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Dārgais pircēj,
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BERNINA International AG, 8266 Steckborn/Schweiz 
http://www.bernina.com  / www.mybernette.com
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SVARĪGI

BRĪDINĀJUMS!

BĪSTAMI!

Lai izvairītos no apdegumiem, uzliesmo-
juma, eletrotrieciena un traumām:
1. Izmantojiet šujmašīnu tikai tiem dar-

biem, kuriem tā paredzēta, saskaņā 
ar lietošanas instrukciju. Izmantojiet 
tikai tos piederumus un rezerves 
daļas, kurus rekomendē izgatavotājs. 

2. Neļaujiet izmantot mašīnu kā rotaļ-
lietu. Ja overloku lieto bērni vai to 
lietojiet tiešā bērnu tuvumā, esiet ļoti 
uzmanīgi.Mašīnu nedrīkst lietot bēr-
niem līdz 8 gadu vecumam, kā arī 
personām ar ierobežotām garīgām, 
uztveres un sajūtu spējām, kā arī ja 
nav nepieciešamo zināšanu, kuras 
nepieciešamas darba drošībai strā-
dājot ar mašīnu. Lai garantētu, ka 
bērni nespēlējas ar overloku, tiem 
vienmēr jābūt pieaugušo uzraudzībā.

Aizliegts overloku ekspluatēt, ja:
 ⦁ bojāts elektrības vads vai rozete;
 ⦁ overloks ir bojāts;
 ⦁ overloks nokritis zemē vai savādāk 

mehāniski bojāts;
 ⦁ overloks iekritis ūdenī.

Stingri ievērojiet drošības tehnikas notei-
kumus, kas minēti šajā pamācībā, t.sk.:
Turiet instrukciju pieejamā vietā, līdzās 
mašīnai, kā arī pirms lietošanas ar to 
iepazīstieties. 
Atslēdziet overloku no elektrotīkla, 
laikā kad Jūs ar to nestrādājiet.

3. Šādos gadījumos overloku jānogādā 
apskatei, kā arī iespējamajam remon-
tam, pie pilnvarotā firmas BERNINA 
pārstāvja.

4. Nedrīkst lietot overloku ar bloķētām 
ventilācijas atverēm.Mašīnas ventilā-
cijas atverēm jābūt atvērtām un brī-
vām no sakrājušajām tekstilšķiedrām, 
putekļiem diegu un auduma atgriezu-
miem.

5. Sargājiet pirkstus no kustīgajām mašī-
nas detaļām. Esiet ļoti uzmanīgi strā-
dājot tiešā adatas un naža tuvumā.

6. Nekad neievietojiet mašīnas ventilāci-
jas atverēs nekādus priekšmetus.

7. Nedrīkst ekspluatēt overloku ārpus 
telpām.

8. Nedarbiniet mašīnu telpās, kur tiek 
lietoti aerosola izpūšamie produkti vai 
tiek uzglabāts skābeklis.

9. Nevelciet un negrūdiet audumu šūša-
nas laikā Tas var izraisīt adatas 
lūšanu.

10. Izslēdziet overloku, slēdzi pārbīdot 
stāvoklī «О», izpildot jebkādus dar-
bus adatas apvidū : diega ievēršana 
adatā, adatas, spolītes vai pēdiņas 
nomaiņa, kā arī jebkura līdzīga ope-
rācija

11. Vienmēr atvienojiet mašīnu no elektrī-
bas padeves pirms noņemat mašīnas 
paneli, ja veicat eļļošanu, lampiņas 
nomaiņu vai citus tehniskās apkopes 
darbus, kas norādīti lietošanas ins-
trukcijā. (Izņemiet elektropadeves 
dakšu no rozetes)

12. Nedrīkst lietot deformētas adatas.
13. Izmantojiet tikai oriģinālās adatu plāk-

snes BERNINA. Nepareizas adatu 
plāksnes lietošana var novest pie 
adatu lūšanas.

14. Šim overlokam ir dubultā izolācija.
Izmantojiet tikai oriģinālās šujmašī-
nas rezerves daļas. Ievērojiet tehnis-
kās apkopes noteikumus izstrādāju-
miem ar dubulto izolāciju.

15. Izmantojiet vienīgi pedāli, kas ietilpst 
overloka komplektācijā. Nav attieci-
nāms uz LV

Lai novērstu strāvas triecienu:
1. Nekad neatstājiet ieslēgtu overloku 

bez pieskatīšanas.
2. Pēc darba beigām vai pirms tīrīšanas 

sākuma, vienmēr izslēdziet overloku 
no elektrotīkla.

3. LED starojums. Nekad pa tiešo neska-
tieties optiskajos elementos. 1M kla-
ses gaismas diodes.
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Sazemējuma vietā ierīcēs ar dubulto izo-
lāciju ir paredzētas divas izolācijas sistē-
mas. 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. 
Izmantojiet vienīgi oriģinālās rezerves 
daļas, kuras jau uzstādītas overlokam.
Ierīces ar dubulto izolāciju tiek marķētas 
ar vārdiem «Dubultā izolācija» vai «Ar 
dubulto izolāciju».
Produkts var tikt marķēts arī ar simbolu 

.

Visas tiesības aizsargātas 
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.

Tehniskā apkope izstrā-
dājumiem ar dubulto izo-
lāciju Tikai 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 nepiecie-
šamas darba drošībai strādājot ar 
mašīnu, tiek atļauts strādāt ar mašīnu 
tikai zinošu vai atbildīgu personu pava-
dībā. Neļaujiet bērniem izmantot over-
loku kā rotaļlietu.Neatstājiet bērnus bez 
pieskatīšanas, lai izvairītos no gadīju-
miem, kad bērni ar overloku spēlējas.
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 nepiecie-
šamo zināšanu, kuras nepieciešamas 
darba drošībai strādājot ar mašīnu, tiek 
atļauts strādāt ar mašīnu tikai zinošu vai 
atbildīgu personu pavadībā. Lai garan-
tētu, ka bērni nespēlējas ar overloku, 
tiem vienmēr jābūt pieaugušo uzrau-
dzībā.

SAGLABĀJIET ŠO LIE-
TOŠANAS INSTRUK-
CIJU!

Pievērsiet uzmanību:
Ja overloks glabājas aukstā telpā, aptu-
veni stundu pirms darba sākuma to nepie-
ciešams ienest apkurināmā telpā.

     UZMANĪBU:
Šī mašīna ir paredzēta tikai izmantošanai 
mājsaimniecībā Ja mašīna tiek izmantota 
ļoti intensīvi, vai arī komerciālos nolūkos, 
nepieciešama pastiprināta mašīnas tīrī-
šana un pastiprināta servisa apkope.
Nolietojums, kas radies intensīva vai 
komerciāla darba rezultātā  Lēmumu par 
rīcību katrā šādā situācijā pieņem ražotāja 
autorizēts servisa personāls.
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DETAĻU NOSAUKUMI

Overloka detaļas

 izbīdāmais diega virzītājs
 Pārnēsāšanas rokturis
 Diega nostiepuma regulators (dzeltenais marķējums)
 Diega nostiepuma regulators (zaļais marķējums)
 Diega nostiepuma regulators (zilais marķējums)
 Diega nostiepuma regulators (violetais marķējums)
 Adatu plāksne
 Auduma galdiņa vāciņš

 Cilpotāja vāciņš
 Galvenais apgaismojuma slēdzis
 Dūriena garuma regulators
 Spara rats
 Diega spolīšu pamatne
 Spoļu turētājs
 Spoļu stienis
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 Pēdiņas svira
 Auduma diferenciālās padeves regulators
 Pēdiņas piespiešana spēka ritenis
  Standarta pēdiņa plakanajai šuvei
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PIEDERUMI
Standarta

