
Īsā lietošanas instrukcija



Svarīgi drošības tehnikas norādījumi
Ievērojiet sekojošos drošības tehnikas  norādījumus Jūsu šujmašīnas lietošanai. Pirms 
šujmašīnas lietošanas uzsākšanas iepazīstieties ar lietošanas instrukciju.

BĪSTAMI!
Elektrotrieciena novēršanai:

• Nekad neatstājiet bez pieskatīšanas šujmašīnu ar kontaktdakšu ievietotu rozetē.
• Beidzot darbu vienmēr izņemiet rozeti no kontaktdakšas.

Aizsardzībai no gaismas diožu izstarojuma:
• Neskatieties tieši uz gaismas diožu lampu ar optisko instrumentu (piemēram, lupu). 

Gaismas diožu lampa atbilst aizsardzības klasei 1M.
• Ja gaismas diožu (LED) spuldze ir bojāta, sazinieties ar bernette izplatītāju.

BRĪDINĀJUMS
Lai samazinātu līdz minimumam apdegumu, elektriskā trieciena riskus un cilvēku 
traumēšanu:

• Lietojiet vienīgi elektrības kabeli, kas ietilpst šujmašīnas komplektā. Tīkla kabelis 
ASV un Kanādai (rozete NEMA 1-15) var lietot vienīgi tīkla spriegumam tikai 150V.

• Šo šujmašīnu var lietot vienīgi mērķiem, kas aprakstīti šajā lietošans instrukcijā.
• Šo šujmašīnu var izmantot vienīgi sausās telpās.
• Šo šujmašīnu nedrīkst lietot mitrās telpās vai mitrā vidē.
• Šujmašīna nav rotaļlieta. Esiet īpaši uzmanīgi, ja šujmašīnu lieto bērni vai arī lietojiet 

šujmašīnu bērnu tuvumā.
• Šo šujmašīnu var lietot bērni, kas vecāki par 8 gadiem, kā arī personas ar ierobežotu 

fizisku, sensoro un garīgo uztveri un spējām, kā arī personas ar nepietiekamu 
pieredzi, kā arī ja personas ir aprūpē un uzraudzībā, ja tiem paskaidrots vai parādīts 
kā lietot šujmašīnu un kādu bīstamību šī šujmašīna var radīt to nepareizi lietojot. 
Bērniem nedrīkst ļaut ar šujmašīnu rotaļāties.

• Bērni nedrīkst veikt šujmašīnas tīrīšanas vai apkopes darbus bez pieskatīšanas.
• Nelietojiet šo šujmašīnu ja ir bojāts elektriskais kabelis vai rozete, ja strādājot ar 

šujmašīnu konstatēti bojājumi, ja šujmašīna nomesta zemē vai bojāta, kā arī brīdī, ja 
šujmašīna tikusi aplieta ar ūdeni. Šādā gadījumā nogādājiet šujmašīnu uz tuvāko 
specializēto bernette veikalu šujmašīnas pārbaudei vai remontam.

• Lietojiet tikai tādus piederumus, kurus iesaka un izplata ražotāja pārstāvji.
• Nelietojiet šujmašīnu, ja tai bloķētas ventilācijas atveres. Visas ventilācijas atveres 

jāatbrīvo no tekstila šķiedru pārpalikumiem, putekļiem un audumu atgriezumiem.
• Neievietojiet mašīnas atverēs nekādus priekšmetus.
• Nenovietojiet nekādus priekšmetus uz pedāļa.
• Lietojiet vienīgi 4C-316/-326/-345 tipa pedāli.
• Neieslēdziet šujmašīnu telpās, kur tiek lietotas vielas aeresolu iepakojumos vai kur 

lieto tīru skābekli.
• Naža aizsardzības uzlika šujot plakanšuves ir jāuzstāda mašīnas ekspluatācijas 

laikā.
• Sargiet pirkstus no visām kustīgajām overloka detaļām.Esiet īpaši vērīgi adatas, 

