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POMEMBNE INFOR-
MACIJE 

POZOR!

NEVARNOST!

Za zaščito pred opeklinami, ognjem, ele-
ktričnim udarom ali telesnimi poškod-
bami:
1. Ta stroj lahko uporabljate samo za 

namene, ki so opisani v tem priroč-
niku. Uporabljajte samo priključke, 
dodatke in dele, ki jih priporoča pro-
izvajalec. 

2. Šivalni stroj ni igrača. Bodite pozorni, 
kadar stroj uporabljajo otroci ali so v 
njegovi bližini. Stroj ni namenjen za 
uporabo s strani oseb (in otrok) z 
omejenimi fizičnimi, senzoričnimi ali 
duševnimi sposobnostmi ali pomanj-
kanjem izkušenj in znanja. Razen 
če jim oseba, ki je odgovorna za 
njihovo varnost, nudi nadzor in daja-
nje navodil v zvezi z uporabo stroja. 
Zagotovite nadzor nad otroki, da se 
ne igrajo s strojem.

Vedno upoštevajte varnostne ukrepe, in 
sicer:
pred uporabo stroja preberite vsa navo-
dila. 
Izključite stroj iz električnega omrežja, 
kadar ga ne uporabljate.

Za zaščito pred električnim udarom:
1. nikoli ne puščajte stroja s prikloplje-

nim napajanjem brez nadzora.
2. Vedno izklopite stroj iz električne 

vtičnice po uporabi in pred čišče-
njem.

3. LED-sevanje. Nikoli ne glejte nepos-
redno z optičnimi instrumenti. LED-
-izdelek razreda 1M.
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14. Ta stroj ima dvojno izolacijo (razen 
za ZDA in Kanado). Uporabljajte le 
originalne nadomestne dele. Gl. 
navodila za vzdrževanje proizvodov 
z dvojno izolacijo.

15. Uporabljajte samo nožni pedal, ki je 
priložen stroju (tip 4C-316B samo 
za ZDA in Kanado). 

Nikoli ne šivajte s strojem, če:
 ⦁ kabel ali vtič sta poškodovana,
 ⦁ ne deluje pravilno,
 ⦁ če je padel ali je v okvari,
 ⦁ je padel v vodo.

3. Vrnite stroj lokalnemu pooblašče-
nemu prodajalcu BERNINA za pre-
gled ali popravilo.

4. Nikoli ne uporabljajte stroja z bloki-
ranimi odprtinami za zrak. Pazite, 
da v ventilacijske odprtine ne pri-
dejo nitke, prah in ostanki blaga.

5. Držite prste stran od vseh gibljivih 
delov. Bodite še posebej previdni pri 
delu z iglo in nožem. 

6. Ne vstavljajte predmetov v odprtine 
stroja.

7. Ne uporabljajte stroja na prostem.
8. Ne uporabljajte stroja v prostorih, 

kjer uporabljate aerosole (razpršila) 
ali kisik. 

9. Ne vlecite in ne potiskajte blaga 
med šivanjem. To lahko povzroči 
zlom igle.

10. Ko posegate v območje igle, na pri-
mer vdevate sukanec v iglo, izvajate 
menjavo igle, napeljujete sukance v 
zajemalce ali izvajate menjavo tačk, 
izključite stroj s preklopom stikala v 
položaj «0».

11. Pri odpiranju pokrovov vedno odklo-
pite stroj iz električne vtičnice, to 
velja za dvig noža ali napeljevanje 
sukancev v zajemalce, podmazova-
nje ali pri druge servisne prilagodi-
tve, navedene v navodilih za upo-
rabo.

12. Ne uporabljajte zvitih igel.
13. Vedno uporabljajte originalno 

vbodno ploščo BERNINA. Napačna 
vbodna plošča lahko povzroči zlom 
igle.



6

V izdelku z dvojno izolacijo sta namesto 
ozemljitve zagotovljena dva sistema izo-
lacije. Na izdelku z dvojno izolacijo ni 
nameščene ozemljitve in ni predvidena 
njena namestitev. Vzdrževanje izdelka z 
dvojno izolacijo zahteva izredno previ-
dnost in poznavanje sistema, zato ga 
lahko opravlja le usposobljeno osebje. 
Nadomestni deli za proizvod z dvojno 
izolacijo morajo biti enaki originalnim 
delom proizvoda. Izdelek z dvojno izola-
cijo je označen z besedami: «Double 
insulation» ali «Double insulated».

Takšen izdelek je lahko označen tudi z 
znakom .

Vse pravice pridržane. 
Zaradi tehničnih razlogov in izboljšav izdelka 
so lastnosti, deli in dodatna oprema stroja 
so lahko predmet nenapovedanih spre-
memb. Vključena dodatna oprema se lahko 
razlikuje od države do države.

