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ВАЖНО 

BRĪDINĀJUMS!

BĪSTAMI!

Lai samazinātu apdegumu, aizdegšanās, 
elektrisko triecienu risku vai citu cilvēku 
traumēšanu:
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.Esiet īpaši uzmanīgi, ja mašīnu 
izmanto bērni, kā arī, ja tiek strādāts 
bērnu vai personu ar uztveres traucē-
jumiem tuvumā.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 strā-
dājot ar mašīnu.Lai garantētu, ka 
bērni nespēlēsies ar mašīnu, bērniem 
pastāvīgi jāatrodas vecāku vai pieau-
gušo uzraudzībā.

Dotās mašīnas ekspluatācija aizliegta, ja:
 ⦁ bojāts elektrības vads vai rozete;
 ⦁ overloks ir bojāts;
 ⦁ overloks nokritis zemē vai savādāk 

mehāniski bojāts;
 ⦁ overloks iekritis ūdenī.

3. Šādos gadījumos, overloku jānogādā 
apskatei un iespējamam remontam 
pie pilnvarota BERNINA pārstāvja vai 
autorizēta servisa.

4. Nav pieļaujama overloka ekspluatā-
cija ar aizvērtām vai bloķētām ventilā-
cijas atverēm. Mašīnas ventilācijas 
atverēm jābūt atvērtām un brīvām no 
sakrājušajām tekstilšķiedrām, putek-
ļiem diegu un auduma atgriezumiem.

5. Sargājiet pirkstus no kustīgajām mašī-
nas detaļām.Īpaša uzmanība jāpie-
vērš apvidum ap mašīnas adatu un 
nazi.

Pirms mašīnas izmantošanas iepazīstie-
ties ar visiem zemāk noteiktajiem norādī-
jumiem:
Turiet instrukciju pieejamā vietā, līdzās 
mašīnai, kā arī pirms lietošanas ar to 
iepazīstieties.
Pēc darba beigām un pirms mašīnas 
tīrīšanas vienmēr izņemiet kontakt-
dakšu no rozetes

Lai novērstu strāvas triecienu:
1. Nekad neatstājiet mašīnu bez uzrau-

dzības, ja kontaktdakša ievietota 
rozetē. 

2. Pēc darba beigām un pirms mašī-
nas tīrīšanas vienmēr izņemiet kon-
taktdakšu no rozetes.

3. LED RADIĀCIJANeskatieties tieši 
uz gaismas avotu ar optiskiem ins-
trumentiem.1M klases gaismas dio-
des.

OVERLOKA APKOPE 48
Overloka tīrīšana 48

Overloka eļļošana 48

Augšējā naža nomaiņa 49

SPECIĀLIE PIEDERUMI 50
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6. Nekad neievietojiet mašīnas ventilāci-
jas atverēs nekādus priekšmetus.

7. Lietojiet mašīnu vienīgi sausās un 
aizsargātās vietās. 

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

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

10. Izslēdziet mašīnu, pārvietojot galveno 
slēdzi pozīcijā „O”, veicot tuvu adatai 
jebkurus darbus: 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. Neizmantojiet deformētas - saliektas 
adatas.

13. Izmantojiet tikai oriģinālās adatu plāk-
snes BERNINA. Nepareizas adatu 
plāksnes lietošana var novest pie 
adatu lūšanas.

14. Šī mašīna ir aprīkota ar dubulto izolā-
ciju. (izņemot ASV/Kanādu) Izmanto-
jiet tikai oriģinālās šujmašīnas rezer-
ves daļas.Ievērojiet tehniskās 
apkopes noteikumus izstrādājumiem 
ar dubulto izolāciju.

15. Izmantojiet vienīgi pedāli, kas iekļauts 
šīs mašīnas komplektā.(Tips 
4C–316B tikai Kanādai un ASV). 

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.
Remonta un tehniskās apkopēs ir jāiz-
manto tikai oriģinālas rezerves daļas.
Ierīces ar dubulto izolāciju tiek marķētas 
ar vārdiem "„DOUBLE INSULATION” vai 
„DOUBLE INSULATED”. 

Produkts var tikt marķēts arī ar simbolu 
.

Visas tiesības aizsar-
gātas
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 
izstrādājumiem ar 
dubulto izolāciju 
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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 pavadībā.Neļaujiet 
izmantot mašīnu kā rotaļlietu. Lietotāja 
pārziņā esošās tīrīšanas un profilakses 
funkcijas atļauts veikt tikai pieauguša-
jiem, vai apmācāmajiem, pieredzējušu 
personu klātbūtnē.
Valstīm ārpus ES (izņemot ASV un Kanā-
du):Mašīnu nedrīkst lietot bērniem līdz 8 
gadu vecumam, kā arī personām ar iero-
bežotām garīgām, uztveres un sajūtu 
spējām, kā arī ja nav nepieciešamo zinā-
šanu, kuras nepieciešamas darba drošī-
bai strādājot ar mašīnu, tiek atļauts strā-
dāt ar mašīnu tikai zinošu vai atbildīgu 
personu pavadībā.Neļaujiet izmantot 
mašīnu kā rotaļlietu. 

SAGLABĀJIET ŠO LIE-
TOŠANAS INSTRUK-
CIJU!

PIEVĒRSIET UZMANĪBU:
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.

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

Cienījamais pircēj,
Vēlamies informēt, ka mūsu produkcija ir
Sertificēta.Atbilstībai
Drošības prasībām, atbilstoši
LR Likumdošanai
Saskaņā ar 
Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem

Cienījamais Pircēj,
Lietošanas instrukcijā doti vispārīgie
šujmašīnas lietošanas nosacījumi
konkrētajam šujmašīnas modelim.Šūšanas nosacī-
jumi 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 kursos. Lieto-
šanas 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 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

APKĀRTĒJĀS VIDES AIZ-
SARDZĪBA 
BERNINA jūt pienākumu aizsargāt 
apkārtējo vidi. Mēs cenšamies paaug-
stināt 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 pieņemša-

nas punktā. Informāciju par atkritumu apsaimniekošanu 
Jūs variet saņemt savā pašvaldībā.Nekontrolēta elektro-
ietaišu 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 elek-
troietaisi jaunas iekārtas pārdevējam, iepazīstaties ar 
valsts likumdošanu.
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DETAĻU NOSAUKUMI

Overloka detaļas

 izbīdāmais diega virzītājs
 Pārnēsāšanas rokturis
 Diega nostiepuma regulators (dzeltenais diegs)
 Diega nostiepuma regulators (zaļais diegs)
 Diega nostiepuma regulators (zilais diegs)
 Diega nostiepuma regulators (sarkanais diegs)
 Spolītes turētājs
 Adatu plāksne
 Audma galdiņa vāciņš 

 Cilpotāja vāciņš
 Gaismas un elektropadeves slēdzis 
 Dūriena garuma regulators
 Spara rats
 Diega spoļu turētājs
 Centrējošā ierīce
 Atkritumu savācējs
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21

 Pēdiņas pacelšana
 Diferenciālās pārvietošanās regulators
  Naža stāvokļa regulators
 Pēdiņas piespiešana spēka ritenis
 Standarta pēdiņa Overlock
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PIEDERUMI
Standarta

Informācija par adatām

 Skrūvgriezis (lielais)
 Eļļas pudelīte
 Tīkliņš diega spolēm (4x)
 Rezerves augšējais nazis
 Diega satīšanas ripa (4x)
 Birstīte - otiņa
 Adatu komplekts (ELx705)
 Diega ievērējs
 Atslēga ar seškanti (mazā)
 Pincete
 Augšējā cilpotāja kovertieris (ULC)
 Centrējošā ierīce (4x)
 Pārvalks
 Atkritumu savācējs

Dotajā overlokā tiek izmantotas adatas ar plakanu gal-
viņu (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) Augšējais cilpotājs
(2) Augšējais nazis (kustīgs)
(3) Standarta pēdiņa
(4) Nekustīgs apakšējais nazis 
(5) Apakšējais cilpotājs 
(6) Svira apmalojumam

Galvenais slēdzis
 – Pievienojiet overlokam pedāli ar elektrības rozeti.
 – Pievienojiet vadu ar rozeti elektrotīklam.
 – Lai ieslēgtu overloku, slēdzis jāpārvieto pozīcijā "I"
 – Lai overloku izslēgtu, slēdzis jāpārvieto pozīcijā 

„O“

1. Bīdiet vāciņu pa labi līdz atdurei.
2. Atveriet vāciņu, velkot uz sevi. 

  UZMANĪBU:
Izslēdziet galveno barošanas padeves slēdzi.

  UZMANĪBU:
Šūšanas laikā pārliecinieties, ka vāciņš ir aizvērts.

  UZMANĪBU: 
Lietojiet tikai oriģinālo pedāli, kas ietilps overloka 
sākuma komplektācijā.(Tips 4C–316B tikai ASV un 
Kanādai). Obligāti iepazīstieties ar norādēm, kas 
atzīmētas ar zīmi "Uzmanību", nākošajā lappusē.