Informācija par adatām

 Skrūvgriezis (lielais)
 Eļļas pudelīte
 Spolīšu tīkliņš (4gab.)
 Diega satīšanās ripa(4 gab.)
 Otiņa-birstīte
 Adatu komplekts (ELx705)
 Diega ievērējs
 Atslēga ar seškanti (mazā)
 Pincete
 Spoļu turētājs (4 gab.)
 Putekļu pārvalks

Dotais overloks strādā ar rūpnieciskajām adatām ar pla-
kano kolbu (ELx705).
Nemēģiniet šim overlokam izmantot jebkāda tipa 
parasto sadzīves šujmašīnas adatu un izmēru.
Overloka sākuma komplektā ir adata ELx705 ar izmēru 
80/12.
Izmantojiet vienīgi ELx705 tipa adatas ar izmēriem 
70/10 - 90/14.
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Galvenās daļas, kas atrodas aiz 
cilpotāju vāciņa

SAGATAVOŠANA ŠŪŠANAI

CILPOTĀJA VĀCIŅA ATVĒR-
ŠANA

(1) Standarta overloka pēdiņa
(2) Ķēdītes dūriena/plakanās šuves cilpotājs

Galvenais slēdzis
 – Pievienojiet overlokam pedāli ar elektrības rozeti.
 – Ievietojiet kontaktdakšu rozetē.
 – Lai ieslēgtu overloku, galveno slēdzi novietojiet 

pozīcijā «l». 
 – Lai izslēgtu overloku, galveno slēdzi novietojiet 

pozīcijā «O». 

1. Bīdiet vāciņu pēc iespējas pa labi.
2. Atveriet vāciņu, velkot uz sevi. 

 UZMANĪBU:
Izlēdziet galveno slēdzi

 UZMANĪBU:
Pirms šūšanas sākuma pārliecinieties, ka vāciņš ir 
aizvērts.



10

OFF
ON

2
1

1

2

 UZMANĪBU:
Izmantojiet vienīgi pedāli, kas ietilpst overloka 
komplektācijā. Nav attiecināms uz LVObligāti iepa-
zīstieties ar norādēm, kas atzīmētu ar zīmi «Uzma-
nību», nākošajā lapā.

• Informācija par polu kontaktdakšu
(Tikai ASV un Kanādai)
Dotais overloks ir aprīkots ar polu kontaktdakšu (viens 
kontakts ir platāks kā otrs). Lai mazinātu elektrotrieciena 
risku, tā izstrādāta tādejādi, ka var tikt ievietota polu 
rozetē tikai vienā pozīcijā. Ja kontaktdakšu nevar ievietot 
rozetē, apgrieziet to otrādi un mēģiniet ievietot.
Ja kontakdakša neder, vērsieties pie kvalificēta elektriķa, 
lai tas uzstāda atbilstošu kontaktdakšu. Nekādā gadī-
jumā nemēģiniet modificēt kontaktdakšaas konstrukciju.

 UZMANĪBU:
 – Pārliecinieties, lai spriegums rozetē (sienas 

rozetē) atbilstu spriegumam, kāds paredzēts 
overloka motoram.

 – Pedāli spiediet ar apdomu un nelielu spēku, 
tāpat nepieļaujiet tā krišanu/nomešanu uz grī-
das. Darba gaitā uz pedāļa nedrīkst novietot 
nekādus priekšmetus.

 – Pirms mainīt adatas, pēdiņas, vai atstāt over-
loku bez pieskatīšanas, obligāti izņemiet kon-
taktdakšu no rozetes. Pretējā gadījumā jebkura 
3 persona vai mājdzīvnieks var iedarbināt over-
loku, nospiežot uz pedāļa.

Pedālis
 – Overloka vadībai un ātruma regulēšanai, izmanto-

jiet pedāli, kas darbināms ar kāju.
 – Jo stiprāk Jūs spiediet uz pedāli, jo overloks ātrāk 

šuj.
 – Lai apstādinātu overloku, noņemiet kāju no 

pedāļa.
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SAGATAVOŠANĀS DIEGU 
IEVĒRŠANAI
Diega vadītāja teleskopiskā kāta 
uzstādīšana

 – Izņemiet teleskopisko diegu vadītāju no augšējā 
putuplasta un uzstādiet to kā parādīts attēlā.

 – Pilnībā izvelciet teleskopisko diegu vadītāju.
 – Abi teleskopiskā stieņa savienojumi iebīdās fiksā-

cijas vietās, ja pareizi pretnostādīti.
 – Centrējiet izvelkamo diega vadītāju attiecībā pret 

spolīšu turētāju stieņiem.
 – Uzstādiet spolītes uz spolīšu turētāju stieņiem.

Spolīšu tīkliņš
Izmantojot sintētiskus diegus, kuri viegli noslīd no konusa, 
uzvelciet tīkliņu (1) no apakšas uz diega spolītes, un 
atstājiet diega galu karāties uz tīkliņa.

Diega satīšanas ripa
Izmantojot parasto spolīti, uzvelciet diega satīšanās ripu 
(2) kas atrodama komplektā uz spolītes (3).

3

2

1
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ADATU UZSTĀDĪŠANA UN 
NOŅEMŠANA
Adatas stāvoklis

 – Šis modelis var strādāt ar 3 adatām, kas uzstādī-
tas adatas turētāja. 

 – Vīļu apskatā parādīta adatas pozīcija adatu turē-
tājā, katrai konkrētai vīlei.

C
D
E

DDC E

E

D

C

C
D

E

1

2

3

C
D
E

DDC E

E

D

C

C
D

E

1

2

3

PIEVĒRSIET UZMANĪBU:
Ja tiek lietotas visas plakanās šuves adatas, kreisā 
adata atradīsies nedaudz augstāk kā pārējās 2 
adatas.

Adatu noņemšana

 – Grieziet spara ratu pret pulksteņrādītāja virzienu, 
kamēr adatas atrodas augšējā stāvoklī.

 – Turiet izņemamo adatu ar turētāju (glabājas cilpo-
tāju vāciņā).

 – Atskrūvējiet adatas fiksācijas skrūvi un izņemiet 
adatu.

(C) Plakanās šuves kreisā adata (PKA)
(D) Plakanās šuves vidējā adata (PVA)
(E) Plakanās šuves labā adata (PLA)

 UZMANĪBU:
Izņemot adatu, kura šūšanas laikā netiks izmantota 
šūšanai,
Neaizmirstiet aizskrūvēt fiksācijas skrūvi tai adatai, 
kuru esiet izņēmuši un neizmantosiet.
Nevajag skrūvi pievilkt pārāk stipri, lai nebojātu 
adatas turētāja korpusa vītni.

 UZMANĪBU:
Pirms adatas (adatu) noņemšanas vienmēr izslē-
dziet overloka elektropadevi.
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Adatu uzstādīšana
 – Turiet adatu ar plakano virsmu (1) vērstu uz aiz-

muguri.
 – Ievietojiet adatu turētājā līdz atdurei.
 – Ja uzstādot adatu Jūs vispirms ieliksiet adatu 

adatu plates caurumos, tā būs vienā līmenī ar 
adatas fiksatoriem. Tādā gadījumā virziet to verti-
kāli uz augšu.

Overloks darbojas ar speciālām rūpnieciskām 
adatām ELx705.
Neizmantojiet parastās - sadzīves šujmašīnām 
lietojamās adatas.

