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Apskats
Šujmašīnas apskats
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Standarta piederumi

7

Putekļu aizsargs
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Šūšanas galdiņš
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Piederumu nodalījums

8

Piedurkņu platformas izmantošana
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Trīskāršais pastiprinātais dūriens

21

Trīskāršais pastiprinātais zig-zag dūriens

22

Pogu piešūšana
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Automātiskā pogcauruma šūšana

23

Pogcaurums ar ielikto diegu

25

Rāvējslēdzēja iešūšana

26

Slēptais dūriens

27

Rullīša dūriens

28

DEKORATĪVIE DŪRIENI
SAGATAVOŠANĀS ŠŪŠANAI
Šujmašīnas pieslēgšana elektrotīklam

9

Šūšanas ātruma regulēšana

9

Gliemežvāka dūriens

29

Tīklveida dūriens

29

Aplikācijas

30

Trikotāžas dūrieni

30

Pēdiņas svira
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Pēdiņas nomaiņa

10

Pēdiņas turētāja noņemšana un uzlikšana

10

Adatas nomaiņa

11

Adatu un diegu attiecības tabula

11

Spolītes turētāju uzstādīšana

12

Spolītes izņemšana un uzstādīšana

12

Spolītes uztīšana

13

Apakšējā diega ievēršana

13

Augšējā diega ievēršana

14

Diega ievērējs

14

Apakšējā diega izvilkšana

15

Diega nostiepuma regulators

15

Dūriena izvēles rokturis

16

Dūriena garuma regulators

16

Zig-zag platuma regulators

16

Drošības prasībām, atbilstoši LR Likumdošanai Saskaņā ar

Atpakaļgaitas svira

17

Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem

Auduma transportiera nolaišana un pacelšana.
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MAŠĪNAS APKOPE
Spolītes turētāja un kuģīša korpusa tīrīšana

31

Kuģīša mehānisma noņemšana

31

Kuģīša mehānisma uzstādīšana

31

Eļļošana

32

Transportiera zobiņu tīrīšana

32

Bojājumu novēršana

33

Dūrienu attēls
Apskats

34

Cienījamais pircēj,
Vēlamies informēt, ka mūsu produkcija ir SertificētaAtbilstībai

Cienījamais Pircēj,
Lietošanas instrukcijā doti vispārīgie šujmašīnas lietošanas nosacī-

TAISNIE DŪRIENI
Taisnais dūriens

18

Dūriena virziena maiņa

18

Virzīšanas līnijas

19

Taisno stūru apstrāde

19

jumi konkrētajam šujmašīnas modelim. Šūšanas nosacījumi un
paņēmieni, kā arī audumu izvēles rekomendācijas, t. sk.

diegu izvēles jautājumi ir izklāstīti speciālajā šūšanas tēmai veltītajā

literatūrā, kā arī tiek pasniegti "Burda Rīga" šūšanas un rokdarbu

kursosLietošanas instrukcija neaizvieto specializēto, šūšanas tēmai
veltīto literatūru!Pirms ķerties klāt izstrādājumu šūšanai un mainot

diegus, audumus, vai dūrienu veidus, kā arī šujmašīnas parametrus,

nepieciešams veikt paraugu mēģinājuma šūšanu. Mēs būsim Jums

DARBA DŪRIENI
zig-zag

19

Overloka dūriens

20

Elastīgais zig-zag dūriens

20

Overloka dūriens trikotāžas audumiem

21

ļoti pateicīgi, par Jūsu labojumiem un ieteikumiem šai lietošanas

instrukcijai. Mēs paturam tiesības mainīt tekstu un ilustratīvos attēlus.

BERNINA International AG, 8266 Steckborn/Schweiz http://www.
bernina. com / www. bernina. lv

3

SVARĪGI DROŠĪBAS TEHNIKAS NORĀDĪJUMI

Izmantojot elektrotehniku svarīgi vienmēr
ievērot vispārējos drošības noteikumus, kas
norādīti zemāk:
Pirms mašīnas izmantošanas iepazīstieties ar
visiem zemāk noteiktajiem norādījumiem.
Turiet instrukciju pieejamā vietā, līdzās mašīnai. Nododot mašīnu trešajai personai, līdzi
nododiet arī lietošanas instrukciju.
Nekad neatstājiet mašīnu bez uzraudzības,
ja kontaktdakša ievietota rozetē. Pēc darba
beigām un pirms mašīnas tīrīšanas vienmēr izņemiet kontaktdakšu no rozetes.

6.

7.
8.

BĪSTAMI!

Lai novērstu strāvas triecienu:
1. Nekad neatstājiet mašīnu bez uzraudzības, ja kontaktdakša ievietota rozetē.
2. Pēc darba beigām un pirms mašīnas
tīrīšanas vienmēr izņemiet kontaktdakšu
no rozetes.
3. LED RADIĀCIJANeskatieties tieši uz
gaismas avotu ar optiskiem instrumentiem..

9.
10.
11.

12.

BRĪDINĀJUMS!

Lai samazinātu apdegumu, aizdegšanās,
elektrisko triecienu risku vai citu cilvēku traumēšanu:
1. Mašīnu nedrīkst lietot bērniem līdz 8
gadu vecumam, kā arī personām ar ierobežotām garīgām, uztveres un sajūtu
spējām, kā arī ja nav nepieciešamo zināšanu, kuras nepieciešamas darba drošībai strādājot ar mašīnu.Tādos gadījumos, tiek atļauts strādāt ar mašīnu tikai
zinošu vai atbildīgu personu pavadībā.
2. Neļaujiet izmantot mašīnu kā rotaļlietu.
Esiet īpaši uzmanīgi, ja mašīnu izmanto
bērni, kā arī, ja tiek strādāts bērnu vai
personu ar uztveres traucējumiem
tuvumā.
3. Izmantojiet šujmašīnu tikai tiem darbiem,
kuriem tā paredzēta, saskaņā ar lietošanas instrukciju.Izmantojiet tikai tos piederumus, kurus rekomendē izgatavotājs.
4. Neļaujiet izmantot mašīnu kā rotaļlietu.
5. Kategoriski aizliegts lietot šujmašīnu ar
bojātu elektrības vadu un rozeti, arī tādā
gadījumā, ja šujmašīnai konstatēti bojājumi, tā ir kritusi, vai bijusi bojāta, vai
4

13.
14.
15.
16.

17.

18.

pabijusi ūdenī.Neizmantojiet mašīnu, ja
bojāts strāvas vads vai kontaktdakša, ja
tā nedarbojas, kā paredzēts, ja mašīna ir
saņēmusi triecienu vai bojāta vai ja
nonākusi saskarē ar ūdeni vai citiem
šķidrumiem. Tādā gadījumā nepieciešams mašīnu nogādāt tuvākajam autorizētajam servisa speciālistam uz pārbaudi, remontu, kā arī elektriskai vai
mehāniskai regulēšanai.
Nekad nestrādājiet ar mašīnu, ja ventilācijas atveres ir bloķētas.Mašīnas ventilācijas atverēm jābūt atvērtām un brīvām
no sakrājušajām tekstilšķiedrām, putekļiem diegu un auduma atgriezumiem.
Sargājiet pirkstus no kustīgajām mašīnas detaļām.Īpaša uzmanība jāpievērš
apvidum ap mašīnas adatu.
Izmantojiet tikai oriģinālās adatu plāksnes.Nepareizas adatu plāksnes lietošana var novest pie adatu lūšanas.
Neizmantojiet deformētas - saliektas
adatas.
Nevelciet un negrūdiet audumu šūšanas
laikāTas var izraisīt adatas lūšanu.
Izslēdziet mašīnu, pārvietojot galveno
slēdzi pozīcijā „O”, veicot tuvu adatai
jebkurus darbus: diega ievēršana adatā,
adatas, spolītes vai pēdiņas nomaiņa, kā
arī jebkura līdzīga operācija
Vienmēr atvienojiet mašīnu no elektrības
padeves pirms noņemat mašīnas paneli,
ja veicat eļļošanu, lampiņas nomaiņu vai
citus tehniskās apkopes darbus, kas
norādīti lietošanas instrukcijā. (Izņemiet
elektropadeves dakšu no rozetes) Tīrīšanas un apkopes darbus nedrīkst veikt
bērni bez pieaugušas personas uzraudzības.
Nekad neievietojiet mašīnas ventilācijas
atverēs nekādus priekšmetus.
Lietojiet mašīnu vienīgi sausās un aizsargātās vietās. Nekad nestrādājiet ar
mašīnu mitrā vai slapjā vidē.
Nedarbiniet mašīnu telpās, kur tiek lietoti
aerosola izpūšamie produkti vai tiek
uzglabāts skābeklis.
Lai izslēgtu mašīnu pārvietojiet galveno
slēdzi pozīcijā „O” „off” un pēc tam izņemiet elektrības kontaktdakšu no rozetes.
Neizņemiet elektrības vadu, to raujot aiz
paša vada, tā vietā satveriet kontaktdakšu, lai to izņemtu no rozetes.
Ja elektrības vads vai mašīnas pedālis ir
bojāti, tā nomaiņu jāuztic ražotājam vai
ražotāja autorizētam servisa speciālistam, lai izvairītos no dažāda veida traumām.
Nekādā gadījumā nenovietojiet neko uz
mašīnas pedāļa.