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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• Informācija par polu kontaktdakšu
(Tikai ASV un Kanādai)

Atkritumu savācējs

Šajā elektroierīcē tiek izmantota polu kontaktdakša (kon-
takti ir platāki kā citās rozetēs).Lai mazinātu elektrotrie-
ciena risku, kontaktdakša izstrādāta tā, lai varētu tikt 
ievietota tikai vienā stāvoklī.Ja kontaktdakšu nevar ievie-
tot rozetē, apgrieziet to otrādi un mēģiniet ievietot.
Ja arī tad kontaktdakšu nevar ievietot rozetē, vēršieties 
pie kvalificēta elektriķa, lai uzstādītu atbilstošu elektrības 
avotu.Nekādā gadījumā nemēģiniet modificēt kontakt-
dakšaas 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 grīdas.Darba gaitā uz 

pedāļa nedrīkst novietot nekādus priekšmetus.
 – Pirms mainīt adatas, pēdiņas, vai atstāt overloku bez pieskatīšanas, obligāti izņemiet kontaktdakšu no roze-

tes.Pretējā gadījumā jebkura 3 persona vai mājdzīvnieks var iedarbināt overloku, nospiežot uz pedāļa.

• Uzstādīšana
 – Uzkariniet atkritumu savācēju (1) zem cilpotāju 

vāciņa. 
 – Tajā pat laikā atspiediet atkritumu savācēju uz leju  

(2).
 – Pārliecinieties, ka kreisā puse (3)  atkritumu savā-

cējam uzstādīta blakus nazim, no kura tajā iekrīt 
auduma atgriezumi.

• Noņemšana
 – Pavelciet atkritumu savācēju uz augšu, kā parā-

dīts lietošanas instrukcijā (4).
 – Noņemšanai (5) satveriet atkritumu savācēju, kā 

parādīts attēlā, un noņemiet pavelkot uz ārpusi.

5

1
3

4

2
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SAGATAVOŠANĀS DIEGU 
IEVĒRŠANAI
Izvelkamā spolīšu turētāja stieņa 
uzstādīšana

 – Izņemiet izvelkamo spolīšu turētāju no putuplasta 
aizsargiepakojuma un uzstādiet, kā attēlots zīmē-
jumā pa kreisi.

 – Šis overloks tiek piegādāts ar izvelkamu uz augšu 
spolīšu turētāju.

 – Pilnībā izvelciet uz augšu spolīšu turētāja stieni.
 – Abi teleskopiskā stieņa savienojumi iebīdās fiksā-

cijas vietās, ja pareizi pretnostādīti.
 – Izvelkamo spolīšu teleskopisko stieni centrējiet 

pret spolīšu turētāju.
 – Ievietojiet diegus spolīšu turētāja centrējošajā 

ierīcē.

Spolīšu sietiņš
Izmantojot sintētiskos diegus, kuri viegli noslīd no konu-
siem, izmantojiet spolīšu sietiņu (1), uzvelkot to no apak-
šas diega spolītei un atstājiet diegu karāties uz spolīšu 
sietiņa.

Diega satīšanas ripa
Ja lietojiet parastu spolīti ar diegiem, uzstādiet diega 
uztīšanās ripu (2) uz diega spolītes (3).

3

2

1
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AUGŠĒJĀ NAŽA NOLAIŠANA

• Atslēdziet augšējo nazi
 – Atveriet cilpotāju aizsargvāciņu (skat. 10 lpp.).
 – Atvelciet augšējā naža turētāju (1) cik iespējams 

maksimāli pa labi. 
 – Pagrieztiet turētāju (2) pret pulksteņrādītāja vir-

zienu, līdz tas nenofiksēsies galējā pozīcijā.

• Pieslēdziet augšējo nazi
 – Atveriet cilpotāju aizsargvāciņu.
 – Atvelciet augšējā naža turētāju (1) cik iespējams 

maksimāli pa labi. 
 – Pagrieztiet turētāju (2) pulksteņrādītāja virzienā, 

līdz tas nenofiksēsies galējā pozīcijā.

2

1

1

2

2

1

1

2

  UZMANĪBU:
Izslēdziet galveno slēdzi.

  UZMANĪBU:
Pirms uzsākiet strādāt ar overloku, vienmēr aiztai-
siet cilpotāju aizsargvāciņu.
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AUGŠĒJĀ CILPOTĀJA AIZSAR-
GVĀCIŅŠ (ULC)

Ja diegs nav ievērts augšējā cilpotājā, augšējā cilpotāja 
aizsargvāciņam jābūt nofiksētam caur augšējā cilpotāja 
austiņu.

Augšējā cilpotāja aizsargvāciņa 
uzstādīšana

 – Ieveriet āķīti cilpotāja austiņā (1).
 – Uzstādiet vāciņu uz augšējā cilpotāja (2).

1

2

3

1

2

3

  UZMANĪBU:
Izslēdziet galveno slēdzi.

Augšējā cilpotāja aizsargvāciņa 
noņemšana
Ja augšējā cilpotājā ievērts diegs, augšējā cilpotāja aiz-
sargvāciņam jābūt noņemtam.

 – Izņemiet āķīti no augšējā transportiera austiņas un 
noņemiet vāciņu no cilpotāja sviras  (3). 

STANDARTA OVERLOKA UN 
RULLĪŠA ŠUVJU ŠŪŠANA

Standarta overloka šuves
Uzstādiet rullīša šuves izvēles sviru uz "N" lai izpildītu 
overloka dūrienus 

R

N

R

N

  PIEVĒRSIET UZMANĪBU:
Pārliecinieties, ka rullīša šuvju izvēles svira ir pil-
nībā pārvesta pozīcijā „N“.
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Rullīša šuvju šūšana
Uzstādiet rullīša šuvju izvēles sviru pozīcijā "R" lai šūtu 
rullīšu šuves.

R

N

R

N

PIEVĒRSIET UZMANĪBU:
Pārliecinieties, ka rullīša šuvju izvēles svira ir pil-
nībā pārvesta pozīcijā „R“ .

ADATU UZSTĀDĪŠANA UN 
NOŅEMŠANA
Adatas stāvoklis

 – Šīs šujmašīnas adatu turētājā var tikt uzstādītas 2 
adatas.

 – Adatu aprakstā parādītas dažādas adatas pozīci-
jas uz adatu turētāja attēla.

B

A

1

2

3

A B

B

A

BAB
PIEVĒRSIET UZMANĪBU:
Ja uzstādītas abas (labā un kreisā overloka adata), 
kreisā adata atradīsies nedaudz augstāk kā labā 
adata.

(A) Kreisā adata (LN)
(B) Labā adata (RN)
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Adatu noņemšana

 – Grieziet spara ratu pret pulksteņrādītāja virzienu, 
līdz abas adatas atradīsies augšējā stāvoklī.

 – Pieturiet izņemamo adatu ar adatu ar adatu turē-
tāju (piedurot cilpotāju vāciņu)

 – Atskrūvējiet adatas fiksācijas skrūvi un izņemiet 
adatu.

(A) Kreisā adata (LN)
(B) Labā adata (RN)

Adatu uzstādīšana
 – Turiet adatu ar plakano virsmu (1) vērstu uz aiz-

muguri.
 – Ievietojiet adatu adatas turētājā cik vien iespējams 

augstu - līdz atdurei.
 – Ja uzstādot adatu Jūs vispirms ieliksiet adatu 

adatu plates caurumos, tā būs vienā līmenī ar 
adatas fiksatoriem.Tad virziet adatu vertikāli uz 
augšu.

B

A

1

2

3

A B

B

A

BAB

B

A

1

2

3

A B

B

A

BAB

PIEVĒRSIET UZMANĪBU:
Pirms adatas (adatu) noņemšanas vienmēr izslē-
dziet overloka elektropadevi.

PIEVĒRSIET UZMANĪBU:
Uzstādot adatas stiprinājumos (A) vai (B)abas 
skrūves ar iekšējām seškantēm (3) (A) un (B) ir 
jāatskrūvē.
Pēc adatu uzstādīšanas vienmērīgi aizskrūvējiet 
abas skrūves (2).
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ŠUVJU APRAKSTS
Atkarībā no adatas pozīcijas, kā arī diega ievēršanas veidu, nostiepuma regulēšanas un augšējās uztveršanas vāciņa 
izmantošanas (ULC) šis overloks var izpildīt dažādus šuvju veidus.

# Šuves veids Ieteicamā izmantošana Lap-
puse

1 4–diegu overloka šuve ar integrētu 
pagaidu šuvi

2-adatu 4-diegu šuve ir ideāli piemērota blīciem 
elastīgiem audumiem, tādiem kā trikotāžas 
izstrādājumi un peldkostīmi.

38

2 3–diegu super streč šuve
2–adatu 3–diegu šuve ideāli piemērota viegliem 
materiāliem ar lielu streča īpatsvaru, tādiem kā 
trikotāža un spandeks .

37

3
4

3–diegu platā overloka šuve
3–diegu šaurā overloka šuve

1-adatas 3-diegu šuve, kas paredzēta parastu 
audumu malu apstrādei un šūšanai. 

Atkarībā no adatas stāvokļa, iespējamais over-
loka šuves platums 4,0 vai 6,0 mm.

34

5
6

3-diegu platā plakanšuve
3–diegu šaurā plakanšuve

65

1

3 42

65

1

3 42

65

1

3 42

1-adatas 3-diegu šuve tiek lietota stiķētajām vai 
dubultajām šuvēm, kā arī fasonšuvju veikšanai 
uz vērptas dzijas. 

Atkarībā no adatas stāvokļa, iespējamais over-
loka šuves platums 4,0 vai 6,0 mm.

35

7 3–diegu garenvirziena šuve
1–adatas 3-diegu šuve vieglu audumu apstrādei 
ar malas dūrienu. 41

8 3–diegu rullīša šuve

1-adatas 3-diegu šuve šauru malu apstrādei.

Estētiski skaistai malu apstrādei ieveriet vērpto 
dziju augšējā cilpotājā, savukārt parasto dziju 
adata un apakšējā cilpotājā.