VZDRŽEVANJE PROI-
ZVODOV Z DVOJNO 
IZOLACIJO

Samo Evropa: Stroj lahko uporabljajo otroci, 
starejši od 8 let, ali osebe z zmanjšanimi 
fizičnimi, čutnimi ali duševnimi sposob-
nostmi ali osebe, ki jim primanjkuje izkušenj 
in znanja za upravljanje stroja, vendar le 
pod nadzorom ali v primeru, da so prejele 
navodila glede odgovorne uporabe in se 
zavedajo povezanih tveganj. Otroci se ne 
smejo igrati s strojem. Čiščenje in vzdrževa-
nje ne smejo izvajati otroci brez nadzora.
Izven Evrope (razen v ZDA in Kanadi): Stroj 
lahko uporabljajo osebe (vključno z otroki) z 
zmanjšanimi fizičnimi, čutnimi ali duševnimi 
sposobnostmi ali osebe, ki jim primanjkuje 
izkušenj in znanja za upravljanje stroja, ven-
dar le pod nadzorom ali v primeru, da so 
prejele navodila glede odgovorne uporabe 
in se zavedajo povezanih tveganj. Ne puš-
čajte otrok brez nadzora, da se ne igrajo s 
strojem.

SHRANITE TA NAVO-
DILA!

OPOMBA:
Če je stroj shranjen v hladnem prostoru, 
ga postavite v toplo sobo eno uro pred 
uporabo.

      OPOZORILO:
Ta stroj je namenjen samo za gospodinj-
sko uporabo. V primeru intenzivne ali 
komercialne uporabe obvezno zagotovite 
redno čiščenje in skrbno vzdrževanje.
Obraba zaradi intenzivne ali komercialne 
uporabe ni krita avtomatično, četudi se 
pojavi v garancijskem roku. Odločitev o 
takšnih primerih je odvisna od pooblašče-
nega serviserja.
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IMENA DELOV
Podrobnosti o stroju

 Zložljivo stojalo za sukanec
 Ročaj za nošenje
 Gumb za prilagajanje napetosti (rumena)
 Gumb za prilagajanje napetosti (zelena)
 Gumb za prilagajanje napetosti (modra)
 Gumb za prilagajanje napetosti (rdeča)
 Držalo sukanca
 Vbodna plošča

 Šivalna miza
 Pokrov zajemalcev
 Stikalo za vklop/izklop osvetlitve
 Regulator dolžine šiva
 Pogonsko kolo 
 Stojalo za sukanec
 Držalo sukanca
 Posoda za odrezke
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20

21

 Ročica tačke
 Regulator diferencialnega podajanja
 Regulator širine rezanja
 Regulator pritiska tačke
 Standardna tačka za overlock
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DODATKI
Standardni dodatki

Podatki o iglah

 Izvijač (veliki)
 Mazalka
 Mrežica za omot (4x)
 Rezervni zgornji nož
 Zadrževalec sukanca 
 Čopič
 Nabor igel (ELx705)
 Vdevalec sukanca
 Šestrobni izvijač (mali)
 Pinceta
 Konverter zgornjega zajemalca (ULC)
 Držalo za sukanec 
 Protiprašna zaščita 
 Posoda za odrezke

Ta overlock uporablja industrijske igle s ploščatim 
batom.
Ne poskušajte uporabiti za ta overlock stroj 
navadnih igel za gospodinjske šivalne stroje 
katere koli velikosti ali vrste.
Stroj je opremljen z iglo ELx705 velikosti 80/12.
Uporabljajte samo igle sistema ELx705 velikosti 
70/10–90/14.
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Glavni deli, ki se nahajajo pod 
pokrovom zajemalcev:

PRIPRAVA NA ŠIVANJE

ODPIRANJE POKROVA ZAJE-
MALCEV

(1)  Zgornji zajemalec
(2)  Zgornji nož (premičen)
(3)  Standardna tačka 
(4)  Spodnji nož v fiksnem položaju
(5)  Spodnji zajemalec
(6)  Ročica za zviti rob

Stikalo za vklop
 – Krmilnik/električni vtič priključite na vtičnico 

stroja.
 – Vtič napajalnega kabla vstavite v vtičnico.
 – Pritisnite znak "l" za vklop ("ON"). 
 – Za izklop stroja premaknite stikalo "O" v položaj 

"OFF". 

1. Potisnite pokrov do konca na desno stran.
2. Obrnite pokrov proti sebi. 

  OPOZORILO:
Odklopite napajanje.

  OPOZORILO:
Pokrov zajemalcev mora biti zaprt med šiva-
njem.

  OPOZORILO:
Uporabljajte samo nožni pedal, ki je priložen 
stroju (tip 4C-316B samo za ZDA in Kanado). 
Obvezno preberite navodila, označena z 
opombo »Pozor!«.

Nožni pedal
 – Če želite zagnati stroj in nadzorovati hitrost, 

pritisnite pedal.
 – Večji pritisk pomeni, da bo stroj šival hitreje.
 – Če želite ustaviti šivanje, odmaknite nogo z 

nožnega pedala.
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• Informacije o polariziranem vtiču
(SAMO ZA ZDA IN KANADO)

Posoda za odrezke

Ta stroj ima polariziran vtič (ena stran je širša od 
druge). Za zmanjšanje nevarnosti električnega udara 
lahko vstavite vtič v polarizirano vtičnico samo na en 
način. Če vtič ne gre v vtičnico, obrnite vtič.
Če še vedno ne ustreza, se obrnite na usposoblje-
nega električarja za namestitev ustrezne vtičnice. Ne 
spreminjajte vtiča na noben način.

