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SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
Denna hushållssymaskin är konstruerad och byggd för att överensstämma med standard
IEC/EN 60335-2-28.

NÄTANSLUTNING
Den här symaskinen får endast användas med den spänning som anges på märkplåten.

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
•

Den här symaskinen får inte användas av personer (däribland barn) med nedsatt
fysisk, sensorisk eller psykisk förmåga eller med otillräckliga erfarenheter och
kunskaper, såvida det inte sker under övervakning av och med instruktioner om hur
man använder symaskinen från en person som ansvarar för deras säkerhet.

•

Barn ska vara under tillsyn så att de inte får tillfälle att leka med symaskinen.

•

Symaskinen får aldrig lämnas utan uppsikt när den är inkopplad.

•

Koppla alltid ur symaskinen från elnätet när du inte använder den och innan du
rengör den.

•

Stäng av symaskinen (”0”) varje gång du ska göra något i området runt nålen, till
exempel trä nålen, byta nål, ta upp undertråden eller byta pressarfot.

•

Använd aldrig symaskinen om sladden eller stickproppen skadats.

•

Se upp för rörliga delar. Var speciellt uppmärksam på symaskinsnålen.

•

Använd skyddsglasögon.

•

Använd symaskinen endast på det sätt som beskrivs i den här bruksanvisningen.
Använd endast tillbehör som rekommenderas av tillverkaren och som anges i den här
bruksanvisningen.

•

Dra alltid ur elsladden innan du byter lampa. Sätt alltid i en ny lampa av samma typ
(volt och watt).

Observera att denna produkt vid kassering
måste lämnas för säker återvinning i enlighet
med relevant nationell lagstiftning för elektriska/
elektroniska produkter. Vid osäkerhet, kontakta
din återförsäljare för vägledning.

Vi förbehåller oss rätten att utan föregående
meddelande göra ändringar i symaskinsutrustningen
och tillbehörssortimentet samt att ändra prestanda eller
design. Sådana ändringar är dock alltid till fördel för
kunden och produkten.

IMMATERIELL EGENDOM
VIKING, KEEPING THE WORLD SEWING &
Design, H|CLASS och INSPIRA är varumärken
tillhörande KSIN Luxembourg II, S.ar.l.
HUSQVARNA och H-logotypen med kronan är
varumärken tillhörande Husqvarna AB. Alla varumärken
används på licens av VSM Group AB.
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