41

9
10

2–diegu platā overloka šuve (malas 
apvīšana)
2–diegu šaurā overloka šuve 
(malas apvīšana)

1-adatas 2-diegu šuve tiek pielietota vieglu un 
elastīgu audumu malu apstrādei.

Atkarībā no adatas stāvokļa, iespējamais over-
loka šuves platums 4,0 vai 6,0 mm.

32

11
12

2-diegu platā plakanšuve
2–diegu šaurā plakanšuve

2

3 4

65

2

3 4

65

1-adatas 2-diegu šuve tiek lietota stiķētajām vai 
dubultajām šuvēm, kā arī fasonšuvju veikšanai 
uz vērptas dzijas. 

Atkarībā no adatas stāvokļa, iespējamais over-
loka šuves platums 4,0 vai 6,0 mm.

36

13 2–diegu rullīša šuve 1-adatas 2-diegu šuve šauru malu apstrādei. 42

14
15

2–diegu platā overloka šuve 
2–diegu šaurā overloka šuve 

1-adatas 2-diegu šuve, kas paredzēta parastu 
audumu malu apstrādei un šūšanai. 

Atkarībā no adatas stāvokļa, iespējamais over-
loka šuves platums 4,0 vai 6,0 mm.

33
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Atkarībā no izmantoto adatu pozīcijas, dotais overloks var šūt 2-/ 3/4-diegu standarta overloka šuvi 4mm un 6mm 
platumā.
Blīvu materiālu apstrādē šo platumu var palielināt, pagriežot naža regulatoru citā pozīcijā. (skat. 27 lpp.).

Platā overloka šuve 4,0 mm (šaurā) 6,0 mm (platā)
Izmantojamā adata Labā overloka adata Kreisā overloka adata
Adatas diega nostiepuma regula-
tors

Zaļā Dzeltenā

SL  = dūriena garums
DF  = diferenciālā transportiera regulē-
šana
CW  = šuves platums/naža stāvoklis 
RHP  = malas sviras pozīcija
NP  = adatas pozīcija
LN  = kreisā adata
RN  = labā adata
OG  = augšējais cilpotājs
UG  = apakšējais cilpotājs

Šuves veids
Ieteicamie overloka uzstādījumi Diega nostiepums 

SL DF CW RHP NP
Dzelte-

nais
Zaļais Zilais

Sarka-
nais

1
4–diegu overloka šuve ar integrētu 
pagaidu šuvi 2.5 1 6 N 4.0 4.0 4.0 4.0

2 3–diegu super strečs 2.5 1 6 N 4.0 4.0 3.5

3 3–diegu platā overloka šuve 2.5 1 6 N 3.0 – 4.0 3.5

4 3–diegu šaurā overloka šuve 2.5 1 6 N – 4.0 4.0 4.0

5 3-diegu platā plakanšuve 2.5 1 6 N 0.0 – 4.0 7.5

6 3–diegu šaurā plakanšuve 2.5 1 6 N – 0.0 4.5 7.5

7 3–diegu šķersvirziena šuve 1.5 1 5 R – 4.0 5.0 4.5

8 3–diegu rullīša šuve 1 1 5 R – 4.0 4.5 6.5

9
2–diegu platā overloka šuve (malu 
apvīšana) 2.5 1 6 N 2.5 – 3.0

10
2–diegu šaurā overloka šuve (malu 
apvīšana) 2.5 1 6 N – 4.5 3.5

11 2-diegu platā plakanšuve 2.5 1 6 N 0.0 – 4.0

12 2–diegu šaurā plakanšuve 2.5 1 6 N – 0.0 4.5

13 2–diegu rullīša šuve 1 1 5 R – 4.5 4.0

14 2–diegu platā overloka šuve 2.5 1 6 N 0.0 – 4.0

15 2–diegu šaurā overloka šuve 2.5 1 6 N – 0.0 4.5

Jo lielāka vienība uzstādīta uz regulēšanas ripas, jo lielāks diega nostiepums.Šajā lappusē, kā arī visā lietošanas instrukcijā dotie nostiepuma 
lielumi ir ieteicamie pamata regulējumi.
Noregulējiet Jums nepieciešamo diega nostiepumu atkarībā no auduma un izmantojamā diega izmēra.Lai sasniegtu labāku rezultātu, regulējiet 
diega nostiepumu pakāpeniski, ļoti nelieliem soļiem, aptuveni par pusi no iedaļas.
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DIEGU SAVĒRŠANA OVER-
LOKĀ
Diegu ievēršanas shēma

• Overloka šuves
 – Uz cilpotāja aizsargvāciņa ar krāsainu marķējumu 

parādīta diegu savēršanas shēma
 – Diegus overlokā ieveriet šādā kārtībā (1)–(4).

Diegu nostiepuma krāsainais marķē-
jums

• Overloka šuves

(1) Cilpotāja augšējais diegs (zils)
(2) cilpotāja apakšējais diegs (sarkans)
(3) Labais adatas diegs (zaļš) 
(4) Kreisais adatas diegs (dzeltens)
(5) Auduma augšpuse  (labā puse)
(6) Auduma apakšpuse  (kreisā puse)

214 3

1
2

5 6

4

3

214 3

1
2

5 6

4

3

PIEVĒRSIET UZMANĪBU:
diegus jāievieto kā parādīts uz overloka diega pie-
vilcēja vāciņa.
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Diega ievēršana augšējā cilpotājā 
(zilais)

 – Novietojiet pedāli augšējā pozīcijā, lai atslābinātu 
diegu nostiepuma ierīci.

 – Saveriet diegus augšējā cilpotājā, kā parādīts 
(1)–(8).No aizmugures uz priekšpusi izvelciet 

1

2

3

8

6

4

5

7

1

2

2

3

3

1

2

3

8

6

4

5

7

1

2

2

3

3

  UZMANĪBU:
Izslēdziet elektrības barošanas padeves slēdzi.

diegus caur diega vadītāju (1). Ieveriet diegu 
pirmsspriegotāja actiņā, to velkot pa kreisi, kamēr 
tas neieslīdēs zem vadīklas (2). Pēc tam izvelciet 

diegu kā parādīts pa labi gar pirmspriegotāja ierīci.
Turot diegu ar pirkstiem, ievietojiet to starp diega 
nostiepuma šķīvīšiem, tad pavelciet diegu uz leju, 
lai pārliecinātos, ka tie pareizi ievietoti starp šķīvī-
šiem (3).
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Diega ievēršana apakšējā cilpotājā 
(sarkanais)

 – Novietojiet pedāli augšējā pozīcijā, lai atslābinātu 
diegu nostiepuma ierīci.

 – Saveriet diegus apakšējā cilpotājā, kā parādīts 
(1)–(9).

 – No aizmugures uz priekšpusi izvelciet diegus caur 
diega vadītāju (1).

 – Ieveriet diegu pirmsspriegotāja actiņā, to velkot pa 
kreisi, kamēr tas neieslīdēs zem vadīklas (2). Pēc 
tam izvelciet diegu kā parādīts pa labi gar 
pirmspriegotāja ierīci.

 – Ieveriet diegu mašīnas kuģīša mehānismā, vadot 
to caur diega vadītāju, kas marķēts ar zilu krāsu 
(4)–(8).

 – Vadiet diegu virzienā no priekšas uz aizmuguri, 
caur augšējā cilpotāja actiņu (8).

10cm

(4")

7
8
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PIEVĒRSIET UZMANĪBU:
Pārliecinieties, ka diegs iet aiz apakšējā cilpotāja.

Lai atvieglotu diegu ievēršanu, lietojiet pinceti, kas 
ietilpst overloka pamata komplektā.
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 – Turot diegu ar pirkstiem, ievietojiet to starp diega 
nostiepuma šķīvīšiem, tad pavelciet diegu uz leju, 
lai pārliecinātos, ka tie pareizi ievietoti starp šķīvī-
šiem (3).

 – Grieziet spara ratu pret pulksteņrādītāja virzienu, 
tik ilgi kamēr cilpotājs atradīsies aptuveni 5-10mm 
augstāk par adatu plates malu.

 – Ieveriet diegu mašīnas kuģīša mehānismā, vadot 
to caur diega vadītāju, kas marķēts ar sarkanu 
krāsu( (4)–(9).

 – Viegli ar pinceti pārvietojiet diegu no kreisās puses 
pa labi pa vadīklu (4).

 – Ieveriet diegu virzienā no priekšas uz aizmuguri, 
caur augšējā cilpotāja actiņu (A).

 – Diegu izvelciet uz āru aptuveni 10 cm.
 – 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).

3

9

6

4

5
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PIEVĒRSIET UZMANĪBU:
Lai atvieglotu diegu ievēršanu, lietojiet pinceti, kas 
ietilpst overloka pamata komplektā.
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Diega ievēršana labajā overloka 
adatā (zaļā) 
(Adatu turētāja)

 – Novietojiet pedāli augšējā pozīcijā, lai atslābinātu 
diegu nostiepuma ierīci.

 – Ieveriet diegu kreisajā adatā, kā parādīts (1)–(9).

3

2

3

4

1

1

2

2

5

6

7

8

9

33

2

3

4

1

1

2

2

5

6

7

8

9

3

  UZMANĪBU:
Izslēdziet elektrības barošanas padeves slēdzi.

 – No aizmugures uz priekšpusi izvelciet diegus caur 
diega vadītāju (1).

