve fazını kontrol edin.

 2. Güç düğmesi açık ya da makine çalışıyor durumdayken parmaklarınızı asla iğnenin altına ge-
tirmeyin.

 3. Makine çalışır durumdayken parmaklarınızı, saçınızı ya da kıyafetlerinizi kasnağa ve iğneye 
yaklaştırmayın ya da kasnağın üstü ya da iğnenin altına herhangi bir şey koymayın.

 4. Kayış kapağı, iğne çubuğu, iplik yerleştirme kapağı, parmak koruması, göz koruma kapağı gibi 
güvenlik cihazları yerinde değilken makineyi kesinlikle çalıştırmayın.

 5. Kontrol, ayarlama, temizleme, iplik takma, ya da dikiş makinesi iğnesinin değiştirilmesi gibi 
durumlarda başlangıç pedalı inik olsa bile dikiş makinesinin çalışmıyor olduğundan emin ol-
duktan sonra  çalışmayı gücü keserek gerçekleştirin.

 6. Sakatlanma riskinden kaçınmak için makine kafasını eğer ya da kaldırırken parmaklarınızın 
makinenin içine girmemesi konusunda kesinlikle dikkatli olunuz.

 7. Güvenliği tam anlamıyla sağlamak için dikiş makinesini asla zemin tesisatı ile taşınan güç 
kaynağı ile çalıştırmayın.

 8. Güç kablosunu takmadan / çıkarmadan önce açma-kapama düğmesinin kapalı (OFF) konu-
munda bulunduğundan emin olun.

 9. Şimşek çakması ya da fırtına esnasında güvenliği sağlamak için çalışmayı durdurarak cihazı 
fişten çekin.

 10. Dikiş makinesini soğuk bir yerden doğrudan ılık bir yere taşıdığınızda cihaz üzerinde nem yo-
ğunlaşması söz konusu olabilir. Bu tür durumlarda cihazı çalıştırmadan evvel cihaz üzerinde 
nemlenme tehlikesinin bulunmadığından emin olun.

 11. Enerji kesintisi hallerinde elektrikli bileşenlerin zarar görmemesi için makineye giden elektrik 
bağlantısının kapalı (OFF) hale getirildiğinden emin olun.

 12. Bu dikiş makinesi sanayi ortamında kullanılmalıdır. Genel ev ortamında, televizyon ya da radyoya 
yakın olması halinde cihazların yayını yetersiz almasına sebep olabilir.

 13. Bakım, kontrol, ya da onarım durumlarında açma-kapama düğmesinin kapalı (OFF) konumda 
olduğundan ve dikiş makinesinin ve motorun çalışmaya başlamadan evvel tamamıyla durmuş 
olduğundan emin olun.

 14. Dikiş makinesinin çalışması sırasında güç kesintisi olması halinde kalıp verilerinde değişikliğe 
uğramış olan içeriğin yedeklenmesi gerçekleşmez. Bu konuda dikkatli olun.

 15. Bu ürün üzerinde çalışırken üzerine su ya da yağ dökmemeye, darbe almaması için düşürme-
meye vb., dikkat edin, çünkü hassas bir araçtır. 

 16. Bu ürün, ev ortamında kullanıcının yeterli önlem almasını gerektiren radyo parazitine neden 
olabilir.

 1. Elektrik çarpmasından kaynaklanan kazaların önüne geçmek için güç anahtarı açık iken (ON 
konumundayken) motor kontrol kutusu kapağını asla açmayın ya da kontrol kutusu içindeki 
elemanlara asla dokunmayın.

• “CompactFlash (TM)��, bir A.B.D şirketi olan SanDisk Corporation’a ait ticari bir markadır.

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
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