  OPOZORILO:
 – Prepričajte se, da je električna napetost električne vtičnice (stenske vtičnice) enaka nazivni napetosti 

motorja.
 – Previdno ravnajte z nožnim pedalom in se izogibajte padcem na tla. Ne polagajte na pedal nobenih 

predmetov, ko ni v uporabi.
 – Ob menjavi igel, tačk ali ko stroj pustite brez nadzora, odklopite električni vtič iz električne vtičnice. S 

tem preprečite možnost zagona stroja s pomotnim pritiskom na regulator.

• Pritrditev
 – Vstavite posodo za odrezke (1)  v pokrov zaje-

malcev. 
 – Potisnite posodo za odrezke navzdol (2).
 – Leva stran posode za odrezke (3)  mora biti 

nameščena v bližini rezalnika, kjer nastajajo 
odrezki.

• Odstranitev
 – Po navodilih potegnite posodo za odrezke 

navzgor (4).
 – Če želite odstraniti posodo za odrezke (5), jo 

držite v skladu s prikazom in potegnite navzven.

5

1
3

4

2
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PRIPRAVA NA NAPELJEVANJE 
SUKANCEV
Namestitev zložljivega stojala za 
omot
 – Izvlecite izvlečno stojalo za sukanec iz stiro-

pora in ga vstavite, kot je prikazano na levi sliki.
 – Stroj je serijsko opremljen z izvlečnim stojalom 

za omote na stiroporu.
 – Raztegnite izvlečno stojalo do konca.
 – Oba dela teleskopskega stojala prideta lepo 

skupaj ob pravilnem nameščanju.
 – Namestite stojalo za sukance na sredino nad 

stojali za omote.
 – Namestite sukance na stojala.

Mrežica za vretence
V primeru uporabe elastičnih sukancev, ki lahko 
zdrsijo z omota, nataknite mrežico za sukanec (1) 
spodaj na omot in pustite konec sukanca, da visi zgo-
raj na mrežici.

Zadrževalec sukanca
Pri uporabi navadnega omota namestite zadrževalec 
sukanca (2) , ki je priložen stroju, na omot (3).

3

2

1
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ODKLOP ZGORNJEGA NOŽA

• Spust zgornjega noža
 – Odprite pokrov zajemalcev (gl. stran 10).
 – Povlecite držalo zgornjega noža (1)  do konca 

proti desni. 
 – Obračajte držalo (2)  v nasprotni smeri urinega 

kazalca, dokler se nož ne zaskoči v končni 
položaj.

• Vklop zgornjega noža
 – Odprite pokrov zajemalcev.  
 – Povlecite držalo zgornjega noža (1)  do konca 

proti desni.
 – Obrnite držalo (2) v smeri urinega kazalca za 

preklop noža v delujoči položaj.

2

1

1

2

2

1

1

2

  OPOZORILO:
Odklopite napajanje.

  OPOZORILO:
Pred uporabo stroja zmeraj zaprite pokrov zaje-
malcev.
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KONVERTER ZGORNJEGA 
ZAJEMALCA (ULC)

Če ne boste napeljevali sukanca v zgornji zajemalec, 
namestite zatič.

Namestitev ustreznega konverterja 
zgornjega zajemalca
 – Za namestitev konverterja zgornjega zajemalca 

vstavite oster konec (1) v oko zgornjega zaje-
malca.

 – Nastavek na dnu konverterja zgornjega zaje-
malca morate vstaviti in pritrditi (2) v odprtino 
na konverterju zgornjega zajemalca.

1

2

3

1

2

3

  OPOZORILO:
Odklopite napajanje.

Odklop konverterja zgornjega zaje-
malca
V primeru uporabe zgornjega zajemalca morate 
odstraniti konverter zgornjega zajemalca.
 – Za odklop konverterja zgornjega zajemalca 

dvignite ročico (3) zgornjega zajemalca, kot je 
prikazano na sliki. 

STANDARDNI OVERLOCK IN 
ZVITI ROB
Šivanje standardnih overlock šivov
Nastavite vrednost širine šiva na "N", da premaknete 
regulator širine šiva v standardni položaj za overlock 
šiv.

R

N

R

N
  OPOMBA:
Prestavite regulator širine šiva v skrajni položaj 
"N".
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Izdelava zvitih robov
Prestavite regulator širine šiva v položaj "R" za zviti 
rob.

R

N

R

N

OPOMBA:
Preverite, da bo gumb za prilagajanje širine šiva-
nja v položaju "R".

ODSTRANJEVANJE IN VSTA-
VLJANJE IGEL
Položaj igle
 – Pri tem stroju lahko v držalo igle vstavite dve 

igli. 
 – V preglednici šivov so prikazani različni položaji 

igel.

B

A

1

2

3

A B

B

A

BAB
OPOMBA:
Ko vstavite levo in desno iglo za overlock, bo 
leva igla nekoliko višja od desne.

(A)  leva igla
(B)  desna igla
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Odstranjevanje igle oz. igel

 – Pogonsko kolo zavrtite v nasprotni smeri uri-
nega kazalca, da so igle v najvišjem položaju.