C
D
E

DDC E

E

D

C

C
D

E

1

2

3

PIEVĒRSIET UZMANĪBU:
Pirms adatas ievietošanas ligzdā (C-E) nepiecie-
šams atslābināt visas skrūves ar iekšējo seškantes 
atslēgu (3).
Pēc adatas ielikšanas vienmērīgi aizskrūvējiet 
skrūves (2).
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Vīles veids
(Vīles numurs BERNINA)

Ieteicamie overloka uzstādījumi Diega nostiepums

SL DF NP Dzeltenais Zaļais Zilais Violetais

16 2-diegu ķēdītes vīle 3 1 – 2.5 – 5.5

21 4-diegu plakanā šuve 3 1 4.0 4.0 4.0 4.0

22 3-diegu platā plakanā šuve 3 1 4.0 – 4.0 4.0

23 3-diegu šaurā plakanā šuve 3 1 4.0 4.0 – 4.0

Jo lielāka vienība uzstādīta uz regulēšanas ripas, jo lielāks diega nostiepums. Nostiepuma regulēšanas lielumi, kuri 
doti šajā lappusē, ka arī pamācībā kopumā ir ieteicamie bāzes uzstādījumi.Noregulējiet Jums nepieciešamo diega 
nostiepumu atkarībā no auduma un izmantojamā diega izmēra. Lai sasniegtu optimālus rezultātus, regulējiet nostie-
pumu nelieliem soļiem (maksimāli par pusi skaitļa).

 – Šujot ķēdītes dūrienu, uzstādiet dūriena garumu lielāku par  2 мм.
 – Šujot plakanās šuves, uzstādiet dūriena garumu lielāku par «•» (2,5 мм). 

Vīļu veidu apskats

Dotais overloks/koverloks var izpildīt četru veidu vīles, atkarībā no adatu stāvokļa, diegu ievēršanas metodes un diega 
nostiepuma līmeņa.

Vīles veids Ieteicamā izmantošana Lap-
puse

16 2-diegu ķēdītes vīle 1-adatas 2-diegu taisnā vīle tiek izmantota detaļu sašū-
šanai ar dekoratīvo vīli. 27

21 4-diegu plakanā šuve

3-adatu 4-diegu plakanā šuve ir piemērota elastīgiem 
audumiem, tādiem kā trikotāža un citi.

Trīskāršā vīle sanāk vienlaicīgi izmantojot kreiso, vidējo 
un labo adatu..

31

22 3-diegu platā plakanā šuve

2-adatu 3-diegu plakanā šuve ir piemērota elastīgiem 
audumiem, tādiem kā trikotāža un citi. 

Plata vīle veidojas pateicoties vienlaicīgai kreisās un 
labās adatas izmantošanai.

30

23 3-diegu šaurā plakanā šuve

2-adatu 3-diegu plakanā šuve ir piemērota elastīgiem 
audumiem, tādiem kā trikotāža un citi. 

Plata vīle veidojas pateicoties vienlaicīgai kreisās un 
vidējās adatas izmantošanai.

30

Ieteicamie overloka uzstādījumi  
SL  = dūriena garums
DF  = Auduma diferenciālās padeves regulators
NP  = adatas pozīcija

Diegu nostiepuma krāsainais marķējums
Dzeltenā = (KPA)
Zaļā  = (VPA)
Zilais  = (LPA)
Violetā = (CL)
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DIEGU SAVĒRŠANA OVER-
LOKĀ
Diegu ievēršanas shēma ķēdītes vīlei

• Ķēdītes vīles
 – Uz cilpotāja vāciņa ir attēlota diegu savēršanas 

shēma ar krāsainu marķējumu.
 – Diegus saveriet secībā (1)–(2).

Diegu ievēršanas shēma plakanajām 
vīlēm

• Plakanā vīle
 – Uz cilpotāja vāciņa ir attēlota diegu savēršanas 

shēma ar krāsainu marķējumu.
 – Diegus saveriet secībā (1)–(4).

• Diegu nostiepuma krāsainais marķējums 
(1) Ķēdītes vīle, cilpotāja diegs (violetais marķējums)
(2) Ķēdītes  vīle, adatas diegs (zaļais marķējums)
(5) Auduma virspuse (labā puse)
(6) Auduma apakšpuse (kreisā puse)

• Diegu nostiepuma krāsainais marķējums 
(1) Ķēdītes vīle, cilpotāja diegs (violetais marķējums)
(2) Plakanās vīles labā adata (zilais marķējums)
(3) Plakanās vīles vidējā adata (zaļais marķējums)
(4) Plakanās vīles kreisā adata (dzeltenais marķē-

jums)
(5) Auduma virspuse (labā puse)
(6) Auduma apakšpuse (kreisā puse)
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Diega ievēršana ķēdītes dūriena/
plakanās šuves cilpotājā (violetais 
marēķējums)

 – Paceliet pēdiņu, lai atbrīvotu diega nostiepuma 
regulatora ripas.

 – Ieveriet diegu plakanās šuves / ķēdītes dūriena 
cilpotājā caur norādītajiem punktiem (1)–(11).
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 UZMANĪBU:
Izlēdziet galveno slēdzi

 – Ieveriet diegu caur vadītāju virzienā uz sevi (1).

 – Ievadiet diegu pirmsspriegujuma vadīklā, izvelkto 
to pa labi tādejādi, lai tā ieslīdētu zem vadīklas 
(2). Pēc tam izvelciet diegu kā parādīts pa labi gar 
pirmspriegotāja ierīci.

 – Turot diegu ar abām rokām ievadiet o zem nostie-
puma regulatora ripas un velciet uz leju, lai pārlie-
cinātos, ka tā pareizi iegūlusies starp spriegojuma 
ripām (3).
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 – Pagrieziet spara ratu uz sevi tā, lai cilpotājs par 10 
мм izvirzītos no adatu plates malas.

 – Ieveriet diegu overloka cilpotāju apvidū caur diega 
vadīklu, kas apzīmēta ar violeto krāsu (4)–(11).
Lai izvilktu diegu caur diega vadīklu (4) izmanto-
jiet pincetes galu.

 – Izveriet diegu caur diega vadītāja priekšējo iedobi 
(5) izmantojot pincetes galu.

 – Izveriet diegu caur diega vadītāju (6-9) izmantojot 
pincetes galu.

 – Ieveriet diegu augšējā cilpotāja actiņā (A) virzienā 
no sevis.

 – Izvelciet aptuveni 10 см diega caur cilpotāju.
 – Ielieciet diegu V-veida atverē (B)  pie diega ievē-

rēja.
 – Stingri turot diegu ar kreiso roku, pavelciet diega 

ievērēja sviru (C) uz augšu, stāvoklī (D).

PIEVĒRSIET UZMANĪBU:
Diega ievēršanu adatā krietni atvieglo pincete, kas 
novietota cilpotāju vāciņā.
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Diega ievēršana labajā adatā plaka-
najām šuvēm (zilais marķējums)
(E uz adatu turētāja)

 – Paceliet pēdiņu, lai atbrīvotu diega nostiepuma 
regulatora ripas.

 – Ieveriet diegu labajā adatā caur norādītajiem 
punktiem (1)–(10).

3

2

3

4

1

1

2

2

5

6

7

8

9

3

10

3

2

3

4

1

1

2

2

5

6

7

8

9

3

10

 UZMANĪBU:
Izlēdziet galveno slēdzi

 – Ieveriet diegu caur vadītāju virzienā uz sevi (1).

 – Ievadiet diegu pirmsspriegujuma vadīklā, izvelkto 
to pa labi tādejādi, lai tā ieslīdētu zem vadīklas 
(2). Pēc tam izvelciet diegu kā parādīts pa labi gar 
pirmspriegotāja ierīci.

 – Turot diegu ar abām rokām ievadiet o zem nostie-
puma regulatora ripas un velciet uz leju, lai pārlie-
cinātos, ka tā pareizi iegūlusies starp spriegojuma 
ripām (3).
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 – Izvadiet diegu caur punktiem (4)–(9).

 – Pirms ievērt diegu adatā, pārliecinieties, ka tas 
atrodas pirms vadītāja plakanās šuves adatu turē-
tāja apakšējā daļā.

 – Ieveriet diegu vidējās adatas actiņā (10).

PIEVĒRSIET UZMANĪBU:
Izvadiet diegu caur diega vadīklas aizmugurējo 
iedobumu (5).
Ievadiet diegu iedobē uz overloka diega pievilcēja 
vāciņa (6). 
Tad ieveriet diegu diega vadīklas labajā iedobē (7) 
и (-9).