19. Nomainot lampiņu pievērsiet uzmanību,
lai vietā ievietotu vienāda tipa lampiņu.
20. Mašīnu var lietot vienīgi kombinācijā ar
C-1028 (100-120Vzona) vai KD-2902
(220-240V zona).
21. Trokšņu līmenis normālos mašīnas
darba apstākļos nepārsniedz 75dB (A).
22. Šī mašīnai ir aprīkota ar dubulto izolāciju.
(izņemot ASV/Kanādu) Izmantojiet tikai
oriģinālās šujmašīnas rezerves daļas.
Ievērojiet tehniskās apkopes noteikumus
izstrādājumiem ar dubulto izolāciju.

UZMANĪBU:
Šī mašīna ir paredzēta tikai izmantošanai mājsaimniecībāJa mašīna tiek izmantota ļoti intensīvi,
vai arī komerciālos nolūkos, nepieciešama pastiprināta mašīnas tīrīšana un pastiprināta servisa
apkope.
Nolietojuma un izdiluma pazīmes, kas norāda uz
ļoti intensīvu vai komerciālu izmantošanu, netiek
novērstas automātiski, pat ja tās notikušas garantijas perioda ietvaros. Lēmumu par rīcību katrā
šādā situācijā pieņem ražotāja autorizēts servisa
personāls.

NORĀDE:
Ja mašīna kādu laiku glabājusies aukstā istabā vai
ziemas mēnešos tikko atvesta no tās iegādes
vietas, vismaz 1 stundu pirms ieslēgšanas mašīnai jāpastāv siltā telpā.

Visas tiesības aizsargātas
Tehniskā apkope izstrādājumiem ar dubulto izolāciju
Sazemējuma vietā ierīcēs ar dubulto izolāciju
ir paredzētas divas izolācijas sistēmas. Šādās
ierīcēs sazemējums nav paredzēts un sazemējuma vadam nav jābūt pievienotam. Tehniskā apkalpošana ierīcēm ar dubulto izolāciju
prasa īpašu uzmanību un sistēmu pārzināšanu un ir izpildāma tikai kvalificētām personām.Remonta un tehniskās apkopēs ir jāizmanto tikai oriģinālas rezerves daļas.Ierīces
ar dubulto izolāciju tiek marķētas ar vārdiem
„DOUBLE INSULATION” vai „DOUBLE INSULATED”.
Produkts var tikt marķēts arī ar simbolu
.

SAGLABĀJIET ŠĪS NORĀDES!

Tehnisku un produkta uzlabošanas iemeslu
dēļ, mašīnas funkcijas, detaļas un aksesuāri
var tikt, bez brīdinājuma, pakļauti maiņai un
izmaiņām, jebkurā laikā. Mašīnas sākuma
komplektā esošie aksesuāri var atšķirties
atkarībā no mašīnas iegādes valsts.
ES Valstīm: Mašīnu nedrīkst lietot bērniem līdz 8
gadu vecumam, kā arī personām ar ierobežotām
garīgām, uztveres un sajūtu spējām, kā arī ja nav
nepieciešamo zināšanu, kuras nepieciešamas
darba drošībai strādājot ar mašīnu, tiek atļauts
strādāt ar mašīnu tikai zinošu vai atbildīgu personu pavadībā.Neļaujiet izmantot mašīnu kā rotaļlietu. Lietotāja pārziņā esošās tīrīšanas un profilakses funkcijas atļauts veikt tikai pieaugušajiem,
vai apmācāmajiem, pieredzējušu personu klātbūtnē.
Valstīm ārpus ES (izņemot ASV un Kanādu)
Mašīnu nedrīkst lietot bērniem līdz 8 gadu vecumam, kā arī personām ar ierobežotām garīgām,
uztveres un sajūtu spējām, kā arī ja nav nepieciešamo zināšanu, kuras nepieciešamas darba drošībai strādājot ar mašīnu, tiek atļauts strādāt ar
mašīnu tikai zinošu vai atbildīgu personu pavadībā.Neļaujiet izmantot mašīnu kā rotaļlietu.
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APSKATS

Šujmašīnas apskats
Atpakaļgaitas svira

Dūriena izvēles rokturis

Dūriena garuma regulators

Zig-zag platuma regulators

Spolītes uztīšanas ierobežotājs
Uztinēja stienis
Spolītes stienis

Sākotnējā nostiepuma regulators diegam uztinējam
Diega vadītājs

Diega vadītāja stienis

Diega nostiepuma regulators
Priekšējais panelis

Diega nogriezējs
Diega ievērējs
Adatu plate

Šujmašīnas galdiņš (ar nodalījumu piederumiem)
Pēdiņas turētājs

Adatas nostiprināšans skrūve
Adata

Pēdiņa (zig-zag pēdiņa)
Pārnēsāšanas rokturis
Spara rats

Galvenais slēdzis

Atvere, kas paredzēta tīkla kabeļa un pedāļa
pieslēgšanai
Piedurkņu plaftorma

Svira pogcauruma izpildei
Pēdiņas svira

Pedālis

NORĀDE:
Pārnēsājot šujmašīnu ar vienu roku turiet aiz roktura, ar otru roku pieturiet no apakšas.

NORĀDE:
Šujmašīnas konstrukcija un specifikācija var tikt
mainīta jebkurā brīdī bez iepriekšēja brīdinājuma.
* Komplektā ietilpstošais pedālis var atšķirties no tā, kas
parādīts attēlā.
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Standarta piederumi
Spolītes (4 gab.)

Vīļu ārdītājs un pogcaurumu griezējs
Skrūvgriezis (lielais)

Skrūvgriezis (mazais)
Adatu komplekts

Pēdiņa apmetināšanai

Pēdiņa rāvējslēdzēja iešūšanai

Pēdiņa dekoratīvajiem dūrieniem
Pēdiņa pogu piešūšanai

Slēptā dūriena un auduma apgriešanas pēdiņa
Pogcaurumu pēdiņa

Papildus informāciju par piederumiem, kas tiek piedāvāti
kā papildus aksesuāri, meklējiet mūsu mājaslapā:
http://www.mybernette.com/accessories

Putekļu aizsargs

Instrukcija putekļu aizsarga izgatavošanai pašrocīgi,
atrodama:

http://www.mybernette.com/cover
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Šūšanas galdiņš

Šūšanas galdiņš palielina kontaktvirsmu un ir ļoti vienkārši noņemams

•

Šūšanas galdiņa noņemšana:

Izbīdiet šūšanas galdiņu.

Šūšanas galdiņš

•

Galdiņa uzstādīšana:

Iebīdiet galdiņu gar piedurkņu platformas malu un ielieciet izbīdījumus vietās, kas paredzētas galdiņa fiksācijai
pie šujamšīnas.
Piedurkņu plaftorma
Izbīdījums
Iedobe

Piederumu nodalījums

Piederumi glabājas šujmašīnas galdiņā.
Lai atvērtu nodalījumu atbīdiet vāciņu.

Nodalījums piederumu glabāšanai

Piedurkņu platformas izmantošana

Piedurkņu platforma tiek izmantota, lai apstrādātu piedruknes, bikšu galus un citas līdzīga veida detaļas.Ar to
viegli lāpīt zeķes un likt ielāpus ceļu un elkoņu rajonā.
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SAGATAVOŠANĀS ŠŪŠANAI

Šujmašīnas pieslēgšana elektrotīklam
Izslēdziet barošanu ar galveno slēdzi.

Ielieciet štekeri atverē, kas paredzēta tīkla kabeļa un
pedāļa pieslēgšanai.
Ievietojiet kontaktdakšu rozetē.

Ar galveno slēdzi ieslēdziet šujmašīnu.

Kontaktdakša
Galvenais slēdzis
Rozete
Atvere, kas paredzēta tīkla kabeļa un pedāļa
pieslēgšanai
Šujmašīnas kontaktdakša

UZMANĪBU:
Pirms šujmašīnas pieslēgšanas, pārliecinieties, ka
spriegums, kas norādīts uz šujmašīnas atbilst
spriegumam Jūsu elektrotīklā.

UZMANĪBU:
Strādājot ar šujmašīnu, vienmēr sekojiet šūšanas
apgabalam, nepieskarieties šujmašīnas kustīgajām detaļām, tādām kā diega vadītājs, spara rats
un adata.
Vienmēr izslēdziet šujmašīnu ar galveno slēdzi un
atvienojiet no elektrotīkla:
- ja atstājiet šujmašīnu bez pieskatīšanas;
- ja noņemiet vai uzstādiet jebkādas šujmašīnas
daļas un detaļas;
- pirms šujmašīnas tīrīšanas.
Nelieciet uz pedāļa nekādu priekšmetus, jo tas var
novest pie šujmašīnas pēkšņas darbības uzsākšanas.