 – Ieveriet diegu pirmsspriegotāja actiņā, to velkot pa 
kreisi, kamēr tas neieslīdēs zem vadīklas (2). Pēc 
tam izvelciet diegu kā parādīts pa labi gar 
pirmspriegotāja ierīci.

 – Turot diegu ar pirkstiem, ievietojiet to starp diega 
nostiepuma šķīvīšiem, tad pavelciet diegu uz leju, 
lai pārliecinātos, ka tie pareizi ievietoti starp šķīvī-
šiem (3).
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Diega ievēršana kreisajā overloka 
adatā (dzeltenais)
(A uz adatu turētāja)

 – Turpiniet diegu ievēršanu diegu vadītājos (4)–(9).

 – Novietojiet pedāli augšējā pozīcijā, lai atslābinātu 
diegu nostiepuma ierīci.

 – Ieveriet diegu kreisajā adatā, kā parādīts (1)–(9).

 – diegam jāatrodas aiz vadīklas.
 – Diegu izvelciet uz āru aptuveni 10 cm virzienā uz 

aizmuguri.
 – Pēc tam velciet diegu uz leju zem pēdiņas.

Pirms ievērt diegu adatas actiņā, ievadiet to caur vadīklu 
pie adatas turētāja.

 – Ievadiet diegu caur labās adatas actiņu (9).

1

9

7
8

1

2

3

45
7

6

8

9

4
5

6

7

8

9

10cm(4”)

1

9

7
8

1

2

3

45
7

6

8

9

4
5

6

7

8

9

10cm(4”)

1

9

7
8

1

2

3

45
7

6

8

9

4
5

6

7

8

9

10cm(4”)

1

9

7
8

1

2

3

45
7

6

8

9

4
5

6

7

8

9

10cm(4”)

  UZMANĪBU:
Izslēdziet elektrības barošanas padeves slēdzi.

PIEVĒRSIET UZMANĪBU:
Izveriet diegu caur vadītāja aizmugurējo šlici (5) 
un caur diega pievilcēja priekšējo šlici (6).
Pēc tam ieveriet diegu caur labo šlici pie vadīklas 
(7) un labajā šlicē pie vadīklas (8).

PIEVĒRSIET UZMANĪBU:
Izmantojot pinceti, kas atrodas piederumu somiņā, 
tiks atvieglota diega ievēršana adatā.

 – No aizmugures uz priekšpusi izvelciet diegus caur 
diega vadītāju (1).
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 – Ieveriet diegu pirmsspriegotāja actiņā, to velkot pa 
kreisi, kamēr tas neieslīdēs zem vadīklas (2). Pēc 
tam izvelciet diegu kā parādīts pa labi gar 
pirmspriegotāja ierīci.

 – Turot diegu ar pirkstiem, ievietojiet to starp diega 
nostiepuma šķīvīšiem, tad pavelciet diegu uz leju, 
lai pārliecinātos, ka tie pareizi ievietoti starp šķīvī-
šiem (3).

 – Turpiniet diegu ievēršanu diegu vadītājos (4)–(9).

Pirms ievērt diegu adatas actiņā, ievadiet to caur vadīklu 
pie adatas turētāja.

 – diegam jāatrodas aiz vadīklas.
 – Diegu izvelciet uz āru aptuveni 10 cm virzienā uz 

aizmuguri.
 – Pēc tam velciet diegu uz leju zem pēdiņas.

 – Ieveriet diegu kreisās adatas actiņā (9).

PIEVĒRSIET UZMANĪBU:
Izveriet diegu caur vadītāja aizmugurējo šlici (5) 
un caur diega pievilcēja priekšējo šlici (6).
Pēc tam ieveriet diegu caur kreiso šlici pie vadīklas 
(7)un kreisajā šlicē pie vadīklas (8).

PIEVĒRSIET UZMANĪBU:
Izmantojot pinceti, kas atrodas piederumu somiņā, 
tiks atvieglota diega ievēršana adatā.
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Diegu nomaiņa

Ar sasiešanas paņēmienu
 – Lai nomainītu diega tipu vai krāsu, nogrieziet 

diegu pie spolītes.

 – Uz spoļu turētāja uzstādiet jaunas diegu spoles.
 – Sasienot savienojiet veco un jauno diegu galus. 

Apgrieziet diegu galus, lai paliktu 2-3 cm. Ja die-
gus apgriezīsiet, atstājot pārāk mazu galu, mezgls 
var atsieties.

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

 – Novietojiet pedāli augšējā pozīcijā, lai atslābinātu 
diegu nostiepuma ierīci.

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

sapiņķerējušies vadīklās vai arī nav saveidojuši 
cilpas zem spolītes turētāja.

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

 – Pārgrieziet mezglu un ieveriet diegu adatas actiņā. 
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UZSTĀDĪJUMI

šuves platums/naža stāvoklis 

• Adatas stāvokļa regulators

Dūriena garums
 – Dūriena garuma uzstādījumi - parasti jābūt uzstā-

dītam uz „• 2.5 “ .
 – Uzstādiet dūriena garumu uz • 2.5 – 4 , ja šujiet 

blīvu audumu.
 – Malas apstrādei un rullīšu šuvēm uzstādiet dūrienu 

garumu starp 1 un 2. 
 – Šuvēm ar izliekumiem, varat lietot īsākas šuves.

Overloka šuves platumu nosaka ar kreisās un labās ada-
tas palīdzību, kā arī regulējot šuves platumu/naža stā-
vokli.

• Šuves platuma regulēšana, mainot 
adatas stāvokli

Overloka šuves platumu var regulēt mainot adatas stā-
vokli.

(a) Izmantojot kreiso adatu 
 6 mm (15/64")
(b) Izmantojot labo adatu
 4 mm (10/64")

Šuves platumu var mainīt arī mainot naža stāvokli / 
apgriešanas platumu.

(a) Izmantojot kreiso adatu 
 5–7 mm (13/64"–17/64") 
(b) Izmantojot labo adatu
 3–5 mm (1/8"–17/64") 
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6.5

N

5.5

6.5

N

5.5

Pēdiņas piespiešanas spēks

Šim overlokam pēdiņas piespiešanas spēks tiek uzstā-
dīts izgatavotājrūpnīcā tādejādi, lai tas būtu piemērots 
vidēja biezuma audumu šūšanai.
Lielākajai daļai audumu nav nepieciešama pēdiņas pie-
spiešanas spēka regulēšana. Taču, nereti ir gadījumi, kad 
nepieciešama regulēšana, piemēram, šujot plānus vai 
biezus audumus.
Šādos gadījumos izvēlieties „•“ - normāls piespiešanas 
spēks, „L“ - pats mazākais piespiešanas spēks un „H“ - 
pats lielākais piespiešanas spēks.

 – Samaziniet piespiešanas spēku plāniem audu-
miem.

 – Palieliniet piespiešanas spēku blīviem audumiem.
 – Lai noteiktu optimālu piespiešanas spēku, sākumā 

veiciet mēģinājuma šūšanu.

 – Grieziet naža stāvokļa regulatoru pret pulksteņrā-
dītāja virzienu, lai palielinātu apgriešanas platumu, 
vai arī pulksteņrādītāja virzienā, lai samazinātu 
apgriešanas platumu.
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DIFERENCIĀLĀ AUDUMA 
PADEVES ĀTRUMA REGULĒ-
ŠANA

Overloka šuve ar gogrējuma efektu 
(1–2.0)

 – Diferenciālā auduma padeves ātruma regulēša-
nas sistēma audumu "izstiepj" vai "savelk", ja 
mainās padodamā auduma apjoms no priekšējā 
transportiera, salīdzinājumā ar aizmugurējo trans-
portieri.

 – Diferenciālās auduma padeves ātruma attiecība 
atrodas robežās no 0,6-2,0. Regulēšana tiek 
veikta ar auduma padeves ātruma iestatīšanas 
palīdzību.

 – Diferenciālā auduma padeves ātruma regulēšana 
īpaši piemērota apšujot malas džersija tipa audu-
miem, kā arī slīpi nogrieztām audumu malām

 – Uzstādījums "1" atbilst diferenciālā auduma pade-
ves regulējumam attiecībā 1:1.

Overloka šuve ar gofrējuma efektu īpaši piemērota pie-
durkņu gofrēšanai, kostīma priešējās un aizmugurējās 
augšējās daļas apstrādei, malu apstrādei uz elastīgiem 
un trikotāžas audumiem, pirms tie tiek piešūti pie apģērba.

• Diferenciālā auduma padeves ātruma 
regulēšana, lai iegūtu gofrējuma efektu

 – Uzsādiet auduma diferenciālās padeves regula-
toru uz "1". 

 – Regulējuma izvēle ir atkarīga no apstrādājamā 
auduma, kā arī no tā, vik daudz auduma nepiecie-
šams gofrēt. 

 – Tāpēc izvēlieties piemērotu regulējumu izmantoja-
majam audumam un izmēģiniet, pirms ķerties pie 
šūšanas.

PIEVĒRSIET UZMANĪBU:
Parastām overloka šuvēm un izmantojot parastu 
audumus, uzsādiet auduma diferenciālās padeves 
regulatoru uz "1". 
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Overoka šuve ar izstiepšanas efektu 
(1–0.6)
Overloka šuve ar izstiepšanas efektu ir ideāli piemērota 
šujot dekoratīvās apkaklītes, piedurknes un apstrādājot 
svārku malas. Tiek pielietots arī lai izvairītos no nevien-
mērīgām šuvēm uz plāniem audumiem.

