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Textielbewerkingsmachine

NAAIMACHINE.
Merk / type:

Bernina

Locatie:
Bedrijfsnummer:

BST.K.-1.MaM
BST.TBM.001_Naaimachine_bernina

VIK 140, versie 2018/04/01

TOEPASSELIJKE SIGNALISATIE - PICTOGRAMMEN

Lang haar opgebonden.

Verbod loshangende kledij/ juwelen.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART

VOORAFGAANDELIJKE TOELICHTING
• Deze naaimachine mag alleen bediend worden door vakbekwame personen die een specifieke
theoretische en praktische opleiding hiervoor gekregen hebben.
• Deze naaimachine mag niet gebruikt worden bij ernstige gebreken.
• Het is de taak en verantwoordelijkheid van de bediener om nauwkeurig alle onderstaande instructies
na te leven en alle controles en testen nauwkeurig uit te voeren. Dit moet gebeuren vooraleer de
werken aan te vatten maar eveneens tijdens en na de werken.
VÓÓR GEBRUIK
• Controleer de naaimachine alvorens de werken aan te vatten op volgende punten:
- de algemene goede staat (beschadigingen, defecten,…).
- de goede staat van de elektrische aansluitingen (kabels en stekkers, behuizing, …).
- de goede werking van de verschillende start / stop inrichtingen, pedaalbediening.
- de goede leesbaarheid van de gegevens op de bedieningsposten, de veiligheidstekens en
pictogrammen.
- de aanwezigheid en de goede staat van de veiligheden aan draaiende en bewegende delen (vb.
naald, …).
- als de ventilatieopeningen vrij zijn.
• Controleer als alle ventilatieopeningen vrij zijn van pluizen en restanten.
• Controleer alle machine instellingen en wijzig die naargelang de taak die u wilt uitvoeren.
• Gebruik de geschikte verlengkabels.
• Gebruik de elektrische voedingskabel van naaimachine niet om de elektrische stekker uit het
stopcontact te trekken.
• Plaats het gereedschap in de naaimachine (vb. spoel, garen) en neem het uit bij stilstaande machine.
• Gebruik de naaimachine enkel bij daglicht of bij voldoende kunstlicht.
• Gebruik de naaimachine nooit in, of in de nabijheid van een brandbaar of explosief milieu
(aanwezigheid van brandbare vloeistoffen, gassen, stof); indien dit wel nodig is vraag, vooraleer de
werken aan te vatten, een vuurvergunning aan bij de verantwoordelijke en leef de gegevens van de
vuurvergunning strikt na.
• Gebruik de naaimachine nooit in natte of vochtige omgeving
• Signaleer elke abnormaliteit van naaimachine aan de verantwoordelijke. Deze mag niet gebruikt
worden bij een ernstig vastgesteld gebrek (bv. niet/ onvoldoende werken van een
veiligheidsinrichting, bij een beschadigde elektrische voedingskabel, …).
• Heb orde en netheid op de werkpost. Verwijder het niet nodige materiaal.
TIJDENS GEBRUIK
• Laat geen personen toe in de onmiddellijke nabijheid van de naaimachine.
• Geef kinderen niet de mogelijkheid om de naaimachine op te starten.
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Trek de stekker uit als je de naaimachinepost verlaat.
Draai, aan het einde van een rij steken, het handwiel van u af totdat de naald de toppositie inneemt.
Naai nooit met de naaivoet in een verhoogde positie.
Naai nooit over pinnen (rechte spelden, t-pennen, vorkpennen of rijgspelden). Verwijder elke pin
vooraleer de stof onder de naaivoet wordt getrokken.
Gebruik zorgvuldig rechte spelden en plaats ze achteraf in de gepaste container, zoals een
speldenkussen of plastic doos.
Kijk nooit weg als de machine aan het werk is. Als u toch moet wegkijken, stop dan eerst met naaien.
Hou vingers uit de buurt van de bewegende naald.
Hou steeds voldoende afstand tussen aangezicht en draadhevel bij het inrijgen van de bovendraad.
Gebruik regelmatig een pluizenborstel om het gebied rond de spoel te reinigen.
Signaleer elke abnormaliteit, abnormale werking, onveilige werking van de naaimachine aan de
verantwoordelijke.
Reinig de naaimachine en de werkpost periodiek bij stilstaande machine en met aangepaste
hulpmiddelen.

NA GEBRUIK
• Zet de machine af en trek de stekker uit het stopcontact.
• Reinig de naaimachine, toebehoren en werkpost na gebruik met aangepaste hulpmiddelen.
• Meld vastgestelde beschadigingen, defecten, onregelmatigheden, onveiligheden aan de
verantwoordelijke.
• Berg de naaimachine, toebehoren, verlengkabels zorgvuldig op.
AFSTELLING, CONTROLE, ONDERHOUD EN HERSTEL
• Mag enkel gebeuren door bevoegde en vakbekwame personen met de nodige opleiding en instructies
en uitgevoerd volgens de informatie en instructies van de gebruiksaanwijzing.
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