PIEVĒRSIET UZMANĪBU:
Diega ievēršanu adatā krietni atvieglo pincete, kas 
novietota cilpotāju vāciņā.

 – Izvelciet aptuveni 10 см diega caur adatu, virzienā 
uz aizmuguri.

 – Pēc tam ievadiet diegu nedaudz pa kreisi virzienā 
uz aizmuguri zem pēdiņas.
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Diega ievēršana vidējā adatā ķēdītes 
dūrienam / plakanajai šuvei (zaļais 
marķējums)
(D uz adatas turētāja)

 – Paceliet pēdiņu, lai atbrīvotu diega nostiepuma 
regulatora ripas.

 – Ieveriet diegu plakanās šuves / ķēdītes dūriena 
vidējā adatā caur norādītajiem punktiem (1)–(10).
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 UZMANĪBU:
Izlēdziet galveno slēdzi

 – Ieveriet diegu caur vadītāju virzienā uz sevi (1).

 – Ievadiet diegu pirmsspriegujuma vadīklā, izvelkto 
to pa labi tādejādi, lai tā ieslīdētu zem vadīklas 
(2). Pēc tam izvelciet diegu kā parādīts pa labi gar 
pirmspriegotāja ierīci.

 – Turot diegu ar abām rokām ievadiet to zem nostie-
puma regulatora ripas un velciet uz leju, lai pārlie-
cinātos, ka tā pareizi iegūlusies starp spriegojuma 
ripām (3).
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 – Izvadiet diegu caur punktiem (4)–(9).

 – Pirms ievērt diegu adatā, pārliecinieties, ka tas 
atrodas pirms vadītāja plakanās šuves adatu turē-
tāja apakšējā daļā.

 – Ieveriet diegu vidējās adatas actiņā(10).

PIEVĒRSIET UZMANĪBU:
Izvadiet diegu caur diega vadīklas vidējo iedo-
bumu (5).
Ievadiet diegu iedobē uz overloka diega pievilcēja 
vāciņa (6). 
Tad ieveriet diegu diega vadīklas vidējā iedobē 
(7–9).

PIEVĒRSIET UZMANĪBU:
Diega ievēršanu adatā krietni atvieglo pincete, kas 
novietota cilpotāju vāciņā.

 – Izvelciet aptuveni 10 см diega caur adatu, virzienā 
uz aizmuguri.

 – Pēc tam ievadiet diegu nedaudz pa kreisi virzienā 
uz aizmuguri zem pēdiņas.
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Diega ievēršana plakanās šuves 
adatā (dzeltenais marķējums)
(C uz adatas turētāja)

 – Paceliet pēdiņu, lai atbrīvotu diega nostiepuma 
regulatora ripas.

 – Ieveriet diegu plakanās šuves / ķēdītes dūriena 
vidējā adatā caur norādītajiem punktiem (1)–(10).
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 UZMANĪBU:
Izlēdziet galveno slēdzi

 – Ieveriet diegu caur vadītāju virzienā uz sevi (1).

 – Ievadiet diegu pirmsspriegujuma vadīklā, izvelkto 
to pa labi tādejādi, lai tā ieslīdētu zem vadīklas 
(2). Pēc tam izvelciet diegu kā parādīts pa labi gar 
pirmspriegotāja ierīci.

 – Turot diegu ar abām rokām ievadiet to zem nostie-
puma regulatora ripas un velciet uz leju, lai pārlie-
cinātos, ka tā pareizi iegūlusies starp spriegojuma 
ripām (3).
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 – Izvadiet diegu caur punktiem (4)–(9).

 – Pirms ievērt diegu adatā, pārliecinieties, ka tas 
atrodas pirms vadītāja plakanās šuves adatu turē-
tāja apakšējā daļā.

 – Ieveriet diegu kreisās adatas actiņā (10).

PIEVĒRSIET UZMANĪBU:
Izvadiet diegu caur diega vadīklas vidējo iedo-
bumu (5).
Ievadiet diegu iedobē uz overloka diega pievilcēja 
vāciņa (6). 
Tad ieveriet diegu diega vadīklas kreisajā iedobē 
(7–9).

PIEVĒRSIET UZMANĪBU:
Diega ievēršanu adatā krietni atvieglo pincete, kas 
novietota cilpotāju vāciņā.

 – Izvelciet aptuveni 10 см diega caur adatu, virzienā 
uz aizmuguri.

 – Pēc tam ievadiet diegu nedaudz pa kreisi virzienā 
uz aizmuguri zem pēdiņas.
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DIEGU NOMAIŅA 
Ar sasiešanas paņēmienu

 – Lai nomainītu adatas tipu vai krāsu, nogrieziet 
diegu pie spolītes.

 – Uz spoļu turētāja uzstādiet jaunas diegu spoles.
 – Sasieniet jauno un veco diegu.Apgrieziet diegu 

galus atstājot 2–3 см. Ja diegus apgriezīsiet, 
atstājot pārāk mazu galu, mezgls var atsieties.

 – Stipri pavelciet diegu uz abām pusēm, lai pārlieci-
nātos, ka mezgls neatsiesies.

 – Paceliet pēdiņu, lai atbrīvotu diega nostiepuma 
regulatora ripas.

 – Ievelciet diegus caur overloku, pa vienam.
 – Ja diegi velkās ar grūtībām, pārbaudiet vai tie nav 

sapinušies diegu vadīklās vai nav aptinušies ap 
spolīšu turētāja pamatni.

 – Tiklīdz mezgls ar sasietajiem diegiem ir nonācis 
pie adatas, PĀRSTĀJIET  diegus vilkt.

 – Sagrieziet mezgliņu un ieveriet diegu adatā
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UZSTĀDĪJUMI 
Dūriena garums

 – Pamatā dūriena garuma regulatoram jāstāv pozī-
cijā «•».

 – Šujot biezus un blīvus audumus, izvēlieties 
dūriena garumu diapazonā • – 4.

 – Šujot audumus ar dominējošiem elastīgiem pave-
dieniem, izvēlieties dūriena garumu diapazonā 2 
-4.

1

2

●

3

Pēdiņas piespiešanas spēks

Šim overlokam pēdiņas piespiešanas spēks ir noregulēts 
rūpnīcā, tā,lai tas atbilstu vidēja biezuma audumu šūša-
nai.
Lielākajai daļai piespiešanas spēka regulēšana nav 
nepieciešama. Taču mēdz būt gadījumi, kad nepiecie-
šama regulēšana, piemēram, šujot plānus vai biezus 
audumus.
Šādā gadījumā izvēlieties «•» - normāls piespiešanas 
spēks, «L» - pats mazākais piespiešanas spēks un «H» 
- pats spēcīgākais piespiešanas spēks.

 – Samaziniet piespiešanas spēku plāniem audu-
miem.

 – Palieliniet piespiešanas spēku blīviem audumiem.
 – Izpildiet parauga šūšanu, lai noteiktu vajadzīgo 

piespiešanas spēka stiprumu konkrētajam auduma 
tipam.
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DIFERENCIĀLI TRANSPOR-
TIERA ZOBIŅI

 – Diferenciālie transportiera zobiņi «izstiepj» vai 
«savelkt» audumu tādejādi, ka aizmugurējie zobiņi 
pārbīda audumu ātrāk vai lēnāk, kā priekšējie 
zobiņi.

 – Aizmugurējo un priekšējo zobiņu auduma parbīdī-
šanas ātruma attiecība ir diapazonā 0,6–2,0. 
Regulēšanu veica ar diferenciālā tranportiera 
regulatoru.

 – Diferenciālā transportiera zobiņu lietošanas ir 
īpaši efektīva apvīlējot trikotāžas audumus un 
slīpā diega auduma malas.

 – Uzstādījums «1» atbilst diferenciālās padeves 
regulējumam 1:1.