 – Primite iglo, ki jo želite odstraniti, z držalom za 
iglo (iz pokrova zajemalcev).

 – Odvijte vijak in odstranite iglo.

(A)  leva igla
(B)  desna igla

Vstavljanje igle oz. igel
 – Držite iglo s ploščatim batom (1) od sebe.
 – Vstavite iglo v odprtino za iglo do konca.
 – Ko vstavljate iglo, jo najprej spustite v odprtino 

na vbodni plošči za lažjo poravnavo z odprtino 
za vstavljanje igle. Nato potisnite iglo navzgor.

B

A

1

2

3

A B

B

A

BAB

B

A

1

2

3

A B

B

A

BAB

OPOMBA:
Pred odstranjevanjem igel odklopite napajanje 
stroja.

OPOMBA:
Ko vstavljate igle v gnezdi (A) ali (B), odvijte (3)  
oba imbus vijaka (A) in (B) . 
Po vstavljanju igel enakomerno zategnite vse 
vijake (2). 
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PREGLED ŠIVOV
Ta stroj lahko izdeluje različne vrste šivov glede na kombinacijo položajev igel, napeljevanja sukancev, nasta-
vitve napetosti in uporabo konverterja zgornjega zajemalca (ULC).

# Vrsta šiva Uporaba Stran

1 4-nitni overlock šiv z integriranim var-
nostnim šivom

2-igelni 4-nitni šiv, ki je idealen za srednje debele 
in debele raztegljive tkanine, kot so dvojne plete-
nine in kopalke.

38

2 3-nitni super raztegljivi šiv 2-igelni 3-nitni šiv, ki je idealen za tanke, izjemno 
raztegljive tkanine (trikotaža in elastan). 37

3
4

3-nitni overlock šiv (širok)
3-nitni overlock šiv (ozek)

1-igelni 3-nitni šiv se uporablja za obdelavo 
robov in šivanje najbolj uporabnih vrst blaga. 
Širino ploščatih šivov 4 mm in 6 mm lahko dose-
žete s spreminjanjem položaja igle.

34

5
6

3-nitni ploščati šiv (širok)
3-nitni ploščati šiv (ozek)

65

1

3 42

65

1

3 42

65

1

3 42

1-igelni 3-nitni šiv se uporablja za soležne ali 
pokrivne šive in okrasno šivanje z okrasnimi 
sukanci. 
Širino ploščatih šivov 4 mm in 6 mm lahko dose-
žete s spreminjanjem položaja igle.

35

7 3-nitni ozki šiv
1-igelni 3-nitni šiv je namenjen robljenju tankega 
blaga. 41

8 3–nitni zviti rob

1-igelni 3-nitni šiv se uporablja za šivanje ozkih 
zvitih robov.
Za izdelavo čudovitega zvitega roba uporabite 
okrasni sukanec za zgornji zajemalec, za iglo in 
spodnji zajemalec pa uporabite navadne tanke 
sukance.

41

9
10

2-nitni oviti overlock šiv (širok)
2-nitni oviti overlock šiv (ozek)

1-igelni 2-nitni šiv se uporablja za šivanje tankih 
ali raztegljivih tkanin.
Širino ploščatih šivov 4 mm in 6 mm lahko dose-
žete s spreminjanjem položaja igle.

32

11
12

2-nitni ploščati šiv (širok)
2-nitni ploščati šiv (ozek)

2

3 4

65

2

3 4

65

1-igelni 2-nitni šiv se uporablja za soležne ali 
pokrivne šive in okrasno šivanje z okrasnimi 
sukanci. 
Širino ploščatih šivov 4 mm in 6 mm lahko dose-
žete s spreminjanjem položaja igle.

36

13 2-nitni zviti rob 1-igelni 2-nitni šiv se uporablja za šivanje ozkih 
zvitih robov. 42

14
15

2-nitni overlock šiv (širok)
2-nitni overlock šiv (ozek)

1-igelni 2-nitni šiv se uporablja za obdelava 
robov najbolj uporabnih vrst blaga. 
Širino ploščatih šivov 4 mm in 6 mm lahko dose-
žete s spreminjanjem položaja igle.

33
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Glede na položaj igle, stroj lahko šiva 2-, 3- in 4-nitne overlock šive v širini 4 mm in 6 mm.
Za obdelavo robov debelega blaga lahko povečate širino šiva s pomočjo regulatorja širine rezanja (gl. stran 27).

