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Jūs vēlaties būt radoši un šūt savu apģērbu, veidot kviltus vai aksesuārus, vai arī vēlaties 
individuālu dekoru ar izšuvumu? Tad  bernette 70 sērijas modeļi ir tieši piemēroti Jums! 
Tie ir vienkārši lietošanā ar plašu funkciju klāstu, augstu dūrienu kvalitāti, kā arī izturīgi 
un par ļoti pieņemamu cenu. Jūs variet izvēlēties no viena šujmašīnas modeļa, viena tikai 
izšūšanas mašīnas modeļa vai viena kombinētā šujmašīnas un izšūšanas mašīnas modeļa. 
Izbaudiet šūšanas radošo baudu augstākajā kvalitātē.



bernette 79

b79 ir šīs sērijas top modelis. Modelis sniedz visu nepieciešamo radošai personībai – 
gan šuj, gan lieliski izšuj. Šī lieliskā iekārta apvieno sevī visas šujmašīnas b77 funk-
cijas ar b70 DECO izšūšanas funkcijām. Vēlaties izrotāt Jūsu šūtos izstrādājumus 
ar skaistiem izšuvumiem? Nekādu problēmu! Mašīnā jau saglabāti vairāk kā 200 
izšūšanas dizaini un citus, neskaitāmus dizainus var viegli ielādēt ar USB zibatmiņas 
palīdzību. Motīvus var vienkārši rediģēt skārienjūtīgajā ekrānā, tos rotējot, mērogojot 
vai kombinējot dažādus motīvu elementus. Sākuma komplektā iekļautas 10 pēdiņas, 
liels – darba virsmu palielinošs galds, brīvo roku sistēmas svira, kā arī izšūšanas mo-
dulis ar 3 izšūšanas rāmjiem un pedāli ar automātisko pēdiņas pacelšanas/nolaišanas 
funkciju. Viss kas nepieciešams, lai ļautu brīvu vaļu Jūsu radošajai fantāzijai.

KOMPLEKTĀ
BERNINA 
TOOLBOX



bernette 77

Šujmašīna b77 pamatā paredzēta šūšanai un kvilta darbiem. Šujmašīna var lepoties 
ar 230 mm attālumu pa labi no  adatas, kas lieliski noderēs radošiem projektiem, 
tāpat veseli 4 LED gaismekļi lieliski apgaismo darba virsmu. Dūrienu klāsts 
iekļauj 500 dažādus dūrienus no kuriem izvēlēties, tajā skaitā 22 darba dūrieni, 
133 dekoratīvie dūrieni, 3 alfabēti, 35 kvilta dūrieni un 17 dažādi pogcaurumu veidi. 
Maksimālais šuves platums ir 7 mm un maksimālais dūriena garums ir 5 mm. 
b77 modelis ir aprīkots ar lielu daudzumu dažādām noderīgām funkcijām, tajā skaitā 
šūšanas ātruma regulators, adatas apstādināšana augšā/apakšā, automātiskā diega 
apgriešana un diega ievēršanas palīgierīce. Pamata komplektā ir iekļautas 8 dažādas 
pēdiņas un darba virsmu palielinošs galds.



bernette 70 DECO 

b70 DECO ir īsta speciāliste. Kā īstena izšūšanas šujmašīna bez šūšanas funkcijas, tā 
sniedz visu iedomājamo, lai dekorētu apģērbu vai aksesuārus ar izšuvumu. Mašīnā ir 
saglabāti vairāk kā 200 izšūšanas dizaini, kā arī papildus dizainus variet lejupielādēt 
ar USB zibatmiņas palīdzību. Krāsainajā un lielajā skārienjūtīgajā ekrānā ir viegli 
tieši rediģēt izšūšanas dizainus. Bagātīgās funkcijas ļauj rotēt, pozicionēt, apgriezt 
spoguļattēlā vai kombinēt izšūšanas dizainus. Tā kā maksimālais izšūšanas laukums ir 
260 x 160 mm, iespējams izšūt pat lielus dizainus. Trīs dažādu izmēru izšūšanas rāmji 
ir iekļauti sākuma komplektā.