• Diferenciālā auduma padeves ātruma 
regulēšana, lai iegūtu izstiepšanās 
efektu

 – Lai veiktu šuvi ar izstiepšanās efektu, uzstādiet 
diferenciālo padevi uz 0.6.

 – Lai izpildītu šuvi, viegli piespiediet audumu, tajā 
pat laikā pieturot šuvi pirms un pēc pēdiņas.

PIEVĒRSIET UZMANĪBU:
Ja izstiepjamā auduma apjoms ir nepareizi noregu-
lēts konkrētajam auduma tipam, tas noved pie 
defektīvas overloka vīles.

Tādā gadījumā atkārtoti noregulējiet diferenciālo 
padeves ātrumu, novietojot regulatoru uz vidējās 
vērtības.

Parastām overloka šuvēm un izmantojot parastu 
audumus, uzsādiet auduma diferenciālās padeves 
regulatoru uz "1". 
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 – Pēc tam, kad overlokā ir savērti visi diegi, novadiet 
visus diegus zem adatu platus un nedaudz pa 
kreisi zem pēdiņas.

 – Nolaidiet pēdiņu un diega nostiepuma regulatori 
aktivizēsies.

 – Turot diegus, tos nedaudz nostiepiet.
 – Pagrieziet spara ratu 2-3 apgriezienus, pret pulk-

steņrādītāja virzienu, lai izveidotu diegu ķēdīti.

 – Turpiniet turēt ķēdīti un nospiediet pedāli, kamēr 
ķēdīte sasniedz garumu aptuveni  5-7,5 cm (2-3").

 – Novietojiet audumu no priekšas zem pēdiņas un 
izpildiet mēģinājuma šuvi.

 – Izmēģinājuma šūšanas nobeigumā ļaujiet overlo-
kam vēl darboties ar nospiestu pedāli, kamēr 
ķēdītes garums sasniedz 15-20 cm (6-8").

 – Nogrieziet diegus.

PIEVĒRSIET UZMANĪBU:
Šujot nekādā gadījumā nevelciet audumu, jo tāde-
jādi var tikt saliekta vai salūzt adata.

PIEVĒRSIET UZMANĪBU:
Ja ketelējot audums iestrēgst, viegli pavelciet 
audumu atpakaļ.

PIEVĒRSIET UZMANĪBU:
Ketelēšanas un paraugšuves izpilde nepieciešama 
pēc katras jaunas diegu ievēršanas overlokā, lai 
pārbaudītu diegu nostiepumu un izdarītu nepiecie-
šamos regulējumus.

Informācija
Uz overloka pēdiņas paredzēts marķējums (1), kas 
parāda adatas pozīciju. Izmantojiet šo marķējumu, lai 
orientētos šūšanas laikā.

Ketelēšana un paraugvīles
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OVERLOKA ŠUVES IZPILDE

2–diegu overloka šuve (malas 
apstrāde) (9/10)

• Pareizs diega nostiepums
 – Uzstādiet ieteicamo diega nostiepuma regulējumu 

un izpildiet paraugšūšanu uz Jūsu auduma.

• Diegu nostiepuma korekcija 
Ja apakšējais diegs ir pārāk spēcīgi nostiepts, vai augšē-
jais diegs ir pārāk vaļīgs:

 – Uzstādiet mazāku diega nostiepumu apakšējam 
diegam (sarkanais).

 – Vai uzstādiet lielāku diega nostiepumu augšējam 
diegam (dzeltenais un zaļais).

Ja apakšējais diegs ir pārāk vaļīgs:
 – Uzstādiet lielāku diega nostiepumu apakšējam 

diegam (sarkanais).

PIEVĒRSIET UZMANĪBU:
 –  Šie diega nostiepuma uzstādījumi doti kā 

rekomendācija.
 –  Pareizs diega nostiepuma regulējums ir atkarīgs 

no:
1. Auduma veida un biezuma
2. Adatas izmēra
3. Pavedienu biezuma veida un satura diegā

Skat. diegu krāsaino marķējumu 19 lpp.

2–diegu overloka šuve (malas apstrāde) 9

Vidēji biezs au-
dums

Diega nostiepums

Dzeltenais Zaļais Zilais Sarkanais

2.5 3.0

2–diegu šaurā overloka šuve (malas apstrāde) 10 

Vidēji biezs au-
dums

Diega nostiepums

Dzeltenais Zaļais Zilais Sarkanais

4.5 3.5

NP  / skat. lpp. 15

RHP N skat. lpp. 14/15

SL 2.5–4 skat. lpp. 27

ULC skat. lpp. 14

2

3 4

65

2

3 4

65

2

3 4

65

2

3 4

65

2

3 4

65

2

3 4

65
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2–diegu overloka šuve (14/15)

• Pareizs diega nostiepums
 – Uzstādiet ieteicamo diega nostiepuma regulējumu 

un izpildiet paraugšūšanu uz Jūsu auduma.

• Diegu nostiepuma korekcija 
Ja apakšējais diegs atrodas auduma kreisajā pusē:

 – Uzstādiet lielāku diega nostiepumu apakšējam 
diegam (sarkanais).

Ja apakšējais diegs ir pārāk vaļīgs:
 – Vai uzstādiet lielāku diega nostiepumu augšējam 

diegam (dzeltenais un zaļais).
 – Uzstādiet mazāku diega nostiepumu apakšējam 

diegam (sarkanais).

PIEVĒRSIET UZMANĪBU:
 –  Šie diega nostiepuma uzstādījumi doti kā 

rekomendācija.
 –  Pareizs diega nostiepuma regulējums ir atka-

rīgs no:
1. Auduma veida un biezuma
2. Adatas izmēra
3. Pavedienu biezuma veida un satura diegā

Skat. diegu krāsaino marķējumu 19 lpp.
2–diegu platā overloka šuve (14)

Vidēji biezs au-
dums

Diega nostiepums

Dzeltenais Zaļais Zilais Sarkanais

0.0 4.0

2–diegu šaurā overloka šuve (15)

Vidēji biezs au-
dums

Diega nostiepums

Dzeltenais Zaļais Zilais Sarkanais

0.0 4.5

NP  / skat. lpp. 15

RHP N skat. lpp. 14/15

SL 2.5–4 skat. lpp. 27

ULC skat. lpp. 14

65

2

3 4

65

2
3 4

65

2

3 4

65

2

3 4

65

2
3 4

65

2

3 4
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3–diegu overloka šuve (3/4)

• Pareiza diega nostiepuma
 – Uzstādiet ieteicamo diega nostiepuma regulējumu 

un izpildiet paraugšūšanu uz Jūsu auduma.

• Diegu nostiepuma korekcija 
Ja apakšējais diegs atrodas auduma kreisajā pusē:

 – Uzstādiet lielāku diega nostiepumu augšējam die-
gam (zilais).

 – Uzstādiet mazāku diega nostiepumu apakšējam 
diegam (sarkanais).Ja apakšējais diegs atrodas 
auduma kreisajā pusē:

PIEVĒRSIET UZMANĪBU:
 –  Šie diega nostiepuma uzstādījumi doti kā 

rekomendācija.
 –  Pareizs diega nostiepuma regulējums ir atka-

rīgs no:
1. Auduma veida un biezuma
2. Adatas izmēra
3. Pavedienu biezuma veida un satura diegā

3–diegu platā overloka šuve (3)

Vidēji biezs au-
dums

Diega nostiepums

Dzeltenais Zaļais Zilais Sarkanais

3.0 4.0 3.5

3–diegu šaurā overloka šuve (4)

Vidēji biezs au-
dums

Diega nostiepums

Dzeltenais Zaļais Zilais Sarkanais

4.0 4.0 4.0

Skat. diegu krāsaino marķējumu 19 lpp.

NP  / skat. lpp. 15

RHP N skat. lpp. 14/15

SL 2.5–4 skat. lpp. 27

ULC – skat. lpp. 14

1
2

65

1

3 42

65
3 4

1
2

65
3 4

1
2

65
3 4

1
2

65

1

3 42

65
3 4

1
2

65
3 4

1
2

65
3 4

1
2

65

1

3 42

65
3 4

1
2

65
3 4

1
2

65
3 4

 – Uzstādiet lielāku diega nostiepumu apakšējam 
diegam (sarkanais).

 – Uzstādiet mazāku diega nostiepumu augšējam 
diegam (zilais).Ja apakšējais diegs ir pārāk vaļīgs:

 – Vai uzstādiet lielāku diega nostiepumu augšējam 
diegam (dzeltenais un zaļais).
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3–diegu plakanā šuve (5/6)

• Pareiza diega nostiepuma
 – Uzstādiet ieteicamo diega nostiepuma regulējumu 

un izpildiet paraugšūšanu uz Jūsu auduma.

• Diegu nostiepuma korekcija 
Ja apakšējais diegs atrodas auduma kreisajā pusē:

 – Uzstādiet lielāku diega nostiepumu apakšējam 
diegam (sarkanais).

PIEVĒRSIET UZMANĪBU:
 –  Šie diega nostiepuma uzstādījumi doti kā 

rekomendācija.
 –  Pareizs diega nostiepuma regulējums ir atkarīgs 

no:
1. Auduma veida un biezuma
2. Adatas izmēra
3. Pavedienu biezuma veida un satura diegā

3–diegu plakanā šuve (5)

Vidēji biezs au-
dums

Diega nostiepums

Dzeltenais Zaļais Zilais Sarkanais

0 4.0 7.5

3–diegu plakanā šuve (6)

Vidēji biezs au-
dums

Diega nostiepums

Dzeltenais Zaļais Zilais Sarkanais

0 4.5 7.5

Ja apakšējais diegs ir pārāk vaļīgs:
 – Uzstādiet lielāku diega nostiepumu augšējam die-

gam (zilais).
 – Uzstādiet lielāku diega nostiepumu apakšējam 

diegam (sarkanais).