cilpotāja un naža apvidū.
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• Nevelciet un nestumjiet audumu šūšanas laikā. Tas var novest pie adatas salūšanas.
• Darbos, kas veicami pie adatas - piemēram diegu ievēršana, adatas nomaiņa, 

pēdiņas nomaiņa - galveno slēdzi pārvietojiet stāvoklī "0".
• Nelietojiet bojātas adatas.
• Vienmēr lietojiet oriģinālo bernette adatu plati. Nepareiza adatas plate var novest pie 

adatas salūšanas.
• Lai izslēgtu šujmašīnu, galveno slēdzi pārvediet pozīcijā "0" un izņemiet 

kontaktdakšu no rozetes. Tajā pat laikā turiet kontaktdakšu, nevis velciet aiz vada.
• Izņemiet kontaktdakšu no rozetes, ja nepieciešams atvērt aizsargvirsmas, šujmašīnu 

jāsaeļļo vai jāveic citi šajā lietošanas instrukcijā minētie apkopes un apkalpošanas 
darbi.

• Šai šujmašīnai ir dubultā izolācija (izņemot ASV, Kanādu un Japānu). Lietojiet tikai 
oriģinālās rezerves daļas.Skatīt norādes par dubultās izolācijas ierīču apkopi.

Pamata norādījumi
Lietošanas instrukcijas pieejamība

Īss instrukcijas izvilkums tiek pievienots šujmašīnai.
• Lūgums saglabāt šo īso instrukciju, pieejamā vietā, tuvu šujmašīnai, tādejādi to 

izmantojot pēc nepieciešamības.
• Pilno lietošanas instrukcijas versiju var lejupielādēt www.bernette.com.
• Nododot šujmašīnu trešajām personā, lūgums pievienot šujmašīnai arī īso 

instrukcijas variantu.
   Lietojiet šujmašīnu mērķiem, kādiem tā paredzēta

Šī ir mājsaimniecībai paredzēta iekārta.Šujmašīna paredzēta audumu un citu 
materiālu šūšanai, kā aprakstīts šajā lietošanas instrukcijā. Jebkura cita izmantošana 
tiek uzskatīta par neatbilstošu lietošanu. bernette neuzņemas nekādu atbildību par 
sekām, ko rada šujmašīnas lietošana, ne pēc mērķiem.

   



Ierīču ar dubulto izolāciju tehniskā apkope
Izstrādājumos ar dubulto izolāciju paredzētas divas izolācijas sistēmas sazemējuma 
vietā. Šādās ierīcēs sazemējums nav paredzēts un na jāierīko. Dubultās izolācijas 
iekārtu apkope paredz īpašu piesardzību un sistēmas zināšanas, to jāveic tikai 
kvalificētam personālam. Tehniskajā apkopē un remontā jālieto vienīgi oriģinālās 
rezerves daļas. Izstrādājumi ar dubulto izolāciju tiek marķēti sekojoši: «Double-
Insulation» или «double-insulated».

   Šādi izstrādājumi var tikt marķēti arī ar simbolu.

Apkārtējās vides aizsardzība
Bernette izturas atbildīgi pret apkārtējās vides aizsardzību.Mēs cenšamies 
paaugstināt  savu produktu ekoloģiskumu, nepārtraukti uzlabojot formu un 
ražošanas tehnoloģijas.
Mašīna marķēta ar pārsvītrotu atkritumu spaini. Tas nozīmē to, ja mašīna netiek 
lietota, to nedrīkst utilizēt kopā ar pārējiem atkritumiem. Nepareizi utilizējot 
šujmašīnu, bīstami atkritumi var nonākt gruntsūdeņos, tādejādi radot bīstamus 
draudus veselībai.
Šujmašīnu nepieciešams nodot sadzīves elektronikas utilizācijas vietā vai 
sazināties ar izplatītāju par nodošanas iespējām. Informāciju par utilizācijas 
iespējām variet saņemt savā pašvaldībā. Pērkot jaunu šujmašīnu, BERNINA 
dīleris paņems atpakaļ Jūsu veco BERNINA vai Bernette šujmašīnu.
Ja šujmašīnā ir kādi dati, Jūs paši atbildiet par to saglabāšanu pirms nodošnas 
utilizācijai.
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Overloka detaļas
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1 Pēdiņas pacelšana
2 Dūriena garums
3 Diferenciālās padeves transportieris
4 Spara rats
5 Pedāļa/tīkla kabeļa pieslēgvieta
6 Galvenais slēdzis