KOMPLEKTĀ
BERNINA 
TOOLBOX



Individuāli iestatāms 
šūšanas un izšūšanas ātrums

Izšūšanas modulis 
ar izšūšanas rāmja noteikšanu

Automātiskais diega nogriezējs 
& šūšana atpakaļgaitā

Diega ievēršanas palīgierīce 
atvieglo diega ievēršanu

Adatas apstādināšana augšā/apakšā 
& automātiskā nostiprināšanas funkcija, 
lai nostiprinātu šuvju galus

Vienlaicīga auduma padeve 
no apakšas un augšas



Ceļa svira: ļauj pēdiņu pacelt 
un nolaist nenoņemot rokas 
no izstrādājumua

Ātra un vienkārša vadība 
ar multi-funkcionālajiem 
regulatoriem

Vienkārša un intuitīvi saprotama 
izvēlne ar 5-collu krāsaino skārienjūtīgo 
ekrānu, kas sevī ietver pamācību, 
radošo konsultantu un dūrienu dizaineru

4 spoži LED gaismekļi 
nodrošina lielisku darba 
virsmas apgaismojumu

Praktiska horizontālā 
kuģīša sistēma ar 7 mm 
dūriena platumu

Adatas apstādināšana augšā/apakšā 
& automātiskā nostiprināšanas funkcija, 
lai nostiprinātu šuvju galus



Funkcijas salīdzinājumam b79 b77 b70 DECO

Pamata funkcijas

Šujmašīnas tips Šūšanas un izšūšanas 
šujmašīna

Šujmašīna Izšūšanas mašīna

Kuģīša sistēma Horizontālā Horizontālā Horizontālā

Krāsains skārienjūtīgs ekrāns 5 collas 5 collas 5 collas

Šūšanas laukums pa labi no adatas 9" (230 mm) 9" (230 mm) 9" (230 mm)

Multi funkcionāli regulatori

Regulējams ātrums

Pēdiņas piespiešanas spēks regulējams ekrānā

Augšējā diega nostiepums regulējams ekrānā

Diega nogriešanas palīgierīce

Automātiskais diega nogriezējs

Pus-automātisks diega ievērējs

Automātiska diega ievēršanas pozīcija pēdiņai

Adatas apstādināšana augšā/apakšā

Start/stop taustiņš (šūšana bez pedāļa)

Augšējā diega sensors

Apakšējā diega sensors

Automātiska pēdiņas pacelšana

Šūšanas laukuma apgaismojums 4 LEDs 4 LEDs 4 LEDs

Uzstādījumu programma

USB spraudnis USB zibatmiņas pievienošanai –

Valodu izvēle –

Eco režīms

Šūšana

Maksimālais šūšanas ātrums (dūrieni minūtē) 1000 dūr./min. 1000 dūr./min. –

Maksimālais vīles platums 7 mm 7 mm –

Maksimālais dūriena garums 5 mm 5 mm –

Kopējais dūrienu skaits (iesk.Alfabētus) 500 500 –

Darba dūrieni 22 22 –

Dekoratīvie dūrieni 133 133 –

Automātiskie pogcaurumi (iesk. Actiņas) 17 17 –

Lāpīšanas programmas 2 2 –

Kvilta dūrieni 35 35 –

Šūšanas alfabēti 3 3 –

Augšējais transportieris –

Dūrienu dizaineris – –

Adatas pozīcijas 15 15 –

Automātiskā šuves nostiprināšanas funkcija –

Dubultās adatas funkcija –

Reversā šūšana –

Automātiskā pēdiņas piespiešanas spēka kompensācija –



b70 DECO & b79 ar 2 bezmaksas 
BERNINA Toolbox moduļiem
BERNINA Toolbox ir vienkārši saprotama un lietojama izšūšanas programmatūra. 
Tā sastāv no Burtu veidošanas un Rediģēšanas moduļa standarta komplektācijā un 
 Monogrammu moduļa kā papildus opcija. Katram  modulim ir liels izšūšanas motīvu 
klāsts, dizaini piejami bez maksas BERNINA mākoņserverī. Iespējams rediģēt dizainus 
 BERNINA mākoņserverī, tādejādi Jūsu radošās idejas realizējot tieši Jūsu planšetē vai 
portatīvajā datorā.