Nedaudz savilktā plakanā šuve 
(1–2.0)

• Diferenciālā auduma padeves ātruma 
regulēšana, lai iegūtu savilkšanās efektu

 – Uzstādiet diferenciālās padeves regulatoru uz 
«1», kā parādīts augstāk.

 – Regulējuma izvēle ir atkarīga no apstrādājamā 
auduma, kā arī savilkuma intensitātes. 

 – Pirms pamata izstrādājuma šūšanas, izvēlieties 
atbilstošo regulējumu un pārbaudiet to uz līdzīga 
auduma gabaliņa.

Nedaudz izstieptā plakanā šuve(1–
0.6)

• Diferenciālā auduma padeves ātruma 
regulēšana, lai iegūtu izstiepšanās 
efektu

 – Uzstādiet diferenciālās padeves regulatoru uz 
«0,6» vai «1», kā parādīts zemāk.
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ĶĒDĪTES VĪLES ŠŪŠANA

2-diegu ķēdītes vīle

• Pareizs nostiepums
 – Noregulējiet katra diega nostiepumu uz ieteicamo 

lielumu un izpildiet parauga šūšanu uz neliela 
auduma gabala.

• Diegu nostiepuma korekcija
Ja adatas diegs ķēdītes dūrienam ir parāk vaļīgi nos-
tiepts:

 – Uzstādiet adatas diega nostiepumu (zaļais marķē-
jums) uz lielāku vērtību.

 – Vai uzstādiet cilpotāja diega nostiepumu (violetais 
marķējums) uz lielāku vērtību.

• Šūšanas instrukcija
ķēdītes dūriens tiek veikts ar diviem diegiem, vienu adatu 
un vienu ķēdītes dūriena cilpotāju. 

• Operācijas sākums un beigas
 – Ķeroties pie šuves šūšanas, nedaudz atvirziet 

diegu galus no sevis, lai adata ieduras audumā
 – Ja sāciet šūt tikko ievēruši diegus overlokā, nošu-

jiet vīles uz maza 2-3cm liela auduma gabaliņa un 
turpiniet šūt, lai veidotos šuvju pīne.

 – Katras šuves beigās viegli velciet audumu no 
sevis, turpinot šūt, lai arī veidotos šuvju pīne.

PIEVĒRSIET UZMANĪBU:
 –  Ieteikumi attiecībā uz nostiepuma regulēšanu 

ir tikai rekomendējoši.
 –  Optimāls diega nostiepums ir atkarīgs no 

sekojošiem faktoriem:
1. Auduma veids un biezums
2. Adatas izmērs
3. Pavedienu biezuma veida un satura diegā

 –  ķēdītes dūriena garumam jābūt lielākam kā 
2mm.

2-diegu ķēdītes vīle

Vidēja blīvuma 
audums

Diega nostiepuma regulators
Dzelte-

nais
Zaļais Zilais Violetais

Poliesters 2.5 5.5

Skat. diegu krāsaino marķējumu 15 lpp.

NP  skat.lpp.12

SL 2–4 skat.lpp.25
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PLAKANO ŠUVJU ŠŪŠANA

 – Šis overloks var šūt 3-diegu plakanās šuves 5,6 
мм platumā.

 – Plakanā šuve tiek lietota, lai apstrādātu izstrādā-
juma apakšējo malu un piedurknes, piešūtu triko-
tāžas lentu pie apkakles vai dekoratīvajām šuvēm.

 – Plakanā šuve vislabāk lietojama elastīgiem audu-
miem, tādiem kā trikotāža un džersijs.

 – Tāpat šo šuvi var lietot austu audumu un džinsa 
audumu apstrādei. Taču šādā gadījumā ir nepie-
ciešama maksimāla uzmanība regulējot diegu 
nostiepumu, jo pastāv to plīšanas risks un dūrienu 
izlaišanas iespēja.

 – Ja šujot džinsa audumu plīst diegs vai tiek izlaisti 
dūrieni, vispirms ir jāmēģina nomainīt adatas, pēc 
tam pa etapiem regulējot diegu nostiepumu (par 
1/4 iedaļas).

Overloka regulēšana

 – Atveriet cilpotāju aizsargvāciņu. (skat.lpp. 9)
 – Lai šūtu plakano šuvi 5,6 мм platumā uzstādiet 

labo (E), vidējo (D) un kreiso (C) plakanās šuves 
adatu.  (skat.lpp. 12)

  UZMANĪBU:
Izlēdziet galveno slēdzi

 – Ieveriet diegus adatās (E), (D) un (C)  un ķēdītēs 
vīles cilpotājā (violetais marķējums) (skat. 18-23 
lpp.)Skala uz vāciņa parāda attālumu līdz plaka-
nās šuves vidējai adatai. 

 – Izmantojiet to lai šūtu vīles vajadzīgajā attālumā 
no auduma malas.

 – Aizveriet cilpotāju vāciņu.



	 29

a

c

b

d

e

f

g

h

Papildus informācija par plakano 
šuvju šūšanu

• Šuves sākumā
(a) Paceliet pēdiņu.

PIEVĒRSIET UZMANĪBU:
(h) Šie norādījumi attiecas uz plakano šuvju izpildi, to 

izpilde padara ķēdītes šuves izpildi neiespējamu.

(b) Nolieciet auduma gabaliņu zem pēdiņas aiz ada-
tas.

(c) Nolaidiet pēdiņu.

Šuves beigās
(d)  Šuves beigās apturiet overloku.
(e) Paceliet pēdiņu.

(f)  Pagrieziet spara ratu par vienu apgriezienu pret 
pulksteņrādītāja virzienu, pēc tam par vienu 
apgriezienu pulksteņrādītāja virzienā. 

(g) Nedaudz atvelciet audumu no sevis un apgrieziet 
diegus, lai atbrīvotu izstrādājumu.

PIEVĒRSIET UZMANĪBU:
Ja šuvei jāsākas auduma gabala vidusdaļā, izvie-
tojiet audumu tā, lai tas atrastos vajadzīgajā šuves 
sākuma punktā.
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3-diegu plakanā šuve

• Pareizs nostiepums
 – Noregulējiet katra diega nostiepumu uz ieteicamo 

lielumu un izpildiet parauga šūšanu uz neliela 
auduma gabala.

• Diegu nostiepuma korekcija
Ja adatas diegs ir pārāk vāji nostiepts:

 – Vai uzstādiet cilpotāja diega nostiepumu (violetais 
marķējums) uz lielāku vērtību.

Ja kreisās adatas diegs ir pārāk vāji nostiepts:
 – Uzstādiet plakanās šuves kreisās adatas diega 

nostiepumu (dzeltenais marķējums) uz lielāku 
vērtību.

 – Vai uzstādiet cilpotāja diega nostiepumu (violetais 
marķējums) uz lielāku vērtību.

Ja labās adatas diegs ir pārāk vāji nostiepts:
 – Uzstādiet adatas diega nostiepumu (zaļais marķē-

jums) vai (zilais marķējums) uz lielāku vērtību.
 – Vai uzstādiet cilpotāja diega nostiepumu (violetais 

marķējums) uz mazāku vērtību.
Ja auduma augšpuse starp adatas diegiem sāk burzīties 
uz šuves auduma kreisajā pusē sāk savilkties:

 – Vai uzstādiet cilpotāja diega nostiepumu (violetais 
marķējums) uz mazāku vērtību.

PIEVĒRSIET UZMANĪBU:
 –  Ieteikumi attiecībā uz nostiepuma regulēšanu 

ir tikai rekomendējoši.
 –  Optimāls diega nostiepums ir atkarīgs no 

sekojošiem faktoriem:
1. Auduma veids un biezums
2. Adatas izmērs
3. Pavedienu biezuma veida un satura diegā

 –  Plakanās šuves dūriena garumam ir jābūt lie-
lākam «•» (2,5 мм).