Ja apakšējais diegs ir pārāk vaļīgs:
 – Vai uzstādiet lielāku diega nostiepumu augšējam 

diegam (dzeltenais un zaļais).
 – Uzstādiet mazāku diega nostiepumu augšējam 

diegam (zilais).

Skat. diegu krāsaino marķējumu 19 lpp.

65

1

3 42

65

1

3 42

65

1

3 42

NP  / skat. lpp. 15

RHP N skat. lpp. 14/15

SL 2.5–4 skat. lpp. 27

ULC – skat. lpp. 14

65

1

3 42

65

1

3 42

65

1

3 42

65

1

3 42

65

1

3 42

65

1

3 42

65

1

3 42

65

1

3 42

65

1

3 42
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2–diegu plakanā šuve (11/12)

• Pareiza diega nostiepuma
 – Uzstādiet ieteicamo diega nostiepuma regulējumu 

un izpildiet paraugšūšanu uz Jūsu auduma.

• Diegu nostiepuma korekcija 
Ja apakšējais diegs ir pārāk spēcīgi nostiepts, vai augšē-
jais diegs ir pārāk vaļīgs:

 – Uzstādiet mazāku diega nostiepumu apakšējam 
diegam (sarkanais).

 – Vai uzstādiet lielāku diega nostiepumu augšējam 
diegam (dzeltenais un zaļais).Ja apakšējais diegs 
ir pārāk vaļīgs:

PIEVĒRSIET UZMANĪBU:
 –  Šie diega nostiepuma uzstādījumi doti kā 

rekomendācija.
 –  Pareizs diega nostiepuma regulējums ir atkarīgs 

no:
1. Auduma veida un biezuma
2. Adatas izmēra
3. Pavedienu biezuma veida un satura diegā

2–diegu platā plakanā šuve (11)

Vidēji biezs au-
dums

Diega nostiepums

Dzeltenais Zaļais Zilais Sarkanais

0 4.0

2–diegu šaurā plakanā šuve (12)

Vidēji biezs au-
dums

Diega nostiepums

Dzeltenais Zaļais Zilais Sarkanais

0 4.5

 – Uzstādiet lielāku diega nostiepumu apakšējam 
diegam (sarkanais).

Skat. diegu krāsaino marķējumu 19 lpp.

2

3 4

65

2

3 4

65

NP  / skat. lpp. 15

RHP N skat. lpp. 14/15

SL 2.5–4 skat. lpp. 27

ULC skat. lpp. 14

2

3 4

65

2

3 4

65

2

3 4

65

2

3 4

65
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3–diegu super elastīgā šuve (2)

• Pareiza diega nostiepuma
 – Uzstādiet ieteicamo diega nostiepuma regulējumu 

un izpildiet paraugšūšanu uz Jūsu auduma.

• Diegu nostiepuma korekcija 
Ja apakšējais diegs ir pārāk vaļīgs:

 – Uzstādiet lielāku diega nostiepumu apakšējam 
diegam (sarkanais).Ja kreisais augšējais diegs ir 
pārāk vaļīgs:

PIEVĒRSIET UZMANĪBU:
 –  Šie diega nostiepuma uzstādījumi doti kā 

rekomendācija.
 –  Pareizs diega nostiepuma regulējums ir atkarīgs 

no:
1. Auduma veida un biezuma
2. Adatas izmēra
3. Pavedienu biezuma veida un satura diegā

3–diegu super elastīgā šuve (2)

Vidēji biezs au-
dums

Diega nostiepums

Dzeltenais Zaļais Zilais Sarkanais

4.0 4.0 3.5

 – Uzstādiet lielāku diega nostiepumu augšējam die-
gam (dzeltenais).Ja labais augšējais diegs ir pārāk 
vaļīgs:

 – Uzstādiet lielāku diega nostiepumu augšējam die-
gam (dzeltenais).

Skat. diegu krāsaino marķējumu 19 lpp.

4 3

4

4 3

3

2

65

2

65

2

65

4 3

2

65

4 3

4

4 3

3

2

65

2

65

2

65

4 3

2

65

4 3

4

4 3

3

2

65

2

65

2

65

4 3

2

65

NP skat. lpp. 15

RHP N skat. lpp. 14/15

SL 2.5–4 skat. lpp. 27

ULC  skat. lpp. 14
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4–diegu overloka šuve ar integrētu 
pagaidu šuvi (1)

• Pareiza diega nostiepuma
 – Uzstādiet ieteicamo diega nostiepuma regulējumu 

un izpildiet paraugšūšanu uz Jūsu auduma.

• Diegu nostiepuma korekcija 
Ja apakšējais diegs atrodas auduma kreisajā pusē:

 – Uzstādiet lielāku diega nostiepumu augšējam die-
gam (zilais).

PIEVĒRSIET UZMANĪBU:
 –  Šie diega nostiepuma uzstādījumi doti kā 

rekomendācija.
 –  Pareizs diega nostiepuma regulējums ir atkarīgs 

no:
1. Auduma veida un biezuma
2. Adatas izmēra
3. Pavedienu biezuma veida un satura diegā

4–diegu overloka šuve ar integrētu pagaidu šuvi (1)

Vidēji biezs au-
dums

Diega nostiepums

Dzeltenais Zaļais Zilais Sarkanais

4.0 4.0 4.0 4.0

 – Uzstādiet mazāku diega nostiepumu apakšējam 
diegam (sarkanais).Ja augšējais diegs atrodas 
auduma labajā pusē:

 – Uzstādiet lielāku diega nostiepumu apakšējam 
diegam (sarkanais).

 – Uzstādiet mazāku diega nostiepumu augšējam 
diegam (zilais).Ja kreisais augšējais diegs ir pārāk 
vaļīgs:

 – Uzstādiet lielāku diega nostiepumu augšējam die-
gam (dzeltenais).Ja labais augšējais diegs ir pārāk 
vaļīgs:

 – Uzstādiet lielāku diega nostiepumu labajam aug-
šējam diegam (dzeltenais).

Skat. diegu krāsaino marķējumu 19 lpp.

NP skat. lpp. 15

RHP N skat. lpp. 14/15

SL 2.5–4 skat. lpp. 27

ULC – skat. lpp. 14

1

3 65

4

2

1

3 65

4

2

1
3

65

4

2

1

3 65

4
2

1

3 65

4
2

1

3 65

4

2

1

3 65

4

2

1
3

65

4

2

1

3 65

4
2

1

3 65

4
2

1

3 65

4

2

1

3 65

4

2

1
3

65

4

2

1

3 65

4
2

1

3 65

4
2

1

3 65

4

2

1

3 65

4

2

1
3
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Rullīšveida šuvju izpilde

 – Šis overloks var izpildīt vairāku veidu rullīšu šuves.
 – Rullīša šuve tiek iegūta kantējoties un apmetoties 

apakšmalai.
 – Šim mērķim labāk noderīgi ir plāni audumi, tādi kā 

batists, tills, kreps, utt.
 – Blīvi vai cieti audumi nav piemēroti rullīša šuvju 

izpildei.

Overloka regulēšana

 – Izņemiet kreiso overloka adatu.
 – Uzstādiet rullīša šuvju izvēles sviru pozīcijā "R" lai 

šūtu rullīšu šuves.
 – Izvēlieties vīles platumu/naža pozīciju starp  5 un 

6.
 – Dūriena platumu uzstādiet robežās no 1-2, tāde-

jādi izdosies plāna šuve.

Adata:
ELx705

diegs: 
Rullīša šuvju veikšanai var tikt izmantotas dažādas diegu 
kombinācijas.

PIEVĒRSIET UZMANĪBU:
Rullīša šuves var veikt tikai ar labo overloka adatu.

PIEVĒRSIET UZMANĪBU:
Skaistai malas apstrādei ar rullīša šuvi, ieveriet 
teksturētu diegu augšējā cilpotājā, savukārt 
parasto plāno diegu adatā un apakšējā cilpotājā.

  UZMANĪBU:
Izslēdziet elektrības barošanas padeves slēdzi.
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• Rullīša šuves diegu ķēdītes nostiprinā-
šana

 – Uz šuves gala uzpiliniet vienas vai divas pilītes 
šķidro tekstila laku vai bārkstu fiksatora. Pirms 
nogriezt diegu, ļaujiet līmei izžūt.

Papildus informācija par rullīšu 
šuvēm

 – Sākot šūt, turiet diegu ķēdīti, lai mala nekrokotos.
 – Lai varētu iegūt plānāku malu, viegli nostiepiet 

audumu šuvers virzienā.

 – Minimālais overloka šuves platums apkantējot ir 
aptuveni 1,5 mm (1/16"), tā kā apgriešanas mala 
tiek uzstādīta ne mazāk kā 3,5 mm (9/64").

PIEVĒRSIET UZMANĪBU:
Pirms lietošanas pārbaudiet auduma līmi uz krāsu 
noturību.
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3–diegu rullīša šuve (7)

3–diegu rullīša šuve (8)

• Pareizs diega nostiepums
 – Uzstādiet ieteicamo diega nostiepuma regulējumu 

un izpildiet paraugšūšanu uz Jūsu auduma.