LETTERING 
& EDITING 
IEKĻAUTS

Nicht alle Modelle und Zubehörteile sind in allen Ländern verfügbar. Änderungen bezüglich Ausstattung und Ausführung bleiben vorbehalten.

Funkcijas salīdzinājumam b79 b77 b70 DECO

Nolaižami apakšējā transportiera zobiņi –

Personīgo dūrienu vai dūrienu kombināciju saglabāšana –

Šūšanas pamācība – –

Radošais konsultants –

Izšūšana

Maksimālais izšūšanas ātrums (dūrieni minūtē) 850 dūr./min. – 850 dūr./min.

Maksimālais izšūšanas laukums 260x160 mm 
(10"x6") –

260x160 mm 
(10"x6")

Ieprogrammētie izšūšanas dizaini 208 – 208

Izšūšanas alfabēti (iesk. Hebrew, Cyrillic un Arabian) 7 – 7

Atmiņa personīgo izšūšanas dizainu saglabāšanai –

Izšūšanas formāti VP3, VIP, PEC, HUS, 
DST, EXP, JEF, PES –

VP3, VIP, PEC, HUS, 
DST, EXP, JEF, PES

Dizainu rediģēšana ekrānā: spoguļattēls, rotācija, 
mērogošana, pozīcija, Word ART –

Dizainu kombinešana –

Automātiska krāsas izmaiņu optimizācija saglabāšanas laikā –

Automātiska izšūšanas rāmja atpazīšana –

BERNINA CutWork Tool saderība –

Izšūšanas konsultants –

Standarta piederumi

Komplektā iekļautas pēdiņas 10 8 2

HTTBC –

Pieliekamais darba virsmu palielinošais galdiņš –

Ceļa svira pēdiņas pacelšanai un darbam, nenoņemot rokas no zstrādājuma –

Pedālis ar pēdiņas pacelšanas funkciju –

Izšūšanas modulis –

Izšūšanas rāmji (S,M,L) –

BERNINA Toolbox izšūšanas programmatūra: rakstīšanas modulis, 
tostarp 200 izšuvumu paraugi un 100 alfabēti –

BERNINA Toolbox Embroidery Programmatūra: 
Editing modulis ar 100 dizainiem –

Putekļu aizsargs

BERNINA adatu komplekts



Norādījumi, kā uzšūt kleitu ar izšuvumiem

Šī, no elastīgā satīna izgatavotā, pieguļošā kleita ir vienmēr aktuāla klasika. 
Brīnišķīgais izšuvums uz sānu daļas piešķir ziediem klātu eleganci. Pieguļošajai kleitas 
augšdaļai ir V veida kakla izgriezums un iešuves aizmugurē. Pretieloces svārku daļas 
priekšpusē piešķir apjomu un kustību. Citas detaļas ir ļoti iecienītās šuvēs iešūtās 
kabatas, paslēpts rāvējslēdzējs un trīsceturtdaļpiedurknes ar iešuvēm. Valkājiet šo 
individuāli pielāgotu, īpaši šūto kleitu kopā ar stilīgu stepētu ādas rokassomiņu.

Norādījumi par šūšanu, tostarp arī piegrieztne, ir pieejami šeit: 
www.mybernette.com/emerald-dress 



Norādījumi, kā uzšūt ādas rokassomiņu

Šī Nappa jērādas rokassomiņa ir ļoti izsmalcināta, un tai ir stepēta virskārta, rotaļīgas 
bārkstis ar krellītēm un smalks, ērts rokturis. Ķerieties klāt un radiet šo eleganto 
somiņu, un nodemonstrējiet savas lieliskās stepēšanas, šūšanas un amata meistarības 
prasmes!

Norādījumi par šūšanu, tostarp arī piegrieztne, ir pieejami šeit: 
www.mybernette.com/quilt-clutch
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bernette ir BERNINA Textile Group preču zīme.