Šūšanas ātruma regulēšana
Šūšanas ātrums tiek regulēts ar pedāli.

Jo stiprāk Jūs spiediet uz pedāļa, jo ātrāk šujmašīna
darbojas.
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Pēdiņas svira

Ar pēdiņas sviras palīdzību pēdiņu var pacelt un nolaist.
Pēdiņas sviru var pacelt par 0,6cm augstāk par augšējo
stāvokli, vienkāršākai pēdiņas nomaiņai vai bieza
auduma novietošanai zem pēdiņas.
Svira nolaista
Parasts augšējais stāvoklis
Augstākais augšējais stāvoklis

Pēdiņas nomaiņa
UZMANĪBU:
Pirms pēdiņas nomaiņas izslēdziet barošanu ar
galveno slēdzi. Izvēlētajam dūrienam izmantojiet
piemērotu pēdiņu, citādi var salūzt adata.

Pēdiņas atbrīvošanas svira
Iedobe
Ass

•

Pēdiņas noņemšana:

Pagrieziet spara ratu pret pulksteņrādītāja virzienu lai
paceltu adatu augšējā stāvoklī.
Paceliet pēdiņu.

Nospiediet uz pēdiņas atbrivošanas sviru, lai atbloķētu
pēdiņas turētāju.

•

Pēdiņas pievienošana:

Novietojiet pēdiņu tādejādi, lai ass uz pēdiņas atrastos
tieši zem pēdiņas turētāja iedobes. Nolaidiet pēdiņu.

Pēdiņas turētāja noņemšana un uzlikšana
UZMANĪBU:
Pirms pēdiņas turētāja nomaiņas atslēdziet elektropadevi ar galveno slēdzi.
Skrūve
Pēdiņas turētājs
Caurums ar vītni

•

Turētāja noņemšana:

•

Turētāja uzstādīšana:

Izskrūvējiet skrūvi pret pulksteņrādītāja virzienu.
Savietojiet pēdiņas turētāja atveri ar vītni un atveri uz
pēdiņas turētāja sviras.Ievietojiet skrūvi caurumā.Aizskrūvējiet skrūvi ar skrūvgriezi pulksteņrādītāja virzienā.
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Adatas nomaiņa
UZMANĪBU:
Pirms adatas nomaiņas vienmēr atvienojiet šujmašīnu no elektropadeves un izslēdziet galveno
slēdzi.
Paceliet adatu, griežot spara ratu pret pulksteņrādītāja
virzienu un nolaidiet pēdiņu
Atslēdziet elektrobarošanu ar galveno slēdzi.

Atslābiniet adatas fiksēšanas skrūvi, griežot to pret
puksteņrādītāja virzienu.
Izņemiet adatu.

Ielieciet jaunu adatu līdz atdurei ar nošķēlumu uz
aizmuguri.
Ievietojot adatu fiksatorā, piespiediet to uz augšu
līdz atdurei un aizskrūvējiet fiksēšanas skrūvi.

•

Adatas kvalitātes pārbaude:

Lai pārbaudītu vai adata ir taisna, nolieciet to uz līdzenas
virsmas (galds, stikls, utt.)Atstarpei starp adatu un
taisnu virsmu visās vietās jābūt vienādai
Nekad neizmantojiet neasas adatas.

Audumi
Viegls

Vidējs

Smags

Lins
Žoržets
Trikotāža
Organza
Kreps
Lins
Džersijs
Dekorātīvie
audumi
Flīss

Džinsa
audums
Tvīds
Drapērijas
Austs
audums

Diegi

Zīds № 80—100
Kokvilna №
80—100
Sintētika №
80—100

Adata
№
65/9-75/11

Zīds № 50
№
Kokvilna № 50—80
75/11-90/14
Sintētika № 50—80

Zīds № 30—50
№ 90/14Kokvilna № 40—50
100/16
Sintētika № 40—50

NORĀDE:
Komplektā ietilpst 1 adata ar zilu kolbu (№ 75/11),
2 adatas № 75/11 и 2 adatas № 90/14.
Optimālas apstrādes kvalitātes panākšanai ieteicams izmantot Organ adatas.

Adatu un diegu attiecības tabula
••
••
••
••
••

Lai apstrādātu vidēji biezus audumus izmantojiet
adatas ar izmēru 11/75 vai 14/90.

Vieglu audumu apstrādei izmantojami plāni diegi
un maza izmēra adata, lai novērstu auduma
pavedienu bojāšanu.

Smagu audumu apstrādei izmantojamas tāda
izmēra adatas, lai tā varētu caurdurt audumu bez
augšējā diega sapīšanas.

Vienmēr pārbaudiet adatas izvēles pareizību,
izmantojot auduma gabaliņu, tādu, kā Jūs grasāties apstrādāt.
Parasti adatai un spolītei tiek izmantoti vienādi
diegi.

NORĀDE:
Elastīgu, ļoti vieglu un sintētisku audumu apstrādei vienmēr ieteicams izmantot adatu ar zilu kolbu
(var iegādāties papildus).Adatas ar zilu kolbu efektīvi nodrošina, ka neveidojas dūrienu izlaišana.
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Spolītes turētāju uzstādīšana

Spolītes turētājs kalpo spolītes uzstādīšanai, kas diegu
padod šujmašīnai.

Lai novietotu darba stāvoklī, izvelciet spolītes turētāju uz
augšu. Pēc darba pabeigšanas to novāciet, nospiežot
uz leju.

NORĀDE:
Ja diegs uztinās uz spolītes turētāja, izveriet diegu
caur iedobi uz spolītes turētāja korpusa (skat.
zīmējumu). Iedobei jābūt vērstai uz spolīti ar
diegu.
Augšējais diegs
Iedobe
Sapīšanās vieta

Spolītes izņemšana un uzstādīšana
Noņemiet šūšanas galdiņu, virzot to pa kreisi.
Atveriet kuģīša mehānisma aizsargvāciņu

Kuģīša mehānisma aizsargvāciņš

Paceliet adatu, pagriežot spara ratu pret pulksteņrādītāja
virzienu. Izņemiet spolītes turētāju, pavelkot to aiz
mēlītes.
Uzstādot spolītes turētāju, ievadiet spolītes
turētāja pirkstu, kuģīša mehānisma iedobē

Spolītes turētāja pirksts
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Spolītes uztīšana
Izvelciet spara ratu.

Notiniet diegu no spolītes

Vadiet diegu caur pirmsnospriegojuma regulatoru
diega uztinējā.

Ievadiet diegu caur atveri spolītē no iekšas virzienā
uz āru.
Novietojiet spolīti uz uztinēja stieņa.
Pavirziet uztinēja stieni pa labi.

Pieturot ar roku diega galu, nospiediet pedāli.

Kad šujmašīna izdarījusi pāris apgriezienus, apturiet to un nogriziet atlikušo diegu tuvu pie atveres
spolītē.
Atkal nospiediet pedāli.

Kad diegs būs pilnībā uztinies, apturiet šujmašīnu.

Atgrieziet uztinēja stieni sākotnējā stāvoklī pa kreisi
un nogrieziet diegu.
Atgrieziet spara ratu sākotnējā stāvoklī.

NORĀDE:
Šujmašīnai apstājoties atgrieziet uztinēja stieni
sākotnējā stāvoklī pa kreisi

Apakšējā diega ievēršana
Ievietojiet spolīti spolītes turētājā

Sekojiet tam, lai diegs, spolītei attinoties grieztos
bultiņas virzienā.

Ievadiet diegu spolītes turētāja iedobē.

Ievadiet diegu zem nospriegojuma atsperes tieši
vadīklas austiņā.
* Izvelciet diega galu aptuveni 10 cm garumā.
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Augšējā diega ievēršana

Paceliet diega vadītāja stieni pašā augšējā stāvoklī,
griežot spara ratu pret pulksteņrādītāja virzienu.
Paceliet pēdiņu.

Novietojiet spolīti uz spolītes turētāja stieņa (skat. attēlu)
tādejādi, lai diegs tītos no spolītes aizmugures daļas.

Ar abām rokām ievadiet diegu diega vadītāja.

Noturot diegu pie spolītes, vadiet to uz leju diega
nostiepuma regulātora rajonā, tad vadiet apkārt
nostiepuma atsperes turētājam.
Nostiepiet diegu uz augšu un vadiet to no labās
puses pa kreisi caur diega vadītāja sviru.

Tad velciet diegu uz leju un ievadiet to no labās
puses uz kreiso pusi šujmašīnas galviņas apakšējā
daļā.
Pavelciet diegu uz leju un ievadiet diega pievilcējā
no kreisās adatas vadītāja korpusa puses.

Ieveriet diegu adatas actiņā no priekšas uz aizmuguri.

Diega ievērējs
Paceliet adatu pašā augšējā pozīcijā, griežot spara
ratu pret pulksteņrādītāja virzienu. Nolaidiet diega
ievērēju līdz atdurei lejā.