3-diegu platā plakanā šuve

Audums
Diega nostiepuma regulators
Dzelte-

nais
Zaļais Zilais Violetais

Poliesters 4.0 4.0 4.0

3-diegu šaurā plakanā šuve

Audums
Diega nostiepuma regulators
Dzelte-

nais
Zaļais Zilais Violetais

Poliesters 4.0 4.0 4.0

Skat. diegu krāsaino marķējumu 15 lpp.

/

2

3

2
3

1

4

65

1

4

65

2
3

1

4

65

2
3

1

4

65

NP   /    skat.lpp.12

SL 3–4 skat.lpp.25

/

2

3

2
3

1

4

65

1

4

65

2
3

1

4

65

2
3

1

4

65

/

2

3

2
3

1

4

65

1

4

65

2
3

1

4

65

2
3

1

4

65

/

2

3

2
3

1

4

65

1

4

65

2
3

1

4

65

2
3

1

4

65

/

2

3

2
3

1

4

65

1

4

65

2
3

1

4

65

2
3

1

4

65
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4-diegu plakanā šuve

• Pareizs nostiepums
 – Noregulējiet katra diega nostiepumu uz ieteicamo 

lielumu un izpildiet parauga šūšanu uz neliela 
auduma gabala.

• Diegu nostiepuma korekcija
Ja adatas diegs ir pārāk vāji nostiepts:

 – Vai uzstādiet cilpotāja diega nostiepumu (violetais 
marķējums) uz lielāku vērtību.

Ja kreisās adatas diegs ir pārāk vāji nostiepts:
 – Uzstādiet plakanās šuves kreisās adatas diega 

nostiepumu (dzeltenais marķējums) uz lielāku 
vērtību.

 – Vai uzstādiet cilpotāja diega nostiepumu (violetais 
marķējums) uz mazāku vērtību.

Ja labās adatas diegs ir pārāk vāji nostiepts:
 – Uzstādiet adatas diega nostiepumu (zaļais marķē-

jums) uz lielāku vērtību.
 – Vai uzstādiet cilpotāja diega nostiepumu (violetais 

marķējums) uz mazāku vērtību.
Ja labās adatas diegs ir pārāk vāji nostiepts:

 – Uzstādiet adatas diega nostiepumu (zilais marķē-
jums) uz lielāku vērtību.

 – Vai uzstādiet cilpotāja diega nostiepumu (violetais 
marķējums) uz mazāku vērtību.

Ja auduma augšpuse starp adatas diegiem sāk burzīties 
uz šuves auduma kreisajā pusē sāk savilkties:

 – Uzstādiet cilpotāja diega nostiepumu (violetais 
marķējums) uz mazāku vērtību.

PIEVĒRSIET UZMANĪBU:
 –  Ieteikumi attiecībā uz nostiepuma regulēšanu 

ir tikai rekomendējoši.
 –  Optimāls diega nostiepums ir atkarīgs no 

sekojošiem faktoriem:
1. Auduma veids un biezums
2. Adatas izmērs
3. Pavedienu biezuma veida un satura diegā

 –  Plakanās šuves dūriena garumam ir jābūt lie-
lākam «•» (2,5 мм).

4-diegu plakanā šuve

Audums
Diega nostiepuma regulators
Dzelte-

nais
Zaļais Zilais Violetais

Poliesters 4.0 4.0 4.0 4.0

2

1
4

65

3

2

1
4

65

3

2

1
4

65

3

2

1
4

65

3

NP skat.lpp.12

SL 3–4 skat.lpp.25

Skat. diegu krāsaino marķējumu 15 lpp.

2

1
4

65

3

2

1
4

65

3

2

1
4

65

3

2

1
4

65

3

2

1
4

65

3

2

1
4

65

3

2

1
4

65

3

2

1
4

65

3

2

1
4

65

3

2

1
4

65

3

2

1
4

65

3

2

1
4

65

3

2

1
4

65

3

2

1
4

65

3

2

1
4

65

3

2

1
4

65

3
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PIEVĒRSIET UZMANĪBU:
 –  Šuves sākums parasti neirst.Taču drošībai 

vajag nostiprināt diegus šuves sākumā kā 
aprakstīts augstāk (ja šuve beidzas pie 
auduma malas).

Nostiprinājums šuves beigās
 – Tā kā plakanās šuves irst izvelkot beigās cilpotāja 

diegu operācijas beigās, tās var nostiprināt seko-
joši.

 – Šuves beigās pie auduma malas sasieniet adatas 
diegus (2 un 3), aiz malas izejošos diegu, kā parā-
dīts zīmējumā pa kreisi Pēc tam šos diegus sasie-
niet ar cilpotāja diegiem.

 – Ja šuve beidzas auduma vidū, izvelciet adatas 
diegus (2 un 3) uz kreiso auduma pusi un sasie-
niet visus diegus, kā aprakstīts augstāk.

 – Apgrieziet diegu galus.
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A

Oil

A

Oil

OVERLOKA APKOPE

Overloka tīrīšana 

Overloka eļļošana

 – No cilpotāja un naža apvidus ar sausas birstītes 
palīdzību notīriet putekļus un diegu "matiņus".

 – Pēc rūpīgas tīrīšanas saeļļojiet overloku divās 
atzīmētajās vietās ar eļļas pilīti.

 UZMANĪBU:
Pirms overloka tīrīšanas obligāti izņemiet kontakt-
dakšu no rozetes.

 UZMANĪBU:
Pirms overloka tīrīšanas obligāti izņemiet kontakt-
dakšu no rozetes.

PIEVĒRSIET UZMANĪBU:
Izmantojiet tikai un vienīgi šujmašīnām paredzētu 
eļļu. Nekādā gadījumā nelietojiet cita veida eļļas, 
jo tas var novest pie bojājumu rašanās.
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C

B

A

C

B

A

SPECIĀLIE PIEDERUMI

Papildus nopērkamas sekojošas speciālās nozīmes pēdi-
ņas, kas izstrādātas tieši šim overloka modelim.

Tā kā pēdiņas ir fiksējamas, tās ir ļoti viegli mainīt.

Piespraužamā pēdiņa

• Noņemšana
 – Pagrieziet spara ratu, lai paceltu adatas galēji 

augšējā stavoklī.
 – Paceliet pēdiņu. 
 – Nospiediet uz sarkanās sviras (A)uz pēdiņas turē-

tāja aizmugurējās daļas uz augšu, pēdiņas zolīte 
tiks atbrīvota. Atspiediet pēdiņas turētāju otrā stā-
voklī un pavelciet pēdiņas zolīti pa kreisi.

• Nomaiņa
 – Novietojiet pēdiņas zolīti zem pēdiņas turētāja, lai 

šarnīra pirksts (C) ieietu iedobē (B)  pēdiņas turē-
tājā. Pēc tam nolaidiet pēdiņas turētāju.

 – Ja neizdodas pēdiņas zolīti novietot zem pēdiņas 
turētāja, paceliet pēdiņas turētāju augšējā stāvoklī 
un noturot to šajā stāvoklī aiz tā aizvadiet pēdiņas 
zolīti. Pēc tam nolaidiet pēdiņas turētāju.

 – Paceliet pēdiņas turētāju un pārliecinieties, ka 
pēdiņas zolīte ir pareizi nofiksēta pēdiņas turētājā. 

PIEVĒRSIET UZMANĪBU:
Neizmantojiet citu ražotāju pēdiņas. Nepiemērotas 
pēdiņas lietošana var novest pie saskaršanās ar 
adatu un nazi un var būt bīstama.
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Papildus nopērkamie piederumi
• Pēdiņa gumijas piešūšanai

 – Vada un nostiepj gumiju to piešujot. Ideāli piemē-
rota apakšveļas apstrādē, peldkostīmu, sporta 
apģērba un mājas tekstila šūšanai.

• Standarta caurspīdīgā pēdiņa
 – Caurspīdīgā zolīte nodrošina lielisku vīles redza-

mību. Tā lieliski piemērota iepriekš atzīmētu vietu 
šūšanai ar dekoratīvām šuvēm un adatas pozicio-
nēšanai šuves sākumā vai beigās.