• Pareizs diega nostiepums
 – Uzstādiet ieteicamo diega nostiepuma regulējumu 

un izpildiet paraugšūšanu uz Jūsu auduma.

PIEVĒRSIET UZMANĪBU:
Skaistai malas apstrādei ar rullīša šuvi, ieveriet 
teksturētu diegu augšējā cilpotājā, savukārt 
parasto plāno diegu adatā un apakšējā cilpotājā.

PIEVĒRSIET UZMANĪBU:
Skaistai malas apstrādei ar rullīša šuvi, ieveriet 
teksturētu diegu augšējā cilpotājā, savukārt 
parasto plāno diegu adatā un apakšējā cilpotājā.

3–diegu rullīša šuve (7)

Plāns audums
Diega nostiepums

Dzeltenais Zaļais Zilais Sarkanais

Poliesters 4.0 5.0 4.5

Teksturēts diegs 4.0 3.0 4.0

3–diegu rullīša šuve (8)

Plāns audums
Diega nostiepums

Dzeltenais Zaļais Zilais Sarkanais

Poliesters 4.0 4.5 6.5

Teksturēts diegs 4.5 0 6.5

Skat. diegu krāsaino marķējumu 19 lpp.

1

65

3
2

NP skat. lpp. 15

RHP R skat. lpp. 14/15

SL 1–2 skat. lpp. 27

ULC – skat. lpp. 14

NP skat. lpp. . 15

RHP R skat. lpp. 14/15

SL 1–2 skat. lpp. 27

ULC – skat. lpp. 14

43

5

66

1

2

1

65

3
2

1

65

3
2
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2–diegu rullīša šuve (13)

• Pareizs diega nostiepums
 – Uzstādiet ieteicamo diega nostiepuma regulējumu 

un izpildiet paraugšūšanu uz Jūsu auduma.

PIEVĒRSIET UZMANĪBU:
Skaistai malas apstrādei ar rullīša šuvi, ieveriet 
teksturētu diegu augšējā cilpotājā, savukārt 
parasto plāno diegu adatā un apakšējā cilpotājā.

2–diegu rullīša šuve (13)

Plāns audums
Diega nostiepums

Dzeltenais Zaļais Zilais Sarkanais

Poliesters 4.5 4.0

Teksturēts diegs 4.0 3.5

NP skat. lpp. 15

RHP R skat. lpp. 14/15

SL 1–2 skat. lpp. 27

ULC skat. lpp. 14

65

3

2

Skat. diegu krāsaino marķējumu 19 lpp.
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ŠUVJU VEIDI UN ŠŪŠANAS 
TEHNIKA
Fasona plakanās šuves izpilde
Plakanā šuve sanāk, ja diegu nostiepumu noregulē 
2-diegu vai 3-diegu overloka šuvei un pēc tam izstiept 
audumu.
Plakanā šuve var tikt izmantota kā savienojošais vai 
dekoratīvais dūriens vai arī dekoratīvajiem darbiem.

Overloka regulēšana
 – Izmantojiet labo un kreiso overloka adatu.
 – Saveriet diegus overlokā, šūšanai ar 2-diegu pla-

kano šuvi (lpp. 36) vai 3-diegu plakano šuvi (lpp. 
35).

Plakanšuves šūšana
 – Salieciet kopā auduma kreisās puses, lai nošūtu 

dekoratīvu šuvi apģērba detaļas labajā pusē.
 – Nošujiet šuvi un apgrieziet uz āru ejošo šuves 

pielaidi.
 – Augšējais diegs (dzeltenais vai zaļais) veido 

V-veida formu uz auduma kreisās puses.
 – 3-diegu plakanajai šuvei apakšējā cilpotāja diegs 

ir nostieps uz auduma malas. Augšējā cilpotāja 
diegs redzams uz vīles redzamās daļas augšpusē.

 – 2-diegu plakanajai šuvei apakšējā cilpotāja diegs 
ir auduma augšpusē uz redzamās daļas.

 – Pavelciet aiz vīles pretējām pusēm, lai šuve kļūvu 
plakana.

Skat. diegu krāsaino marķējumu 19 lpp.
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Dekoratīvo plakano šuvju šūšana
 – Atslēdziet augšējo nazi (lpp.13). Audums netiks 

nogriezts.Salieciet audumu ar kreisajām (apakšē-
jām) pusēm.

Papildus informācija par šūšanu ar 
plakanajām šuvēm 

 – Nepieciešams pareizi noregulēt diega nostiepumu 
tā, lai audums vienmērīgi stieptos.

 – augšējā cilpotāja diegs - redzams gadījumā ja 
šujiet 3-diegu plakano šuvi. 

 – apakšējā cilpotāja diegs - redzams gadījumā ja 
šujot 2-diegu plakano šuvi.

 – Saveriet dekoratīvo diegu atbilstošajā vajadzīga-
jam diegam cilpotājā.Veicot detaļu savienojošo 
šuvi, savienojot dažādas detaļas, tās sašujiet ar 
labajām pusēm. 

 – Augšējais diegs būs redzamais diegs, veidojot 
pakāpenisku šuvi (A).

 – Salieciet audumu tā, lai šūšanas laikā vīle izietu 
nedaudz aiz ieloces.Izstiepiet audumu, lai tas 
nebūtu pilnīgi taisns.
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OVERLOKA SLĒPTĀS ŠUVES 
IZPILDE
Uz āru izejošā pielaide apgriežas, savukārt malas apme-
šana un apšūšana, neapstrādātajai malai notiek vienā 
etapā.
Overloka slēptais dūriens vispirms der trikotāžas izstrā-
dājumu malas apstrādei. Tas ļauj veikt praktiski nere-
dzamu malas apstrādi.
Izmantojiet labo overloka adatu un noregulējiet overloku 
šūšanai ar 3-diegu šauro overloka šuvi.(skat. lpp. 34)

 – Uzstādiet dūriena garuma regulatoru uz 4.
 – Salieciet malu no apakšpuses, pēc tam 6 mm 

(1/4") blakus locījuma līnijai uz auduma augšpusi.
 – Nošujiet pa malu tā, lai adata knapi-knapi iedurtos 

nolocītajai malai.

PIEVĒRSIET UZMANĪBU:
Šai metodei var tikt izmantota 3-diegu rullīša nošū-
šanas šuve vai 3-diegu rullīša šuve.

PIEVĒRSIET UZMANĪBU:
Slēptā dūriena pēdiņa tiek piedāvāta kā papildus 
iegādājams piederums (skat. lpp. 51).

Kantu šūšana
 – Dekoratīvo kantu šūšana uz auduma pirms deta-

ļas izgriešanas.
 – Izmantojiet labo overloka adatu un noregulējiet 

overloku šūšanai ar 3-diegu šauro overloka šuvi.
(skat.lpp. 34)

 – Novietojiet bīdāmo augšējo nazi nekustīgā stā-
voklī. (skat.lpp. 13)

 – Ar ūdenī šķīstošo zīmuli uz auduma atzīmējiet 
nepieciešamo kantu daudzumu.
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 – Salieciet audumu ar mugurpusēm un šujiet.Noglu-
diniet kantes ar gludekli tikai vienā virzienā.

PIEVĒRSIET UZMANĪBU:
Attēlā pēdiņa nav parādīta, lai redzētu atsevišķas 
detaļas.

Stūru apstrāde

• Ārējie stūri
 – Izgrieziet audumu apmēram 2 cm (51/64") no 

malas vienai no piegriezuma līnijām.Nošujiet vienu 
dūrienu aiz punkt (A) un apstājieties.

 – Pagrieziet audumu un nolaidiet pēdiņi, lai augšē-
jais nazis atrastos vienā līnijā ar piegriezuma līniju.

 – Jebkurā gadījumā var viegli pavilkt atpakaļ atslābi-
nātos augšējos diegus ar spriegotāju palīdzību. 
Turpiniet šūt.

 – Paceliet adatu un pēdiņu.
 – Aizvelciet audumu tieši aiz mašīnas aizmugues tā, 

lai atbrīvotu diegu, ko notur adatu plates pirksts.
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1
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PIEVĒRSIET UZMANĪBU:
Attēlā pēdiņa nav parādīta, lai redzētu atsevišķas 
detaļas.

• Iekšējie stūri
 – Izgrieziet iekšējos stūru pa šuves līniju (1), kā 

parādīts attēlā.
 – Šujiet gar šuves līniju.
 – Šujiet līdz ielocei. (Nolaidiet adatas, lai izvairītos 

no auduma nobīdīšanās)Paceliet pēdiņu. (Adatu 
atstājiet nolaistu audumā)

• Saduramo adatu izvietošana
 – Saduramās adatas saduriet pa labi no pēdiņas. 

Vienmēr noņemiet saduramās adatas pirms naža.

 – Pagrieziet audumu un nolaidiet pēdiņi, lai augšē-
jais nazis atrastos vienā līnijā ar piegriezuma līniju.

 – Jebkurā gadījumā var viegli pavilkt atpakaļ atslābi-
nātos augšējos diegus ar spriegotāju palīdzību. 
Turpiniet šūt.

  UZMANĪBU:
Ja šūsiet pāri saduramajām adatām, naža grieša-
nas virsma tiks bojāta/iznīcināta.

• Diegu ķēdītes nostiprināšana
 – Ieveriet diegu ķēdīti rokas šūšanas adatā ar lielu 

adatas actiņu.
 – Izvelciet diega ķēdīti caur overloka šuvēm un die-

viem auduma slāņiem.