7 Rullīša šuves svira
8 Diega mikrokontroles taustiņš (mtc)
9 Apgriešanas platums
10 Pēdiņas piespiešanas spēks
11 Diega nogriezējs
12 Ceļa svira
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Pievienošana un ieslēgšana
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Cilpotāja diegu savēršana
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Adatu diegu savēršana
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Diegu nostiepumu regulēšana
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Apkope un tīrīšana
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Bojājumu novēršana

Bojājums Novēršana
Audums tiek padots nepareizi • Palieliniet dūriena garumu.

• Bieziem audumiem palieliniet pēdiņas piespiešanas spēku.
• Viegliem audumiem samaziniet pēdiņas piespiešanas spēku.
• Pārbaudiet diferenciālā transportiera uzstādījumus.

Adatas lūšana • Pareizi ievietojiet adatu.
• Nevelciet audumu šūšanas laikā.
• Pievelciet adatas fi ksācijas skrūvi (nepārvelkot)
• Bieziem audumiem lietojiet lielāka izmēra adatu.

Diega plīšana • Samaziniet diega nostiepumu.
• Pārbaudiet diegu savēršanas pareizumu.
• Pārliecinieties, ka diegs nav noslīdējis vai sapiņķerējies.
• Pareizi ievietojiet adatu.
• Ievietojiet jaunu adatu;esošā adata var būt bijusi līka vai nea-

sa.
• Lietojiet tikai augstas kvalitātes diegus.

Dūrienu izlaišana • Ievietojiet jaunas adatas;esošās adatas var būt bijušas līkas 
vai neasas. 

• Pievelciet adatas fi ksācijas skrūvi (nepārvelkot)
• Pareizi ievietojiet adatas.
• Mainiet adatas tipu vai izmēru.
• Pārbaudiet diegu savēršanas pareizumu.
• Pēdiņas piespiešanas spēks
• Lietojiet tikai augstas kvalitātes diegus.

Nevienmērīga vīle • Noregulējiet diega nostiepumu.
• Pārliecinieties, ka diegs nav noslīdējis vai sapiņķerējies.
• Pārbaudiet diegu savēršanas pareizumu.

Šuves neproporcionalitāte • Pārbaudiet diferenciālā transportiera uzstādījumus.
• Samaziniet diega nostiepumu.
• Pārliecinieties, ka diegs nav noslīdējis vai sapiņķerējies.
• Lietojiet tikai augstas kvalitātes diegus.
• Samazinet dūriena garumu
• Viegliem audumiem samaziniet pēdiņas piespiešanas spēku.

Nevienmērīga malas apgrie-
šana

• Pārbaudiet nažu stāvokli
• Nomainiet vienu vai abus nažus.

Auduma savilkšanās • Palieliniet dūriena garumu.
• Pārbaudiet diferenciālā transportiera uzstādījumus.
• Pārliecinieties, ka diegs nav noslīdējis vai sapiņķerējies.
• Sākumā sadiedziet auduma slāņus uz parastas šujmašīnas, 

pirms šūt ar overloku.

Overloks nedarbojas • Izslēdziet un ieslēdziet šujmašīnu atkārtoti.
• Aizveriet spolītes aizsargvāciņu.
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www.bernette.com/b64AIRLOCK

Papildus informācijai un video-instrukciju saņemšanai 
apmeklējiet www.bernette.com/b64AIRLOCK vai no-
skanējiet QR kodu ar mobilo telefonu.
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