Pagrieziet diega ievērēju atpakaļ, lai aizķērējs
atbrīvojas un iziet no adatas actiņas aizmugures uz
priekšu.

Vadiet diegu ap diega vadītāju un novietojiet zem
āķīša. Tajā pat laikā vērojiet adatas galiņu.
Āķītis

Pagrieziet diega ievērēju pret pulksteņrādītāja virzienu, lai izvilktu diegu caur adatas actiņu Lēnām
atlaidiet diega ievērēju, vienlaicīgi turot diega galu.
Caur adatas actiņu uz augšpusi tiek izveidota cilpa
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Apakšējā diega izvilkšana

Paceliet pēdiņu, viegli turiet augšējo diegu ar kreiso
roku.

Ar labo roku grieziet spara ratu pret pulksteņrādītāja
virzienu, līdz adata nolaižas. Turpiniet griezt spara
ratu tik ilgi, kamēr diega pievilcēja svira atrodas
pašā augšējā stāvoklī.

Viegli velciet uz augšu augšējo diegu, lai no apakšējā diega tiktu veidota cilpa

Izvelciet aptuveni 10cm abus diegus un virziet tos
uz aizmuguri, novietojot zem pēdiņas.

Diega nostiepuma regulators
•

Pareizs nostiepums

Diega nostiepums tiek uzstādīts atkarībā no apstrādājamā auduma, slāņu daudzumua un apstrādes veida.
Ideāla dūriena gadījumā, zig-zag apakšējais diegs nav
redzams uz auduma augšpuses, savukārt augšējais
diegs nedaudz ir redzams auduma apakšējā pusē.
Augšejais (adatas) diegs
Apakšējais (spolītes) diegs
Auduma labā (augšējā) puse
Auduma kreisā puse
Diega nostiepuma regulators
Izvēlētais stāvoklis

•

Augšējā diega nostiepums ir pārāk liels

Ja apakšējais (spolītes) diegs redzams uz augšējās
auduma puses, nepieciešams samazināt augšējā diega
nostiepumu, uzstādot regulatoru uz mazāku skaitli.

•

Augšējā diega nostiepums ir pārāk mazs.

Ja augšējais (adatas) diegs ir redzams uz apakšējās
auduma daļas, nepieciešams palielināt diega nostiepumu, uzstādot regulatoru uz lielāku skaitli.
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Dūriena izvēles rokturis

Savietojiet burtu, kas atbilst vajadzīgajam dūrienam ar
uzstādījuma atzīmi, griežot dūriena izvēles rokturi
Uzstādījuma atzīme

UZMANĪBU

Lai izvairītos no adatas un auduma bojājuma, izvēloties dūrienu nepieciešams pievērst uzmanību, lai
adata atrastos augšējā stāvoklī, bet ne audumā.

Dūriena garuma regulators

Savietojiet simbolu, kas atbilst vajadzīgajam dūrienam
ar uzstādījuma atzīmi, griežot dūriena izvēles rokturi
Jo lielāks cipars, jo garāks būs dieriens
Uzstādījuma atzīme

••
••

+

S

–

••

Lai izpildītu zig-zag dūrienu, uzstādiet regulatoru
uz cipariem, kas atrodas diapazonā no 0,5 līdz 4.
Lai šūtu trikotāžas dūrienus, kas uz šujmašīnas
atzīmēti ar sarkanu krāsu, uzstādiet regulatoru uz
simbolu «S».

Ja dūriena zīmējums ir nepareizs, pagrieztiet
dūriena garuma regulatoru virzienā «–», lai dūrienus padarītu blīvākus, vai virzienā «+», lai dūrienu
izstieptu.

Zig-zag platuma regulators

Savietojiet ciparu, kas atbilst vajadzīgajam zig-zag
platumam ar atzīmi uz šujmašīnas, griežot zig-zag
platuma regulatoru.
Jo lielāks cipars, jo platāks būs dūriens.
Uzstādījuma atzīme

NORĀDE:
Pirms griezt zig-zag platuma regulatoru, paceliet
adatu virs auduma.
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Atpakaļgaitas svira

Pie nospiestas atpakaļgaitas sviras, šujmašīna šuj atpakaļgaitā.

Auduma transportiera nolaišana un
pacelšana.
Noņemiet šūšanas galdiņu, virzot to pa kreisi.

Atveriet kuģīša mehānisma aizsargvāciņu.
Kuģīša mehānisma aizsargvāciņš

Lai nolaistu transportieri, pavirziet sviru uz leju un
pavirziet to bultiņas virzienā (skat.zīmējumu)

Lai paceltu transportieri, pavirziet sviru uz leju un
pavirziet to bultiņas virzienā (skat.zīmējumu) un
pagrieziet spara ratu pret pulksteņrādītāja virzienu.
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TAISNIE DŪRIENI
Taisnais dūriens

Dūriena izvēle:
A
Pēdiņa (zig-zag pēdiņa)
Diegu nostiepums: 2 – 6
Dūriena garums: 1,5 – 4
Adatas centrālais novietojums
(0) или
(5)

•

Darba uzsākšana

Paceliet pēdiņu un novietojiet audumu tādejādi, lai
auduma mala virzītos gar iezīmēto līniju uz adatu plates.
Nolaidiet adatu audumā.

Nolaidiet pēdiņu un aizvadiet diegus uz aizmuguri.
Nospiediet pedāli.

Uzmanīgi pieturiet audumu gar iezīmēto adatu plates
līniju tādejādi, lai audums virzītos patstāvīgi, bez Jūsu
spēka.

NORĀDE:
Lietojot automātiskā pogcauruma pēdiņu diegus
novirziet pa kreisi.
Lai nostiprinātu sākuma dūrienus, izdariet dažus
dūrienus ar reversu, pēc tam turpinot šūt uz
priekšu.

•

Dūriena beigas

Lai nostiprinātu beigu dūrienus, nospiediet uz reversa
sviras un izdariet dažus dūrienus atpakaļgaitā.

Paceliet pēdiņu un izņemiet audumu. Tajā pat laikā diegus novadiet uz aizmuguri.
Nogrieziet diegus ar diega nogriezēju

.

Tagad diegiem ir pietiekams garms, lai sāktu nākošo
šuvi.
Diega nogriezējs

Dūriena virziena maiņa
		 UZMANĪBU:
Virzot audumu sekojiet tam, lai pirksti atrastos
pietiekamā attālumā no pēdiņas.Pretējā gadījumā
var traumēt pirkstus ar adatas stiprinājuma skrūvi.
Apstādiniet šujmašīnu un ievadiet adatu audumā,
pagriežot spara ratu pret pulksteņrādītāja virzienu.
Paceliet pēdiņu.

Virziena maiņai pagrieziet audumu ap adatu. Nolaidiet
pēdiņu un turpiniet darbu.
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Virzīšanas līnijas

Skaitļi uz adatu plates atbilst attālumam starp adatas
centrālo novietojumu un virzīšanas līniju.
Priekšējie skaitļi atbilst attālumam centimetros.
Aizmugurējie skaitļi atbilst attālumam collās.

Skaitlis

10 15 20 3/8 4/8 5/8 6/8

Attālums (см)

1 1,5 2

— — — —

Attālums (col- — — — 3/8 1/2 5/8 3/4
lās)
Adatas centrālais novietojums
Virzīšanas līnijas
Skaitļi

Taisno stūru apstrāde

Taisna stūra atpstrāde ar attālumu 1,6 cm no auduma
malas.

Apstādiniet šujmašīnu un ievadiet adatu audumā,
pagriežot spara ratu pret pulksteņrādītāja virzienu.
Paceliet pēdiņu un pagrieziet audumu tā, lai auduma
mala atbilstu ar virzītāju attālumā 1,6 cm.
Nolaidiet pēdiņu un turpiniet darbu.

Pret Jums vērsto auduma malu iztaisnojiet pret attēlā
parādīto taisno stūru virzītāju.
Taisno stūru virzītājs

DARBA DŪRIENI
zig-zag

Dūriena izvēle:
B
Pēdiņa: Zig-zag pēdiņa
Diegu nostiepums:
2–5
Dūriena garums: 0,5 – 4
Dūriena platums: 2 – 5

Parastais Zig-Zag bieži tiek lietots malu apstrādei, pogu
piešūšanai, utt.
Uzstādiet vajadzīgo dūriena garumu.
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Overloka dūriens

Dūriena izvēle:
B
Pēdiņa: Zig-zag pēdiņa
Diegu nostiepums: 1 – 4
Dūriena garums: 1 – 2
Dūriena platums: 5

Parastais zig-zag dūriens tiek izmantots malu apstrādei
(apvīlēšanai), lielākajai daļai audumu, lai novērstu to
dalīšanos.Šis ir pats ātrākais malu apstrādes veids.

Novietojiet auduma malu gar melno vadīklu uz pēdiņas.
Ķerieties klāt šūšanai.