• Pēdiņa auklas piešūšanai ar vadīklu
 – Precīzi un vienmērīgi vada dekoratīvās auklas līdz 

2mm diametrā zem plakanās šuves, šūšanas 
laikā.Kā variantu to var izmantot kantu piešūšanai 
un izgatavošanai.

• Pēdiņas mežģīņu piešūšanai
 – Paredzēta mežģīņu, lentu, gumiju piešūšanai zem 

auduma ielocēm.Auduma apakšējā mala vienlai-
cīgi tiek apšūta ar šauru vai platu plakano vīli. 

• Slīpā diega lentas piešūšanas pēdiņa 
bez iepriekšējas izgludināšanas

 – Paredzēta malu apstrādei ar slīpā diega lentu 25 
līdz 28mm platumā bez iepriekšejas lentas gludi-
nāšanas. Profesionālam izskatam var izmantot arī 
pašrocīgi izgrieztnu slīpā diega lentu.

• Pēdiņa apvīlēšanai
 – Ļauj ātri un vienkārši veikt apakšas ielocīšanu 

augstumā līdz 2,5cm.Lai apmetinātu malas var 
izmantot šaurās vai platās plakanās vīles.

• Pēdiņa plecu lentītēm
 – Ieloca slīpā diega lentu vai taisnu gumiju plecu 

lentītēs, kuru pēc tam viegli un ātri nošuj ar pla-
kano vai ķēdītes vīli. 

• Pēdiņu mežģīņu piešūšanai ar vienlai-
cīgu apvīlēšanu

 – Piemērota lentu piešūšanai, gumijas un mežģīņu 
piešūšanai pie auduma malas, kas vienlaicīgi ielo-
cās un nošujās. Plakanā šuve vienlaicīgi apšuj 
abas malas, tajā pat laikā audums ielocās par 1 
см.
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BOJĀJUMU NOVĒRŠANA

Problēma Cēlonis Risinājumu lapa

Diferenciālā 
auduma padeve

1. Uzstādiet lielāku dūriena garumu.
2. Bieza auduma gadījumā palieliniet pēdiņas piespiešanas 

spēku.
3. Plāna auduma gadījumā samaziniet pēdiņas piespiešanas 

spēku.

25
25
25 

Adatas lūšana 1. Uzstādiet adatu pareizi.
2. Pievelciet adatas fiksācijas skrūvi.
3. Bieziem audumiem izmantojiet lielāka izmēra adatas

12
12
12

Diega plīšana 1. Pārbaudiet vai pareizi ievērts diegs.
2. Pārliecinieties, vai diegs nav sapinies vai iestrēdzis.
3. Uzstādiet adatu pareizi.
4. Uzstādiet jaunu adatu; esošā adata var būt saliekta, vai arī tās 

asmenis ir neass.
5. Izmantojiet vienīgi kvalitatīvus diegus.
6. Atslābiniet diegu nostiepumu.

15–23
20
12
12
37
27–31

Dūrienu izlaišana. 1. Uzstādiet jaunas adatas; uzstādītās adatas var būt deformē-
tas vai tām var būt neasa smaile. Izmantojiet vienīgi overloka 
adaas ELx705.

2. Pievelciet adatas fiksācijas skrūvi.
3. Uzstādiet adatu pareizi.
4. Mainiet adatas tipu vai izmēru.
5. Pārbaudiet vai pareizi ievērts diegs.
6. Palieliniet pēdiņas piespiešanas spēku.
7. Izmantojiet vienīgi kvalitatīvus diegus.

12
12
12
12
15–23
25
37

Nevienmērīgi 
dūrieni.

1. Noregulējiet diegu nostiepumu.
2. Pārliecinieties, vai diegs nav sapinies vai iestrēdzis.
3. Pārbaudiet vai pareizi ievērts diegs.

27
20
15–23

Šuves sakrunkoša-
nās.

1. Atslābiniet diegu nostiepumu.
2. Pārliecinieties, vai diegs nav sapinies vai iestrēdzis.
3. Izmantojiet vienīgi kvalitatīvus diegus.
4. Samaziniet dūriena garumu.
5. Plāna auduma gadījumā samaziniet pēdiņas piespiešanas 

spēku.

27–31
20
37
25
25

Auduma iesprū-
šana

1. Pirms šūšanas uzsākšanas, aiztaisiet cilpotāju vāciņu.
2. Pārliecinieties, vai diegs nav sapinies vai iestrēdzis.
3. Sākumā piediedziet bieza auduma slāņus ar parastu šujma-

šīnu, pirms to sašūt ar overloku/koverloku

9
20

Overloks nedarbo-
jas.

1. Pievienojiet overloku elektrotīklam un ieslēdziet to.
2.  Aizveriet cilpotāju vāciņu.

9, 10
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AUDUMU, DIEGU UN ADATU TABULA

Matērija

Audums Diegs Adata ELx705

Viegls

Batists
Organza
Tills
Krepsatīns

Kokvilna: #100
Zīds/Viskoze: #100
Dzija: #80– #90
Poliesters #80– #100

#80/12

Vidēji

Muslins
Saspiests katūns
Satīns
Gabardīns
Kostīmu audums

Kokvilna: #60– #80
Zīds/Viskoze: #50
Dzija: #60– #80
Poliesters #60– #80

#90/14, #80/12

Biezi

Oksfords
Džinsa audums
Tvīds
Saržs
Velvets

Kokvilna: #40– #60
Zīds/Viskoze: #40– #60
Dzija: #60– #80
Poliesters #50– #80

#90/14

Džersijs un trikotāža

Audums Diegs Adata ELx705

Viegls Džersijs un 
trikotāža

Dzija: #80– #90
Poliesters #60– #80

#80/12

Vidēji Džersijs un 
trikotāža

Dzija: #60– #80
Poliesters #60– #80
Kokvilna: #60– #80

#90/14, #80/12

Biezi Vilna (austa, 
adīta)

Dzija: #60– #80
Poliesters #50– #60
Teksturēts diegs (neilons)
Teksturēts diegs (poliesters)

#90/14, #80/12
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RAKSTURLIELUMI
Tehniskie dati

Dūrienu formāti 4 vīļu veidi
1–3 adatas 
1 cilpotāji

Adatas sistēma ELx705

Attālums starp adatām plaka-
najai šuvei

Divas adatas: 2,8 мм (šaurais), 5,6 мм (platais)
Trīs adatas: 5,6 мм

Auduma diferenciālās pade-
ves regulators

Izstiepšana 0,6–1 
Savilkšana 1–2

Pedāļa gājiens 4,5 мм

Šūšanas ātrums 1300 dūrieni/min.

Pedālis Tips 4C–316B 
tikai ASV/Kanādai

Tips 4C–316C / 4C–326C / 4C–326G / 
4C–345G 
citām valstīm

Izmēri (G х P х A), мм 336 x 263 x 294

Svars (kg) 6,8

Elektrības aizsardzības klase II
Spriegums: 220 - 240
Motora jauda: Maiņstrāva / 90 W
Maksimāli pieļaujamais mitrums telpās: 80%
Temperatūra pirms overloka lietošanas uzsākšanas: Nepieciešama istabas temperatūra
Overloka eļļošana: skat.lpp.33
Tehniskais paredzētais kalpošanas laiks: Minimāli 10 gadi
Piederumu komplekts: skat.lpp.8
Diegi: Augstas kvalitātes dubulti pītie šūšanas diegi vairākos 

slāņos ar paaugstinātu taisnumu (bez mezgliem, sašauri-
nājumiem vai paplatinājumiem) un izturību, no kvalitatī-
viem ražotājiem.
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APKĀRTĒJĀS VIDES AIZSARDZĪBA

BERNINA jūt pienākumu aizsargāt apkārtējo vidi. Mēs cenšamies paaugstināt mūsu produktu ekoloģiskumu, 

nepārtraukti uzlabojot tehnoloģijas, to konstrukcijas un ražošanu. Ja Jums overloks vairs nav nepieciešama, 

nekādā gadījumā neizmetiet to kopā ar sadzīves atkritumiem. Nogādājiet to elektronikas nolietoto iekārtu 

pieņemšanas punktā.Informāciju par atkritumu apsaimniekošanu Jūs variet saņemt savā pašvaldībā. 