Širina overlock šiva 4.0 mm (ozek) 6.0 mm (širok) 
Uporabljena igla Desna igla za overlock Leva igla za overlock
Okrogli gumb za nastavitev 
napetosti sukanca 

Zelena Rumena

SL  = dolžina šiva
DF  = regulator diferencialnega podajanja 
CW  = širina rezanja 
RHP  = položaj ročice za zviti rob 
NP  = položaj igle 
LN  = leva igla
RN  = desna igla
UL  = zgornji zajemalec
LL  = spodnji zajemalec

Vrsta šiva
Priporočljive nastavitve stroja Napetost sukanca

SL DF CW RHP NP Rumena Zelena modra rdeča

1 4-nitni overlock šiv z integriranim 
varnostnim šivom 2.5 1 6 N 4.0 4.0 4.0 4.0

2 3-nitni super raztegljivi šiv 2.5 1 6 N 4.0 4.0 3.5

3 3-nitni overlock šiv (širok) 2.5 1 6 N 3.0 – 4.0 3.5

4 3-nitni overlock šiv (ozek) 2.5 1 6 N – 4.0 4.0 4.0

5 3-nitni ploščati šiv (širok) 2.5 1 6 N 0.0 – 4.0 7.5

6 3-nitni ploščati šiv (ozek) 2.5 1 6 N – 0.0 4.5 7.5

7 3-nitni ozki šiv 1.5 1 5 R – 4.0 5.0 4.5

8 3-nitni zviti rob 1 1 5 R – 4.0 4.5 6.5

9 2-nitni oviti overlock šiv (širok) 2.5 1 6 N 2.5 – 3.0

10 2-nitni oviti overlock šiv (ozek) 2.5 1 6 N – 4.5 3.5

11 2-nitni ploščati šiv (širok) 2.5 1 6 N 0.0 – 4.0

12 2-nitni ploščati šiv (ozek) 2.5 1 6 N – 0.0 4.5

13 2-nitni zviti rob 1 1 5 R – 4.5 4.0

14 2-nitni overlock šiv (širok) 2.5 1 6 N 0.0 – 4.0

15 2-nitni overlock šiv (ozek) 2.5 1 6 N – 0.0 4.5

Večja številka pomeni večjo napetost sukanca. Prikazane nastavitve napetosti na tej strani in skozi celotna navodila so priporočljive osnovne 
nastavitve napetosti. 
Prilagodite nastavitve napetosti glede na uporabljeno blago in velikost sukanca. Za najboljše rezultate morate prilagajati napetost v majhnih 
korakih, po pol številke hkrati.
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NAPELJEVANJE STROJA
Shema napeljevanja sukancev 
• Overlock šivi
 – Za hiter vpogled gl. barvno shemo napeljevanja 

znotraj pokrova zajemalcev.
 – Izvedite ustrezno napeljevanje sukancev

Barvna oznaka napetosti 
• Overlock šivi

(1)  sukanec zgornjega zajemalca  (modra)
  (2) sukanec spodnjega zajemalca 

(rdeča)
  (3) sukanec desne igle (zelena) 
  (4) sukanec leve igle (rumena)
(5)  sprednja stran blaga
(6)  hrbtna stran blaga

214 3

1
2

5 6

4

3

214 3

1
2

5 6

4

3

OPOMBA:
Nitke gredo skozi pokrov potegala za overlock, 
kot je prikazano.
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Napeljevanje zgornjega zajemalca 
(modra)

 – Dvignite tačko, da odprete napenjalne diske.
 – Izvedite napeljevanje zgornjega zajemalca v 

skladu s prikazom (1)–(8).

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

  OPOZORILO:
Odklopite napajanje.

 – Povlecite sukanec skozi vodilo od zadaj naprej. 

 – Napeljite sukanec prek prenapetostnega vodila 
proti levi strani, da zdrsne pod vodilo (2). Nato 
povlecite sukanec vzdolž desne strani predna-
petostnega vodila v skladu s prikazom.

 – Medtem ko držite nit s prstom, jo namestite 
med napenjalne diske in povlecite navzdol, da 
je pravilno nameščena med napenjalnimi diski 
(3).
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Napeljevanje spodnjega zajemalca 
(rdeča)
 – Dvignite tačko, da odprete napenjalne diske.
 – Izvedite napeljevanje spodnjega zajemalca v 

skladu s prikazom (1)–(9).

 – Povlecite sukanec skozi vodilo od zadaj naprej 
(1). 

 – Napeljite sukanec prek prenapetostnega vodila 
proti levi strani, da zdrsne pod vodilo (2). Nato 
povlecite sukanec vzdolž desne strani predna-
petostnega vodila v skladu s prikazom.

 – Napeljite sukanec v območju zajemalcev skozi 
vodila, označena z modro (4)–(8).

 – Napeljite sukanec skozi oko zgornjega zaje-
malca od spredaj nazaj (8).10cm

(4")

7
8

2

3

9

6

4

5

7

1

8

1

2

2

6

7

8
4

5

10cm

(4")

7
8

2

3

9

6

4

5

7

1

8

1

2

2

6

7

8
4

5

OPOMBA:
Prepričajte se, da nit gre za spodnjim zajemal-
cem.

Za napeljevanje sukanca v zajemalec uporabite 
pinceto iz škatle za dodatke.
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 – Medtem ko držite nit s prstom, jo namestite 
med napenjalne diske in povlecite navzdol, da 
je pravilno nameščena med napenjalnimi diski 
(3).

 – Zavrtite pogonsko kolo v nasprotni smeri uri-
nega kazalca, dokler se spodnji zajemalec ne 
raztegne 5–10 mm od roba vbodne plošče.  

 – Vdenite nit v zajemalec v skladu z oznakami v 
rdeči barvi (4)–(9).

 – Uporabite pinceto iz nabora pripomočkov za 
napeljevanje sukanca v zajemalec (4).