Elastīgais zig-zag dūriens
Dūriena izvēle:
C
Pēdiņa: Zig-zag pēdiņa
Diegu nostiepums: 1 – 4
Dūriena garums: 0,5 – 4
Dūriena platums: 5

Šis dūriens tiek izmantots sintētisko un citu audumu
malu apstrādei, kuriem ir tieksme veidot krokas.
Novietojiet audumu tādejādi, lai tiktu atstāta mala
1,6cm.
Pēc apstrādes nogrieziet šuves pielaidi.
Sekojiet tam, lai nesagrieztu dūrienus.
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Overloka dūriens trikotāžas audumiem
Dūriena izvēle:
F
Pēdiņa: Zig-zag pēdiņa
Diegu nostiepums:
1–4
Dūriena garums: S
Dūriena platums: 5

Šis dūriens ir paredzēts streč-velūra un peldkostīmu
šūšanai, nodrošinot masimālu elastību un izturību.

Novietojiet audumu tādejādi, lai tiktu atstāta mala 1,6cm.
Pēc apstrādes nogrieziet šuves pielaidi.
Sekojiet tam, lai nesagrieztu dūrienus.

Trīskāršais pastiprinātais dūriens
Dūriena izvēle:
A
Pēdiņa: Zig-zag pēdiņa
Diega nostiepums:
2–6
Dūriena garums: S
Adatas stāvoklis:
(0) или
(5)

Šis dūriens tiek veidots no diviem dūrieniem uz priekšu
un viena dūriena atpakaļ, tādejādī veidojas ļoti izturīga
šuve.
Šis dūriens tiek izmantots apkakles rajonā, kā arī roku
iešuvēm.
To var izmantot arī šujot mugursomas vai citus tāda
veida izstrādājumus, kas paredzēti lielām slodzēm.
Viegli virziet audumu apstrādes gaitā, tas nepieciešams,
jo audums nepārtraukti kustas uz priekšu un atpakaļ.
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Trīskāršais
dūriens

pastiprinātais

zig-zag

Dūriena izvēle:
B
Pēdiņa: Zig-zag pēdiņa
Diega nostiepums:
2–6
Dūriena garums: S
Dūriena platums: 2 – 5

Ar šo dūrienu var apstrādāt trikotāžas audumus, gadījumos, ja nepieciešams zig-zag dūriens.
Šis dūriens var tikt izmantots arī kā dekoratīvais dūriens.

Pogu piešūšana

Dūriena izvēle:
B
Pēdiņa: Pēdiņa pogu piešūšanai
Diega nostiepums:
2–6
Dūriena garums: 0
Dūriena platums: nepieciešamības
gadījumā noregulējiet
Auduma virzītāja plāksne: nolaista

Nolaidiet auduma virzītāja plāksni.

Novietojiet pogu tādejādi, lai caurumi pogā atbilstu
horizontālajām iedobēm uz pēdiņas. Noregulējiet
dūriena platumu tādejādi, lai tas atbilstu attālumam
starp pogas caurumiem.

Nolaidiet pēdiņu, lai nofiksētu pogu. Griežot spara
ratu, pārbaudiet, lai adata precīzi trāpa pogas caurumos.
Izpildiet aptuveni desmit (10) dūrienus.

Lai pastiprinātu pogas kājiņu, nogrieziet diegus,
atstājot aptuveni 10 cm. Augšējo diegu izvelciet uz
leju caur vienu no pogas caurumiem un uztiniet ap
pogas kājiņu. Izvadiet augšējo diegu uz auduma
kreiso (apakšējo) pusi un sasieniet mezglu.
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Automātiskā pogcauruma šūšana

Dūriena paraugs:
Pēdiņa: Automātisko pogcaurumu pēdiņa
Diega nostiepums:
1–5
Dūriena garums:
Dūriena platums: 5
Pogcauruma garums tiek noteikts automātiski pēc
pogas, kas nofiksēta automātiskās pogcaurumu pēdiņas
aizmugurējā daļā

Pogas turētājā uz pēdiņas iespējams ievietot pogu diametrā līdz 2,5 см.
Vispirms veiciet parauga pogcauruma šūšanu, to izgatavojot uz analoģiska auduma, ar analoģisku dūrienu
daudzumu, u.c. parametriem, kā vajadzīgajam pogcaurumam.
Apstrādājot elastīgos audumus, izmantojiet oderaudumu.
Paceliet adatu, pagriežot spara ratu pret pulksteņrādītāja virzienu.
Paceliet pēdiņas sviru

Iefiksējiet automātisko pogcaurumu pēdiņu

Iedobe
Ass
Atbīdiet pogas turētāju (A) uz atpakaļu un ielieciet
tajā pogu.

Tad pavelciet pogas turētāju cik vien iespējams uz
savu pusi (B).

Pogas turētājs
Ja poga ir ļoti bieza, sašujiet izmēģinājuma pogcaurumu. Ja poga ar grūtībām ieiet izmēģinājuma pogcaurumā, palieliniet pogcauruma garumu, atbīdot pogas
turētāju par tik, lai veidotos atstarpe.
Atstarpe
Pavelciet pogcaurumu izveides sviru uz leju līdz
atdurei

Svira pogcauruma izpildei
Nolieciet audumu zem pēdiņasPagrieziet spara
ratu par vienu apgriezienu atpakaļ, pret pulksteņrādītāja virzienu un izņemiet audumu pa kreisi, lai
abus diegus izvadītu pa kreisi.Nolieciet audumu
zem automātiskās pogcaurumu pēdiņas Pēc tam
nolaidiet automātisko pogcaurumu pēdiņu.
Sākuma punkts

NORĀDE:
Sekojiet tam, lai starp sliedvirsmu un atsperu turētāju nebūtu atstarpes, pretējā gadījumā pogcauruma malām būs dažāds garums.
Slīdvirsma
Turētājs ar atsperēm
Šeit nevajag būt atstarpei
Dažāds garums dēļ atstarpes
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Nospiediet pedāli un šujiet pogcaurumu.

Mašīna automātiski nošūs priekšējo stiprinājumu,
kreiso puse, aizmugurējo stiprinājumu un labo pusi.
Apturiet šujmašīnu, beigu punktā

Nobeiguma punkts
Paceliet pēdiņu un apgrieziet abus diegus, atstājot
aptuveni 10 cm
Izvadiet augšējo diegu uz auduma kreiso (apakšējo) pusi un sasieniet mezglu
Uz abiem pogcauruma galiem ielieciet kniepadatas
pirms nostiprinājuma, lai nesagrieztu nostiprinājumus. Ar ārdītāju izgriežiet pogcaurumu.
Kniepadata
Ārdītājs
Nākošo pogcaurumu apstrāde

Tāda pat garuma pogcauruma šūšanai novietojiet
dūriena izvēles regulatoru uz
un tad uz (skat.
attēlu).
Nospiediet pedāli un šujiet pogcaurumu.

Pēc visu vajadzīgo pogcaurumu izpildes, paceliet
pogcaurumu izpildes sviru līdz atdurei uz augšu.
Pogcauruma svira

•

Pogcauruma dūrienu blīvuma maiņa

Dūrienu blīvuma samazināšanai pagrieziet dūriena
garuma regulatoru pa labi.

Dūrienu blīvuma palieliināšanai pagrieziet dūriena
garuma regulatoru pa kreisi.
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Pogcaurums ar ielikto diegu

Dūriena paraugs:
Pēdiņa: Automātisko pogcaurumu pēdiņa
Diega nostiepums:
1–5
Dūriena garums:
Dūriena platums: 5

Paceliet automātisko pogcaurumu pēdiņu un aizkabiniet ieliekamo diegu aiz āķīša, kas atrodas
pēdiņas aizmugurē.
Izvelciet ieliekamo diegu galus zem pēdiņas uz
priekšu.
Aizkabiniet ieliekamo diegu atverēs uz
priekšējās daļas un pavelciet to.

pēdiņas

Āķītis
Iedobes

Nolaidiet adatu audumā pogcauruma sākuma punktā un nolaidiet pēdiņu.Nospiediet pedāli un šujiet
pogcaurumu.
Abas pogcauruma malas šujās pa virsu ieliekamajam diegam.

* Operāciju secība ir līdzīga kā parastā pogcauruma
šūšanas gadījumā.

Atbrīvojiet audumu un apgrieziet diegus.

Pavelciet aiz ieliekamā diega kreisās puses, lai to
savilktu.Ielieciet galu lāpīšanas adatā, izvadiet uz
kreiso pusi un apgrieziet.
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Rāvējslēdzēja iešūšana

Dūriena izvēle:
A
Pēdiņa: Pēdiņa rāvējslēdzēja iešūšanai
Diega nostiepums: 2 – 6
Dūriena garums: 1,5 – 4
Dūriena platums: 5

Stingri turot rāvējslēdzēja lentu vai augumam piediegtu
rāvējslēdzēja lentu novietojiet kopā ar audumu zem
pēdiņas
Novirziet diegus uz aizmuguri un nolaidiet pēdiņu.