Nekontrolēta elektroietaišu izmešana ar sadzīves atkritumiem var novest pie bīstamu vielu nonākšanas 

gruntsūdeņos, tādejādi arī barības ķēdē, tādejādi saindējot floru un faunu uz daudziem gadiem. Mainot 

elektroietaisi pret jaunu, konsultējieties ar pārdevēju par vecās elektroietaises nodošanu.

Atruna par likumdošanu saistībā ar kalpošanas laiku
Saskaņā ar LR Likumdošanu:
24 mēneši bernette šujmašīnām un overlokiem.
Garantijas laiks nav saistīts ar reālo drošas lietošanas periodu, bet ir obligāti izpildāmā juridiskā norma, saskaņā ar 
patērētāju aizsardzības likumu.
bernette sadzīves šujamtehnika pēc noteikta termiņa iztecēšanas nevar radīt draudus dzīvībai un patērētāja veselībai.
Pēc minētā termiņa iztecēšanas, patērētājam nav jāveic nekādas darbības. Starptautiski atzītā elektroaizsardzības 
klase II ar laiku nekādā veidā nezaudē aizsardzības īpašības.
 
Speciālie noteikumi un priekšnoteikumi drošai un efektīvai izmantošanai, glabāšanai un transportēšanai.
1.  Šis izstrādājums ir mājsaimniecības prece, kas paredzēta izmantošanai mājas apstākļos.
2.  Overloka transportēšana veicama oriģinālajā iepakojumā (ar putuplastu), kas nodrošina tā saglabāšanu, tādejādi 

lūdzam Jūs saglabāt oriģinālo iepakojumu, iespējamajai transportēšanai.
3.  Nav pieļaujama ierīces lietošana nestabilas elektroapgādes gadījumā (strauji sprieguma un strāvas lēcieni nav pieļau-

jami).
4.  Nekādā gadījumā nedrīkst pieļaut ūdens vai citu šķidrumu nokļūšanu overloka iekšpusē.
5.  Nepieļaujiet sadzīves kaitēkļu nokļūšanu overlokā (tarakāni, skudras, utt.) tā kā tas var izsaukt dažādu elektronisku 

defektu un elektrisko mezglu bojājumus.
6.  Nepieļaujiet sadzīves priekšmetu nokļūšanu overlokā (saspraudes, adatas, utt.) tā kā tas var izsaukt dažādu elektro-

nisku defektu, elektrisko mezglu bojājumus, kā arī mehāniskos defektus.
7.  Rīkojieties ar overloku uzmanīgi, sargiet to no sitieniem un citiem mehāniskiem bojājumiem.
8.  Nav pieļaujama overloka lietošana ar defektiem un bojājumiem, ja tas nav speciāli ticis atļauts no pārdevēja puses, vai 

to nav pieļāvis ražotājs ar speciālu atrunu.
9.  Šis izstrādājums ir oriģināls izstrādājums, kas izgatavots ar augstu precizitāti pēc jaunākajām tehnoloģijām, tapēc:

9.1  Remontu un tehnisko apkopi jāveic mehāniķim, kas īpaši attestēts un kuram ir BERNINA izsniegts sertifikāts, kā arī 
pilns dokumentācijas un speciālo instrumentu komplekts.

9.2  Lai nodrošinātu atbilstošu kvalitāti, visus darbus jāveic pēc ražotāja tehnoloģijas un metodikas, saskaņā ar speciālu 
servisa grāmatu paredzētu mehāniķiem. Servisa grāmatā parādīti tehniskie un tehnoloģiskie parametri, regulējumi 
un iestatījumi, metodes un paņēmieni overloka remontam un regulēšanai, kā arī bojāto mezglu un detaļu nomaiņai, 
diagnostikas metodes, kā arī kontroles metodes, lai pārliecinātos par mehānisko parametru un elektrisko parametru 
atbilstību.

9.3  Speciālo instrumentu komplekts ietver vairākus desmitus dažādu nosaukumu, t.sk. iestatīšanas šablonus, montā-
žas un demontāžas ierīces, testēšanas un mezglu regulēšanas ierīces.9.4  Ierīces elektrodrošības pār-
baude tiek veikta pēc katra remonta vai tehniskās apkalpošanas ar sertificētu ierīci.

9.5  Remontam un tehniskajai apkopei jāizmanto vienīgi oriģinālās rezerves daļas un materiālus.
9.6  Pēc darbu pabeigšanas nepieciešams pēc ražotāja metodikas veikt kontroles paraugšūšanu, veicot šuves, dūrie-

nus, dažādas paraugšuves ar testa diegiem un audumiem.
10. Ja preces bojājumus vai nepilnības novērš patērētājs vai trešās personas (kas nav izgatavotāja pilnvarots) tas pieļau-

jams vienīgi pēc garantijas termiņa beigām, kā arī ja attiecīgajai personai ir zināšanas, literatūra, speciāls instruments 
un ierīces,līdzīgi kādas izmanto ražotāja sertificēts serviss, taču jārēķinās, ka neveiksmīga remonta gadījumā, kvalita-
tīva remonta veikšana var būt daudz dārgāka; Pilna visu parametru atjaunošana, kas minēta tehniskajā dokumentācijā, 
kas paredzēts specializētajam servisa centram, preces drošas lietošanas garantijas pēc veiktā remonta. Pēc remonta 
trešās personas un patērētājs nes pilnu atbildību par preces lietošanu, par dažādu citu tehnisko defektu rašanos, kas 
radušies nekvalificēta remonta rezultātā.
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11. Nekvalificēts remonts tieši - negatīvi ietekmē lietošanas īpašības, drošumu un ilgmūžību.
12. BERNINA nepieņem pretenzijas, kas saistītas ar neautorizētu servisu veikto remontu, tapēc rekomendējam patērētājiem: 

Jūsu interesēs ir pārliecināties, ka servisa centrs ir autorizēts. Vēršaties vienīgi autorizētā SIA "Burdas Salons" servisa 
centrā. Sarakstu ar citiem autorizētiem servisa centriem var atrast mūsu uzņēmuma mājaslapā.

13. Aizliegta konstruktīvu izmaiņu izdarīšana, ko veic trešās personas un nepilnvaroti servisa centri.
14. Aizliegta detaļu un aksesuāru uzstādīšana, kas nav paredzēti lietošanas instrukcijā vai citā tehniskā dokumentācijā.
15. Visi citi drošas lietošanas norādījumi, minēti šajā lietošanas instrukcijā,kas tiek nodota kopā ar preci.
16. Lietošanas instrukcijā doti vispārīgie norādījumi par preces lietošanu. Šūšanas paņēmieni un tehnikas, kā arī rekomen-

dācijas par diegu un audumu izvēli, var izlasīt specializētā literatūrā, kā arī tiek pasniegti šūšanas un rokdarbu skolā 
"Burda - Rīga" Lietošanas instrukcija neaizstāj specializēto šūšanas literatūru.

17. Rekomendācijas: Saglabājiet pirkuma čeku un garantijas talonu. Ja zem pēdiņas ir dūrienu parauga gabaliņš (notei-
kums: apakšējam diegam jābūt joprojām sastiprinātam ar spolīti), saglabājiet to (saglabājiet instrukcijā vai pie garanti-
jas talona). Speciālistiem šis dūrienu paraugs satur ļoti vērtīgu informāciju par overloku tā pārdošanas brīdī.   
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