 – Napeljite sukanec skozi oko zajemalca (A) od 
spredaj nazaj.

 – Povlecite 10 cm sukanca. 
 – Namestite sukanec v izrez v obliki črke V (B) 

na vdevalcu.
 – Dobro držite konec sukanca z levo roko in pre-

maknite ročico navijalca sukanca (C) v položaj 
(D).

3

9

6

4

5

78

5
6

74

C

98

D

B

A

3

3

9

6

4

5

78

5
6

74

C

98

D

B

A

3

3

9

6

4

5

78

5
6

74

C

98

D

B

A

3

OPOMBA:
Za napeljevanje sukanca v zajemalec uporabite 
pinceto iz škatle za dodatke.
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Napeljevanje sukanca v desno iglo 
za overlock (zelena) 
(B na držalu za iglo)

 – Dvignite tačko, da odprete napenjalne diske.
 – Izvedite napeljevanje sukanca v desno iglo v 

skladu s prikazom (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

  OPOZORILO:
Odklopite napajanje.

 – Povlecite sukanec skozi vodilo od zadaj naprej. 

 – Napeljite sukanec prek prenapetostnega vodila 
proti levi strani, da zdrsne pod vodilo (2). Nato 
povlecite sukanec vzdolž desne strani predna-
petostnega vodila v skladu s prikazom.

 – Medtem ko držite nit s prstom, jo namestite 
med napenjalne diske in povlecite navzdol, da 
je pravilno nameščena med napenjalnimi diski. 
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Napeljevanje sukanca v levo iglo za 
overlock (rumena) 
(A na držalu za iglo)

 – Nadaljujte z napeljevanjem sukancev (4)–(9).

 – Dvignite tačko, da odprete napenjalne diske.
 – Izvedite napeljevanje sukanca v levo iglo v 

skladu s prikazom (1)–(9). 

 – Nit mora biti za vodilom.
 – Skozi uho igle v smeri zadnjega dela stroja 

povlecite približno 10 cm nitke. 
 – Namestite nit nazaj pod tačko. 

Preden napeljevanjem sukanca v iglo povlecite suka-
nec za vodilo v spodnjem delu igelne sponke.  
 – Napeljite sukanec skozi uho desne igle (9).

1

9

7
8

1

2

3

45
7

6

8

9

4
5

6

7

8

9
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9
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1

2

3
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7
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8

9

4
5
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7

8
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8
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3
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8
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8
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10cm(4”)

  OPOZORILO:
Odklopite napajanje.

OPOMBA:
Nato potisnite nitko skozi zadnjo režo na vodilu 
za sukanec (5) in spodnjo režo potegala (6).
Nato popeljite nit skozi desno režo na vodilu 
sukanca (7), nato v desno režo na vodilu 
sukanca  (8).

OPOMBA:
Uporabite pinceto iz pokrova za dodatke za 
olajšanje vdevanja sukanca v iglo.

 – Povlecite sukanec skozi vodilo od zadaj naprej 
(1). 
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 – Napeljite sukanec prek prenapetostnega vodila 
proti levi strani, da zdrsne pod vodilo (2). Nato 
povlecite sukanec vzdolž desne strani predna-
petostnega vodila v skladu s prikazom.

 – Medtem ko držite nit s prstom, jo namestite 
med napenjalne diske in povlecite navzdol, da 
je pravilno nameščena med napenjalnimi diski. 

 – Nadaljujte z napeljevanjem sukancev (4)–(9).

Preden napeljevanjem sukanca v iglo povlecite suka-
nec za vodilo v spodnjem delu igelne sponke.  

 – Nit mora biti za vodilom.
 – Skozi uho igle v smeri zadnjega dela stroja 

povlecite približno 10 cm nitke. 
 – Namestite nit nazaj pod tačko. 

 – Napeljite sukanec skozi uho leve igle (9).

OPOMBA:
Nato potisnite nitko skozi zadnjo režo na vodilu 
za sukanec (5)  in spodnjo režo potegala (6). 
Nato popeljite nit skozi desno režo na vodilu 
sukanca (7), nato skozi levo režo vodila za 
sukanec (8).

OPOMBA:
Uporabite pinceto iz pokrova za dodatke za 
olajšanje vdevanja sukanca v iglo.
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MENJAVA SUKANCEV 

Zavezovanje
 – Za menjavo vrste ali barve sukanca obrežite 

sukanec blizu omota.

 – Namestite nov sukanec na stojalo.
 – Zvežite dva sukanca s kvadratnim vozlom. 

Konce niti odrežite na dolžino 2-3 cm. Če boste 
prerezali preblizu, se niti lahko odvežejo.

 – Povlecite oba konca, da preverite varnost 
vozla.

 – Dvignite tačko, da odprete napenjalne diske.

 – Napeljite sukance skozi stroj po enega. 
 – Če je vlečenje oteženo, preverite, ali je morda 

prišlo do zavozlanja pri vodilih ali ovijanja okrog 
stojal za omot.

 – Ob napeljevanju sukancev skozi igle USTA-
VITE SE, ko je vozel pred iglo.