Šujot rāvējslēdzēja kreiso pusi, novietojiet rāvējslēdzēja
zobiņus gar pēdiņas malu un sašujiet audumu un rāvējslēdzēja lentu.
Pagrieziet audumu un nošujiet otru rāvējslēdzēja malu
tāpat kā kreiso.
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Slēptais dūriens

Dūriena izvēle:
D vai E
Pēdiņa: Slēptā dūriena un auduma
apgriešanas pēdiņa
Diega nostiepums: 2 – 4
Dūriena garums: 1 – 3
Dūriena platums: 5

[A]

[B]

Apstrādājot biezus audumus, kuriem ir tieksme
veidot krokas, vispirms apstrādājiet malas. Pēc tam
ielieciet ieloci kā attēlots zīmējumā ar pielaidi
0,7cm
Auduma kreisā puse
0,7 см
[A] Biezi audumi

[B] Plāni un vidēji biezi audumi
Novietojiet audumu tādejādi, lai adata tikai pieķertu
ieloces malu galējā stāvoklī no kreisās puses.

Griežot skrūvi iztaisnojiet vadīklu,skatoties no ieloces malas.
Nošujot ieloces malu, vadiet audumu tādā veidā, lai
adata pieķeru ieloci.
Skrūve
Vadīkla
Ieloce

Pēc tam salieciet abas nošūtās apakšas malas
kopā. Uz auduma augšējās puses jābūt redzamiem
tikai slēptajiem dūrieniem.
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Rullīša dūriens

Dūriena izvēle:
A
Pēdiņa: Pēdiņa apmetināšanai
Diega nostiepums:
2–6
Dūriena garums: 2
Dūriena platums: 5

Apgrieziet auduma stūri 0,5 uz 0,8cm, tā, lai stūra
mala nebūtu pārāk bieza un to varētu iefiksēt
pēdiņā.

Izveidojiet gar malu ieloci 0,3cm platumā un 6cm
garumā.
Auduma kreisā puse
0,5 см
0,8 см
Pēdiņas gliemezis

Novietojiet audumu tādejādi, lai mala atrastot taisni
pret pēdiņas vadīkluNolaidiet pēdiņu un izdariet
dažus dūrienus, izvelkot abus diegus uz aizmuguri.
Apturiet šujmašīnu ar adatu audumā un paceliet
pēdiņu. Ielieciet ieloci pēdiņas gliemezī. Nolaidiet
pēdiņu un nošujiet vīli. Vienlaicīgi paceliet malu, lai
tā vienmērīgi izstieptos.
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DEKORATĪVIE DŪRIENI
Gliemežvāka dūriens

Dūriena izvēle:
F
Pēdiņa: Zig-zag pēdiņa
Diega nostiepums: 2 – 6
Dūriena garums: 2 – 3
Dūriena platums: 5

Izmantojiet plānus audumus, piemēram, trikotāžu. Salieciet audumu un nošujiet dūrienu. Var būt nepieciešama
augšējā diega nostiepuma palielināšana.Izpildot zig-zad
dūrienu, adatai jāvirzās ārpus saliktās audumu malas
tikai ļoti minimāli.

Gliemežvāka dūrienu var izmanot arī uz adītiem izstrādājumiem un uz mīkstiem, zīdīgiem audumiem; pie tam
šūt var brīvi izvēlētā virzienā.

Tīklveida dūriens

Dūriena izvēle:
C
Pēdiņa: Zig-zag pēdiņa
Diega nostiepums:
1–4
Dūriena garums: S
Dūriena platums: 5

Uzstādiet dūriena garumu uz «4» un izpildiet taisnā
dūriena šuvi ar intervālu 1cm savilkuma vietā.
Savienojiet diegus gar vienu malu. Izvelciet apakšējos
diegus un vienmērīgi izvietojiet faltes.
Diegus otrā pusē nostipriniet.

Veiciet dekoratīvo dūrienu šūšanu starp savilkuma
dūrieniem.
Izārdiet savilkuma dūrienus.
1 см

NORĀDE:
Analoģisku efektu var panākt, ja apakšējā diega
vietā izmanto elastīgu diegu.Šādam nolūkam uztiniet elastīgo diegu uz spolītes ar roku.Izmantojiet
taisno dūrienu.
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Aplikācijas

Dūriena izvēle:
B
Pēdiņa: Pēdiņa dekoratīvajiem dūrieniem
Diega nostiepums:
1–4
Dūriena garums: 0,5 – 1
Dūriena platums: 5

Piediedziet aplikāciju pie auduma (vai pielīmējiet ar gludekli, izmantojot mašīnizšūšanai paredzēto stabilizatoru).
Nošujiet apkārt aplikācijai.Tajā pat laikā sekojiet tam, lai
dūrieni izvietotos pa aplikācijas ārējo malu.
Apstrādājot malas nolaidiet adatu audumā.

Paceliet pēdiņu un pagrieziet audumu pēc nepieciešamības pa labi vai kreisi.

Trikotāžas dūrieni

Dūriena izvēle:
A–K
Pēdiņa: Zig-zag pēdiņa
Diega nostiepums:
1–4
Dūriena garums: S
Dūriena platums: 5

Ja dažu tipu audumu apstrādes gaitā notiek nevienmērīga auduma padeve turp un atpakaļ, nepieciešams
nobalansēt padevi.Tam nepieciešams dūriena garuma
regulatoru pagriezt sekojoši:
Ja dūrieni ir saspiesti, pagrieziet regulatoru virzienā «+».
Ja dūrieni ir izstiepti, pagrieziet regulatoru virzienā «–».

30

MAŠĪNAS APKOPE

Spolītes turētāja un kuģīša korpusa tīrīšana
UZMANĪBU:
Pirms detaļu noņemšanas vai šujmašīnas tīrīšanas vienmēr izslēdziet galveno šujmašīnas slēdzi
un/vai atvienojiet no elektrotīkla.
Šujmašīnas detaļu noņemšanu jāveic tikai stingri
ievērojot priekšrakstus, kas minēti šajā nodaļā.

UZMANĪBU:

Neglabājiet šujmašīnu telpās ar augstu gaisa mitrumu, blakus sildelementiem un vietās, kur uz
šujmašīnu iedarbojas tieši saules stari.

Kuģīša mehānisma noņemšana

Paceliet adatu pašā augšējā stāvoklī un atveriet kuģīša
mehānisma aizsargvāciņu.

Atvelciet spolītes turētāja mēlīti un izņemiet spolītes
turētāju ar spolīti no šujmašīnas
Uz malām atbīdiet abus kuģīša mehānismu fiksējošā
gredzena turētājus.
Izņemiet kuģīti.

Notīriet kuģīti ar birstīti un sausu, mīkstu lupatiņu.
Spolītes turētājs
Kuģīti fikšejošā gredzena turētāji
Kugīti fiksējošais gredzens
Kuģītis
Kuģīša korpuss

Kuģīša mehānisma uzstādīšana

Turot kuģīti aiz vidējās tapas, uzmanīgi ievietojiet to
korpusā tādejādi, lai ar kuģīša mehānisma korpusu veidotos noslēgta apaļveida konstrukcija.
Uzstādiet kuģīti fiksējošo gredzenu tādejādi, lai apakšējais izbīdījums ievietotos iedobē.
Nofiksējiet kuģīti fiksējošo gredzenu, novietojot tā gredzena turētājus atpakaļ sākuma pozīcijāIelieciet spolītes
turētāju ar spolīti.
Izbīdījums
Iedobe
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Eļļošana
UZMANĪBU:
•• Pirms kuģīša mehānisma eļļošanas, izslēdziet
šujmašīnu ar galveno slēdzi un/vai atvienojiet no
elektrotīkla.

•• Izņemiet kuģīša mehānismu, saskaņā arī augstāk
esošo aprakstu.

•• Ja šujmašīna kādu laiku netiek izmantota, veiciet
eļļošanu tikai pirms nākošās izmantošanas reizes.
•• Izmantojiet vienīgi augstas kvalitātes eļļu, kas
paredzēta šujamtehnikas eļļošanai.

•• Eļļošanai pietiek tikai un vienīgi ar 1-2 eļļas pilītēm.
•• Notīriet eļļu no adatu plates, lai izvairītos no
auduma sasmērēšanas.

•

Eļļošana kuģīša mehānisma apvidū.

Atveriet kuģīša mehānisma aizsargvāciņu

Izņemiet kuģīti fiksējošo gredzenu un kuģīti.

Iztīriet kuģīša apvidu ar birstīti un sausu, mīksu lupatiņu.
Regulāri eļļojiet norādītās vietas.

Kuģīša mehānisma aizsargvāciņš
Kugīti fiksējošais gredzens
Kuģītis

Transportiera zobiņu tīrīšana
		 UZMANĪBU:
Pirms transportiera mehānisma eļļošanas, izslēdziet šujmašīnu ar galveno slēdzi un/vai atvienojiet no elektrotīkla.
Noņemiet pēdiņu un adatu.