 – Atveriet ieloci un salieciet to no jauna, lai šuves 
līnija būtu taisna.
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OVERLOKA APKOPE

Overlokam ir nepieciešama lielāka uzmanība un apkope, 
nekā tas ir parastai šujmašīnai, divu iemeslu dēļ:
1. Šujot veidojas ļoti daudz diegu un pūku.
2. Overloks strādā ļoti lielos ātrumos un tas regulāri 

jāeļļo, lai iekšpusē atrodošās detaļas vienmēr sagla-
bātu vajadzīgo eļļošanas līmeni.

Overloka tīrīšana

Overloka eļļošana

 – Ar sausas birstītes palīdzību notīriet putekļus no 
cilpotāja un naža mehānisma.

 – Pēc rūpīgas overloka tīrīšanas, saeļļojiet overolu 
ar pilīti eļļas katrā no norādītajām eļļošanas vie-
tām.

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

  UZMANĪBU:
Pirms overloka eļļošanas
obligāti izņemiet kontaktdakšu 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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  UZMANĪBU:
Pirms augšējā naža maiņas izņemiet kontaktdakšu 
no rozetes.

m
m1~5.0

c

b

a

b

d

m
m1~5.0

c

b

a

b

d

Augšējā naža nomaiņa

 – Augšējo nazi jāmaina, ja tas kļuvis neass.
 – Augšējo nazi jānomaina, pēc sekojošas instrukci-

jas:taču, ja radušās kaut kādas grūtības, vērsieties 
pēc palīdzības pie Jūsu overloka pārdevēja ser-
visa.

 – Pārliecinieties, ka kontaktdakša ir izņemta no 
rozetes.

(a) Atveriet cilpotāja vāciņu un pārvediet augšējo nazi 
darba pozīcijā.

(b) Nedaudz atskrūvējiet augšējā naža regulēšanas 
skrūvi.

(c) Noņemiet augšējo nazi un pagrieziet spara ratu, lai 
pārvietotu augšējā naža stiprinājumu augšējā stā-
voklī.

(d) Šajā pozīcijā ielieciet jaunu augšējo nazi stiprinā-
juma vietā, pārliecinoties, ka augšējā naža mala 
atrodas patuveni 0,5-1mm zemāk par nekustīgā 
asmeņa virsmu.

(b) Aizskrūvējiet augšējā naža regulēšanas skrūvi.
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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 adatas atrastos augšējā 

stāvoklī.
 – Paceliet pēdiņu. 
 – Nospiediet sarkano sviru (A) , kas atrodas pēdiņas 

aizmugurē, pie astītes uz augšu, tādejādi pēdiņa 
tiks atbrīvota. Nospiediet uz pēdiņas astītes otrajā 
pozīcijā un izvelciet pēdiņu pa kreisi.

• Nomaiņa 
 – Novietojiet pēdiņu zem astītes tādejādi, lai šarnīra 

pirksts (C) trāpītu iedobē (B) uz astītes. Pēc tam 
nolaidiet pēdiņas pamatni.

 – Ja pēdiņu nevar ievietot zem astītes, paceliet pēdi-
ņas sviru augšējā stāvoklī un to turot šajā pozīcijā, 
novietojiet pēdiņu zem astītes.Pēc tam nolaidiet 
pēdiņas pamatni.

 – Paceliet pēdiņas fiksācijas mehānismu un pārlieci-
nieties,ka pēdiņa ir pareizi nostiprināta. 

PIEVĒRSIET UZMANĪBU:
Neizmantojiet citu ražotāju pēdiņas.Nepiemērotas 
pēdiņas lietošana vai izraisīt bojājumus un aizskart 
laukumu starp adatu un nazi, izraisot bīstamību.

A

C

B

A

C

B
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Papildus pēdiņas 

• Pēdiņa gumijas joslas piešūšanai
 – Šī pēdiņa tiek izmantota, lai piešūtu gumiju vai 

gumijas joslu, tās nostiepumu var regulēt atkarībā 
no nepieciešamības.

• Slēptā dūriena pēdiņa 
 – Šī pēdiņa tiek izmantota, lai šūtu slēptos dūrienus 

un slēptās vīles.

• Pēdiņa savilkumu/krokojumu izveidei
 – Šī pēdiņa izmantojama, lai izpildītu svārku, man-

žetu, kokešu savilkumus, kā arī līdzīgus darbus.
 – Ar šīs pēdiņas palīdzību var veikt divu audumu 

sašūšanu un savilču veidošanu uz apakšā esošā 
auduma, vienā operācijā.

• Pēdiņa spīdumu vai pērļu piešūšanai
 – Šo pēdiņu izmanto, lai piešūtu pērles vai spīdu-

mus.

• Pēdiņa apšuves šūšanai
 – Šo pēdiņu izmanot, lai izgatavotu un iešūtu apšu-

ves.

• Pēdiņa lentas iešūšanai
 – Šī pēdiņa izmantojama, lai iešūtu lentas un līdzī-

gus materiālus 
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BOJĀJUMU NOVĒRŠANA 

Problēma Cēlonis Risinājumu lapa

Audums nevirzas 
pareizi.

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

spēku.
3. Plāna auduma gadījumā samaziniet pēdiņas piespiešanas 

spēku.

27
28
28 

Adatas lūšana/ 1. Uzstādiet adatu pareizi.
2. Nevelciet audumu šūšanas laikā.
3. Pievelciet adatas fiksācijas skrūvi.
4. Bieziem audumiem, izmantojiet lielāka izmēra adatas.

16
31
16
16

Plīst diegs. 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. Samaziniet diega nostiepumu.

19–25
26
16
9

53
31–38

Dūrienu izlaišana. 1. Uzstādiet jaunas adatas; Esošā adata var būt saliekta, vai arī 
tās asmenis ir neass.Izmantojiet tikai overlokam paredzētās 
adatas 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.

9
16
16
16
19–25
28
53

Nevienmērīgi dūrieni. 1. Pieregulējiet diega nostiepumu.
2. Pārliecinieties, vai diegs nav sapinies vai iestrēdzis.
3. Pārbaudiet vai pareizi ievērts diegs.

31–38
26
19–25

Šuve nesanāk 
taisna.

1. Samaziniet diega 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.

31–38
26
53
27
28

Nevienmērīga 
auduma nogriešana.

1. Pārbaudiet naža regulējumu.
2. Nomainiet vienu vai abus nažus.

49
49

Auduma sapiņķerē-
šanās.

1. Pirms šūšanas uzsākšanas, aiztaisiet cilpotāju vāciņu.
2. Pārliecinieties, vai diegs nav sapinies vai iestrēdzis.
3. Izmantojot ļoti biezu audumu, tā slāņus labāk sākumā sadiegt 

ar parastu šujmašīnu, pirms apstrādāt ar overloku.

10

26

Overloks nedarbojas. 1. Atslēdziet overloku no elektrības padeves un pēc laika atkal 
pieslēdziet.

2.  Aizveriet cilpotāju vāciņu.

10
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DIEGU, AUDUMU 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

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

Dūrienu formāti 15 vīļu veidi
1-2 adatas 
2 cilpotāji

Adatas sistēma ELx705 

Griešanas platums 5-7 mm no kreisās adatas
3-5 mm no labās adatas

Dūriena garums 1-4 mm (standarta rullīša šuves 1-2, standarts: overloka vīle 2,5)

Diferenciālā auduma pade-
ves ātruma regulēšana

Izstiepšana 1-0,6
Savilkšana 1–2

Pedāļa gājiens 4,5 mm

Apgaismojums Gaismas diožu (LED)

Šūšanas ātrums 1300 dūrieni/min.

Pedālis Tips 4C–316B 
tikai ASV/Kanādai

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

Izmēri (GxPxA) mm 336 x 263 x 294

Svars (kg) 7,2 kg
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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 overloku attiecīgā pieņemšanas 

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

elektropreču izmešana kopā ar sadzīves atkritumiem var novest pie bīstamu vielu nokļūšanas gruntsūdeņos 

un tādejādi pārtikās ķēdē, kā arī daudzus gadus var piesārņot floru un faunu.Iegādājoties jaunu elektroietaisi, 

pārdevējs Jūs konsultēs par labāko veidu kā utilizēt Jūsu elektroietaisi.

bernette b44

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: Lietotājs patstāvīgi neveic 

skat. lpp. 48
Tehniskais paredzētais kalpošanas laiks: Minimāli 10 gadi
Piederumu komplekts: skat. lpp. 9
Diegi: Augstas kvalitātes dubulti pītie šūšanas diegi vairākos 

slāņos ar paaugstinātu taisnumu (bez mezgliem, sašau-
rinājumiem vai paplatinājumiem) un izturību, no kvalitatī-
viem ražotājiem.

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 pie-

ļaujami) .
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.



56

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 spe-

ciālu 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, mon-
tāžas un demontāžas ierīces, testēšanas un mezglu regulēšanas ierīces.

9.4  Ierīces elektrodrošības pārbaude 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, 

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

pieļaujams 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, kvalitatīva remonta veikšana var būt daudz dārgāka; Pilna visu parametru atjaunošana, kas minēta teh-
niskajā 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.

11. Nekvalificēts remonts tieši - negatīvi ietekmē lietošanas īpašības, drošumu un ilgmūžību.
12.  BERNINA nepieņem pretenzijas, kas saistītas ar neautorizētu servisu veikto remontu, tapēc rekomendējam patērē-

tājiem: 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 reko-

mendācijas 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 
garantijas talona). Speciālistiem šis dūrienu paraugs satur ļoti vērtīgu informāciju par overloku tā pārdošanas brīdī. 
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