 – Odrežite vozel in napeljite sukanec skozi uho 
igle. 
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PRILAGAJANJE

Širina šiva 

• Regulator širine rezanja

Regulator dolžine šiva
 – Za večino oblik šivanja zadostuje nastavitev 

dolžine šiva • = 2.5.
 – Za šivanje debelega blaga nastavite dolžino 

šiva med 2.5 in 4. 
 – Za zavite robove in ozke šive nastavitve dolžino 

šiva med 1 in 2. 
 – Krajša dolžina preprečuje zategovanje šivov.

Širino overlock šiva lahko prilagodite s spremembo 
položaja igle in tudi s pomočjo gumba za prilagajanje 
širine rezanja.

• Prilagoditev širine s spreminjanjem 
položaja igle

Širino overlock šiva lahko nastavimo s spreminjanjem 
položaja igle.

(a)  Pri delu z levo iglo 
 6 mm (15/64")
(b)   Kadar se uporablja samo desna igla
 4 mm (10/64")

Širino šiva lahko spremenite z menjavo položaja noža/
širine rezanja.

(a)  Pri delu z levo iglo
 5–7 mm (13/64"–17/64")
(b) Kadar se uporablja samo desna igla
 3–5 mm (1/8"–17/64")
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5.5

6.5

N
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Pritisk tačke 

Pritisk tačke stroja je tovarniško prednastavljen za 
šivanje srednje debelega blaga.
Večina materialov ne zahteva prilagajanja pritiska 
tačke. Za šivanje tankega in debelega blaga morate 
prilagoditi nastavitve.
V tem primeru uporabite "•" za normalen pritisk, "L" za 
najmanjši pritisk in "H" za največji pritisk. 
 – Zmanjšajte pritisk tačke za tanko blago.
 – Povečajte pritisk tačke za debelo blago.
 – Preizkusite šiv, da določite optimalni pritisk.

 – Za prilagajanje širine rezanja obrnite gumb za 
prilagajanje širine rezanja v nasprotni smeri 
urinega kazalca za povečanje širine oz. v smeri 
urinega kazalca za zmanjšanje širine.
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DIFERENCIALNO PODAJANJE

Overlock šiv z učinkom nabiranja 
(1–2.0)

 – Diferencialno podajanje je sistem, ki "razteguje" 
ali "nabira" blago tako, da zadnji zobci hitreje ali 
počasneje premikajo blago v primerjavi s spre-
dnjimi zobci.

 – Razmerje pomikanja blaga v primeru uporabe 
diferencialnega podajanja znaša 0.6–2.0. Prila-
goditev izvedemo s pomočjo regulatorja dife-
rencialnega podajanja, ki je prikazan na levi 
strani.

 – Uporaba diferencialnega podajanja je zelo učin-
kovita pri obdelavi raztegljivega in poševno 
rezanega blaga.

 – Nastavitev "1" je nastavitev diferencialne šte-
vilčnice za razmerje 1:1.

Overlock šiv z učinkom nabiranja je odlična izbira za 
šivanje zavihanih rokavov, ovratnikov za obleke, spre-
dnjega in hrbtnega dela, obrob za krila itd. iz razteglji-
vega blaga, pletenin in jerseyja pred sestavljanjem 
oblačila.  

• Prilagajanje diferencialnega podajanja za 
nabiranje

 – Nastavite vrednost diferencialnega podajanja 
nad "1". 

 – Nastavitve so odvisne od izbranega blaga in 
želenega nabiranja. 

 – Izberite ustrezne nastavitve glede na vrsto 
blaga in preizkusite na vzorcu blaga pred šiva-
njem.

OPOMBA:
Za navadne overlock šive nastavite vrednost 
diferencialnega podajanja “1”.
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Raztegljivi overlock šiv (1–0.6)
Raztegljivi overlock šiv je idealen za šivanje okrasnih 
ovratnikov, rokavov, robov pri krilih itd. na tkaninah z 
ohlapnejšim pletenjem ali tkanem blagu. Uporablja se 
tudi za preprečevanje nabiranja šivov v primeru upo-
rabe tankega blaga.  

• Prilagajanje diferencialnega podajanja za 
zagotavljanje raztegljivosti

 – Za učinek raztegovanja nastavite vrednost dife-
rencialnega podajanja med 1 in 0.6.

 – Za šivanje počasi pomaknite blago in ga držite 
pred in za tačko.

OPOMBA:
Če nastavitve "raztezanja" ne ustrezajo uporab-
ljenemu blagu, blago drsi pod iglo in oblikovanje 
šivov ni pravilno.

V tem primeru se držite srednje vrednosti dife-
rencialnega podajanja.

Pazite, da ponastavite številčnico diferencial-
nega podajanja na vrednost "1" za normalno 
overlock šivanje.
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 – Ko zaključite z napeljevanjem sukancev, povle-
cite vse sukance čez vbodno ploščo in rahlo na 
levo stran pod tačko.

 – Spustite tačko, da aktivirate napetosti sukan-
cev.

 – Medtem ko držite nitke, jih rahlo povlecite.
 – 2–3 zavrtite pogonsko kolo v nasprotni smeri 

urinega kazalca, da začnete verižico iz nitk.