Izskrūvējiet adatu plāksnes skrūves un noņemiet adatu
plāksni.
Skrūve
Ar birstīti iztīriet putekļus un pūkas no transportiera
mehānisma.
Uzstādiet atpakaļ adatu plati.
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Bojājumu novēršana
Bojājums

Iespējamais iemesls

Plīst augšējais
diegs

1. Augšējais diegs ir nepareizi ievērts.

14 Lappuse

3. Saliekta vai neasa adata.

11 Lappuse

2. Augšējā diega nostiepums ir pārāk liels.
4. Nav pareizi uzstādīta adata.

5. Pirms šūšanas sākuma augšējais un apakšējais diegs nepareizi
ievadīti zem pēdiņas.
6. Pēc šūšanas audums nav ticis aizvadīts uz aizmuguri.
Plīst apakšējais
diegs.

15 Lappuse
18 Lappuse

1. Apakšējais diegs nepareizi uztīts uz spolītes, nepareizi ievietots
spolītes turētājā un kuģītī.

13 Lappuse

2. Putekļu un pūku uzkrāšanās kuģīša apvidū.

31 Lappuse

Nomainiet spolīti.

1. Nav pareizi uzstādīta adata.

11 Lappuse

3. Nav pietiekami aizskrūvēta adatas fiksācijas skrūve

11 Lappuse

2. Saliekta vai neasa adata.

5. Pēc šūšanas audums nav ticis aizvadīts uz aizmuguri.
6. Adata ir pārāk tieva priekš apstrādājamā auduma.

11 Lappuse
15 Lappuse
18 Lappuse
11 Lappuse

1. Nav pareizi uzstādīta adata.

11 Lappuse

3. Adata un/vai diegs nav piemērots apstrādājamajam audumam.

11 Lappuse

2. Saliekta vai neasa adata.

4. Apstrādājot trikotāžas audumus, ļoti plānus un sintētiskus audumus, netiek izmantota atbilstoša - speciāla adata (ar zilu kolbu).
5. Augšējais diegs ir nepareizi ievērts.
6. Nepareizi izvēlēta adata.
Viļnaina mala

11 Lappuse

11 Lappuse

4. Augšējā diega nostiepums ir pārāk liels.

Dūrienu izlaišana.

15 Lappuse

7. Diegs ir pārāk resns vai tievs priekš uzstādītas adatas.

3. Bojāta spolīte vai apgrūtināta tās rotācija.
Lūzt adata.

Novēršanas
paņēmiens

11 Lappuse
11 Lappuse
14 Lappuse

Nomainiet adatu.

1. Augšējā diega nostiepums ir pārāk liels.

15 Lappuse

3. Adata ir pārāk resna priekš apstrādājamā auduma.

11 Lappuse

2. Augšējais diegs ir nepareizi ievērts.

4. Pārāk liels dūrienu garums apstrādājamajam audumam.

14 Lappuse
Samaziniet dūrienu
garumu

1. Putekļu un pūku krāšanās uz diega virzītāja līstes.
Audums netiek
vienmērīgi padots. 2. Pārāk īsi dūrieni.

31 Lappuse

Šujmašīna nedarbojas.

1. Šujmašīna nav pieslēgta elektrotīklam.

9 Lappuse

3. Atvienota savienojošā mufta.Izrauts spara rats.

13 Lappuse

Stiprs troksnis
šujmašīnai darbojoties

2. Diegs iestrēdzis kuģīša mehānisma korpusā.
1. Diegs iestrēdzis kuģīša mehānisma korpusā.

2. Putekļu un pūku uzkrāšanās kuģīša mehānismā, vai kuģīša
mehānisma korpusā.

Palieliniet dūrienu
garumu.
31 Lappuse
31 Lappuse
31 Lappuse
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0,5 - 4,0
1,0 - 3,0

1,5 - 3,0
0,5 - 1
0,5 - 1
0,5 - 1

Zig-zag pēdiņa

Slēptā dūriena un
auduma apgriešanas
pēdiņa

Slēptā dūriena un
auduma apgriešanas
pēdiņa

Zig-zag pēdiņa

Zig-zag pēdiņa

Pēdiņa atlasa
dūrieniem

Pēdiņa atlasa
dūrieniem

Pēdiņa atlasa
dūrieniem

Pēdiņa atlasa
dūrieniem

Elastīgais zig-zag
dūriens

Elastīgais slēptais
dūriens

Slēptais dūriens

Gliemežvāka
dūriens

Universālais
dūriens

Atlasa dūriens

Atlasa dūriens

Atlasa dūriens

Dekoratīvais
dūriens

C

D

E

F

G

H

I

J

K

0,5 - 1

2,0 - 3,0

1,0 - 3,0

0,5 - 4,0

Zig-zag pēdiņa

zig-zag

1,5 - 4,0

0,5 - 1,0

B

Zig-zag pēdiņa

Pogcauruma pēdiņa

Parastais pogcaurums

Dūriena
garums

Taisnais dūriens

Pēdiņa

Dūriena tips

A

Dūrienu attēls

5

5

5

5

5

5

5*

5

5

2-5

5

Dūriena
platums:

3

3

3

3

6-8

2-6

1-3

2-4

1-4

2-6

2-6

1-5

Nostiepums
diega

Dekoratīvais dūriens

Dekoratīvais dūriens

Dekoratīvais dūriens

Dekoratīvais dūriens

Savienojošais dūriens, apstrādes dūriens, elastīgās gumijas
piešūšana, dekoratīvie dūrieni.

Dubultā saliktu audumu malu apstrāde, tādiem audumiem kā
trikotāža un citi vieglie audumi, lai malu izveidei gliemežvāka
formā.Jebkuru izstrādājumu aptrādei.

Slēptai auduma malu nostiprināšanai

Slēptai elastīgu audumu malu nostiprināšanai ar vienlaicīgu
apstrādi.

Auduma malas apstrāde un nostiprināšana, elastīgu mežģīņu
piešūšana, dekoratīvie dūrieni, ielāpu uzšūšana un sagrieznumu lāpīšana

Malu apstrāde, jostu piediegšana, aplikāciju piešūšana, pogu
piešūšana un apdares detaļu nostiprināšana.
Aplikāciju piešūšanai dūriena garumu jāsamazina par aptuveni 0,5mm.

Rāvējslēdžeju sašūšana, iešūšana un piediegšanaVar
izmantot arī kā piediegšanas dūrienu.Standarta dūrieniem
idāli der dūriena garums ok.2,5 mm, biezāku un blīvāku
audumu, piem. džinsa apstrādei. Sadiegšanas dūrienam
garumu nepieciešams palielināt.

Standarta pogcaurums

Apraksts

Dūrienu attēls

Apskats
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S
S

Zig-zag pēdiņa

Zig-zag pēdiņa

Pēdiņa atlasa
dūrieniem

Pēdiņa atlasa
dūrieniem

Pēdiņa atlasa
dūrieniem

Overloka dūriens
trikotāžas audumiem

Divkāršais overloka
Zig-zag pēdiņa
dūriens

Pēdiņa atlasa
dūrieniem

Pastiprinātais
overloka dūriens

Dekoratīvais
dūriens

Dekoratīvais
dūriens

Dekoratīvais
dūriens

Krusteniskais
dūriens

E

F

G

H

I

J

K

* maksimālais dūriena platums. 2 мм

S

Zig-zag pēdiņa

Florentīnas dūriens

S

S

S

S

S

S

D

Zig-zag pēdiņa

Tīklveida dūriens

S

S

C

Zig-zag pēdiņa

Zig-zag pēdiņa

Trīskāršais
pastiprinātais
dūriens

Dūriena
garums

Trīskāršais
pastiprinātais
zig-zag dūriens

Pēdiņa

Dūriena tips

B

A

Dūrienu attēls

1-4

5

5

5

5

5

5

5

3

3

3

3

1-4

1-4

1-4

1-4

5

5*

2-6

2-6

Nostiepums
diega

2-5

Dūriena
platums:

Dekoratīvais krusteniskais dūriens

Dekoratīvais dūriens

Dekoratīvais dūriens

Dekoratīvais dūriens

Elastīgu audumu sašūšana ar vienlaicīgu malas apstrādi.

Elastīgu audumu sašūšana ar vienlaicīgu malas apstrādi.

Elastīgu audumu sašūšana ar vienlaicīgu malas apstrādi.Tāpat
apģērbu, mājas tekstila un rokdarbu apdarei.

Elastīgs dekoratīvais dūriens.Adītu un trikotāžas izstrādājumu
apdarei.Lieliski piemērots darbiem, kuros tiek izmantota Crazy
Quilt tehnika.

Elastīgais dekoratīvais dūriens, dekoratīvajām vīlēm un elastīgiem audumiem, elastīgu mežģīņu un gumijas piešūšanai.

Elastīgais dūriens dekoratīvai malu apdarei un atšūšanai.

Izturīgām vīlēm uz blīciem audumiem, apdares šuve un apdares
dūriens.

Apraksts

APKĀRTĒJĀS VIDES AIZSARDZĪBA
BERNINA jūt pienākumu aizsargāt apkārtējo vidi. Mēs cenšamies paaugstināt mūsu produktu
ekoloģiskumu, nepārtraukti uzlabojot tehnoloģijas, to konstrukcijas un ražošanu.Ja Jums šujmašīna
vairs nav nepieciešama, nekādā gadījumā neizmetiet to kopā ar sadzīves atkritumiem.Nogādājiet ierīci
specializētā utilizācijas vai pieņemšanas punktā.Informāciju par atkritumu apsaimniekošanu Jūs variet
saņemt savā pašvaldībā.Nekontrolēta elektroietaišu izmešana kopā ar sadzīves atkritumiem var novest pie
bīstamu vielu nonākšanas gruntsūdeņos un tādejādi arī barības ķēdē, kā arī var novest pie ilglaicīga floras
un faunas piesārņojuma.Lai nodotu nolietoto elektroietaisi jaunas iekārtas pārdevējam, iepazīstaties ar
valsts likumdošanu.
bernette b35
Brutto svars:
Netto svars (bez piederumiem):
Adatu sistēma:
Aizsardzības klase pret elektrotriecienu:
Spriegums:
Dūrienu skaits minūtē, min./max.
Motora jauda:
Maksimālais gaisa mitrums telpā.:
Temperatūras nosacījumi pirms ekspluatācijas uzsākšanas:
Šujmašīnas eļļošana:
Kuģīša eļļošana:
Paredzamais ekspluatācijas laiks:
Piederumu komplekts:
Diegi:

7,2 кг
6,1 кг
130/705H, skat. lpp. 11
II
220 - 240 V
120 / 800
Maiņstrāva / 60 W
80%
Nepieciešama istabas temperatūra
Lietotājam nav jāveic, jāveic specializētā darbnīcā
skat.lpp.32
minimums 10 gadi
skat.lpp.7
Augstas kvalitātes dubulti pīti šūšanas vairākslāņu
diegi ar paaugstinātu taisnumu (bez mezgliem,
sašaurinājumiem un paplatinājumiem) un izturību no
brīvi izvēlēta ražotāja.

Saskaņā ar Latvijas Republikas patērētāju tiesību aizsardzības likumu

BERNINA nosaka sekojošu garantijas laiku, ja šujmašīnu iegādājusies un lieto privātpersona:
*24 mēneši šujmašīnām bernette.

Garantijas laiks neatspoguļo reālo šujmašīnas ekspluatācijas un drošas lietošanas laiku, bet gan izpilda
juridiskās prasības saskaņā ar patērētāju tiesību aizsardzības likumu.
bernette sadzīves šujmašīnas pēc noteikta laika paiešanas nerada draudus lietotāju veselībai un dzīvībai.

Pēc garantijas termiņa beigām, patērētājam nav obligāti veikt jebkādas darbības.Starptautiski pieņemta
elektrības aizsardzības klase II netiek vājināta gadu gaitā.
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Speciāli noteikumi drošai un efektīvai lietošanai, glabāšanai un transportēšanai.
1. Šis ir sadzīves izstrādājums un paredzēts lietošanai mājās.
2. Šujmašīnas transportēšana veicama individuālā oriģinālā iepakojumā (ar putuplasta aizsardzību), kas nodrošina šujmašīnas
saglabāšanu, tādēļ lūdzam saglabāt oriģinālo iepakojumu, lai vajadzības gadījumā transportētu šujmašīnu.
3. Nav pieļaujama šujmašīnas lietošana pie nestabila elektrotīkla sprieguma (straujas strāvas stipruma un sprieguma svārstības)
4. Nepieļaujiet ūdens un citu šķidrumu nokļūšanu uz un izstrādājuma iekšpusē.
5. Nepieļaujiet sadzīves kukaiņu (skudru un tarakānu) iekļūšanu šujmašīnā, tā kā tas var izsaukt bojājumus elektroniskajos un
elektriskajos mezglos.
6. Nepieļaujiet svešķermeņu (t.sk. kniepadatu, adatu un līdzīgu priekšmetu) iekļūšanu šujmašīnā, jo tas var novest pie defektu
rašanās.
7. Lietojiet šujmašīnu uzmanīgi, sargiet no sitieniem un citiem mehāniskiem bojājumiem.
8. Nepieļaujiet šujmašīnas ekspluatāciju ar defektiem un bojājumiem, ja tas nav ticis rakstiski atļauts no pārdevēja un ražotāja
pilnvarotas organizācijas puses.
9. Šis izstrādājums ir oriģināls izstrādājums, tas izgatavots ar augstu precizitāti un izmantojot modernākās tehnoloģijas, tapēc:
9.1 Šujmašīnas remontu un apkalpošanu var veikt vienīgi mehāniķis, kurš ticis sertificēts un kuram ir BERNINA sertifikāts,
kā arī pilns dokumentācijas un speciālo instrumentu komplekts.
9.2 Nepieciešamās kvalitātes nodrošināšanai visus darbus jāveic vienīgi pēc izgatavotāja apstiprinātas metodikas, saskaņā
ar mehāniķiem paredzētu servisa instrukciju. Mehāniķu instrukcijā norādīti tehniskie un tehnoloģiskie parametri, regulēšanas un iestatīšanas principi, ierīces remonta metodika, bojāto mezglu pārbaudes un nomaiņas metodika, tehnisko
parametru kontroles un diagnostikas metodika, kā arī ierīces un metodes ierīces pārbaudei uz elektrodrošību.
9.3 Specializēto servisa instrumentu klāsts ietver vairākus desmitus pozīciju, t.sk. regulēšanas šablonus, instrumentus
iekārtas demontāžai un montāžai, ierīces detaļu un mezglu regulēšanai un testēšanai.
9.4 Ierīces elektrodrošības pārbaude tiek veikta pēc katra remonta un tehniskās apkopes, ar sertificētu ierīci.
9.5 Remontam un tehniskajai apkopei jāizmanto vienīgi oriģinālie piederumi un rezerves daļas.
9.6 Pēc darba beigām pēc izgatavotāja metodikas jāizpilda kontroles dūrienu paraugi, dažādu programmu izpilde ar testa
audumu un diegiem.
10. Ierīces nepilnību novēršanu, ja to veic lietotājs vai trešā persona, kas nav izgatavotāja sertificēta, nav pieļaujama un izgatavotājs neuzņemas atbildību par šāda remonta sekām; Visu parametru atjaunošanu pēc šāda remonta veikšanas. Remontu
veikušās trešās personas vai patērētājs nes pilnu atbildību par preces drošību pēc remonta un sekām, kas var rasties šāda
remonta rezultātā.
11. Izjaukšanas/salikšanas, remonta un regulēšanas tehnoloģijas neievērošana un pārkāpumi atstāj tiešu iespaidu uz ierīces
darbību, tehnisko stāvokli un funkcijām, kā arī lietošanas ilgmūžību un drošumu.
12. BERNINA, kā arī tās importētāji un pārdevēji nepieņem pretenzijas, kas saistītas ar neautorizēta remonta servisa darbnīcu
darbību vai bezdarbību, tādejādi iesakam patērētājiem: Jūsu interesēs ir pārliecināties, ka servisa darbnīca ir sertificēta
(mehāniķu attēstācija, dokumentācijas un instrumentu, kā arī oriģinālo rezerves daļu esamība). Vēršaties vienīgi SIA "Burdas
Salons" šujmašīnu servisa centrā.Ar servisa centra adresi un darba laiku Jūs variet iepazīties dažādās interneta informācijas
lapās..
13. Aizliegta jebkāda veida konstruktīvo izmaiņu izdarīšana, ja to nav pilnvarojis darīt izgatavotājs.
14. Aizliegta tādu detaļu un aksesuāru uzstādīšana, kas nav paredzēta lietošanas instrukcijā vai jebkurā citā tehniskā dokumentācijā.
15. Visas citas drošības tehnikas norādes, kā arī šujmašīnas lietošanas noteikumi doti lietošanas instrukcijā, ko pircējam nodod
preces pārdošanas brīdī.
16. Lietošanas instrukcijā doti vispārīgi ierīces lietošanas nosacījumi. Šūšanas paņēmieni un nosacījumi (piemēram konkrētu
auduma veidu apstrāde, dažādu apģērbu elementu iestrāde, utt.), ieteikumi materiālu izvēlē, diegu izvēlē ir doti speicālā
šūšanas tēmai veltītā literatūrā, kā arī tiek pasniegti šūšanas un rokdarbu skolas Burda - Rīga akreditētajos šūšanas un
rokdarbu kursos.Lietošanas instrukcija neaizvieto speciālo šūšanas literatūru!
17. Ieteikumi: Saglabājiet preces iegādes dokumentus. Ja zem pēdiņas atradās dūrienu paraugs (noteikums: Apakšējam diegam
jābūt vēl piestiprinātam un sastiprinātam ar spolīti, saglabājiet to (pielīmējiet pie instrukcijas vai pārdošanas dokumenta Speciālistiem šis paraugs satur svarīgas ziņas par šujmašīnas funkcionālo stāvokli, tās pārdošanas brīdī.
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