 – Še naprej držite verižico in pritisnite na pedal, 
da bo dolga 5–7,5 cm. 

 – Namestite blago pod sprednji del tačke in 
šivajte testni vzorec.

 – Na koncu vzorca stroj nadaljujte s šivanjem 
spuščeno tačko, da dobite verižico iz šivov dol-
žine 15–20 cm. 

 – Obrežite niti. 

OPOMBA:
Med šivanjem ne vlecite blaga, ker lahko poško-
dujete ali zlomite iglo.

OPOMBA:
Če vam ne uspe dobiti verižico iz nitk, rahlo 
povlecite blago nazaj.

OPOMBA:
Vsakič ko izvedete ponovno napeljevanje 
sukanca, zmeraj naredite verižico iz nitk in testni 
vzorec, da preverite napetost sukancev in jo po 
potrebi prilagodite.

Informacije
Tačka, ki je nameščena na tem stroju, ima oznako (1) 
za označevanje položaja igle. Uporabite to oznako kot 
vodilo pri šivanju.

IZDELAVA VERIŽICE IZ NITK IN 
TESTNO ŠIVANJE
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ŠIVANJE OVERLOCK ŠIVOV

2-nitni oviti overlock šiv (#9/#10)

• Pravilna napetost
 – Nastavite priporočeno napetost za vsak gumb 

in preizkusite šiv na vzorcu izbranega blaga.

• Prilagajanje napetosti sukancev 
V primeru nezadostne napetosti sukanca spodnjega 
zajemalca ali igelnega sukanca: 
 – povečajte napetost sukanca spodnjega zaje-

malca (rdeča) ali 
 – povečajte napetost igelnega sukanca (rumena 

ali zelena).

V primeru nezadostne napetosti sukanca spodnjega 
zajemalca:
 – povečajte napetost sukanca spodnjega zaje-

malca (rdeča) 

OPOMBA:
 –  To so priporočene nastavitve napetosti.
 –  Nastavitve napetosti so odvisne od:

1. vrste in debeline blaga,
2. velikosti igle,
3. velikosti, vrste in vsebnosti vlaken 

sukanca.  

Za barvo oznako sukanca gl. stran 19. 
2-nitni oviti overlock šiv (širok) #9

Srednje debelo 
blago

Napetost niti
rumena zelena modra rdeča

2.5 3.0

2-nitni oviti overlock šiv (ozek) #10 

Srednje debelo 
blago

Napetost niti
rumena zelena modra rdeča

4.5 3.5

NP   /  Gl. stran 15

RHP N Gl. stran 14/15

SL 2.5–4 Gl. stran 27

ULC Gl. stran 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-nitni overlock šiv (#14/#15)

• Pravilna napetost
 – Nastavite priporočeno napetost za vsak gumb 

in preizkusite šiv na vzorcu izbranega blaga.

• Prilagajanje napetosti sukancev 
Če je sukanec spodnjega zajemalca viden na spodnji 
strani blaga:
 – povečajte napetost sukanca spodnjega zaje-

malca (rdeča). 

V primeru nezadostne napetosti igelnega sukanca:
 – povečajte napetost igelnega sukanca (rumena 

ali zelena)
 – ali zmanjšajte napetost sukanca spodnjega 

zajemalca (rdeča).

OPOMBA:
 –  To so priporočene nastavitve napetosti.
 –  Nastavitve napetosti so odvisne od:

1. vrste in debeline blaga,
2. velikosti igle,
3. velikosti, vrste in vsebnosti vlaken 

sukanca.  

Za barvo oznako sukanca gl. stran 19. 
2-nitni overlock šiv (širok) #14

Srednje debelo 
blago

Napetost niti
rumena zelena modra rdeča

0.0 4.0

2-nitni overlock šiv (ozek) #15

Srednje debelo 
blago

Napetost niti
rumena zelena modra rdeča

0.0 4.5

NP   /  Gl. stran 15

RHP N Gl. stran 14/15

SL 2.5–4 Gl. stran 27

ULC Gl. stran 14
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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-nitni overlock šiv (#3/#4)

• Pravilna napetost
 – Nastavite priporočeno napetost za vsak gumb 

in preizkusite šiv na vzorcu izbranega blaga.

• Prilagajanje napetosti sukancev 
Če je sukanec zgornjega zajemalca viden na spodnji 
strani blaga:
 – povečajte napetost sukanca zgornjega zaje-

malca (modra)
 – ali zmanjšajte napetost sukanca spodnjega 

zajemalca (rdeča).

OPOMBA:
 –  To so priporočene nastavitve napetosti.
 –  Nastavitve napetosti so odvisne od:

1. vrste in debeline blaga,
2. velikosti igle,
3. velikosti, vrste in vsebnosti vlaken 

sukanca.  

3-nitni overlock šiv (širok) #3

Srednje debelo 
blago

Napetost niti
rumena zelena modra rdeča

3.0 4.0 3.5

3-nitni overlock šiv (ozek) #4

Srednje debelo 
blago

Napetost niti
rumena zelena modra rdeča

4.0 4.0 4.0

Za barvo oznako sukanca gl. stran 19. 

NP   /  Gl. stran 15

RHP N Gl. stran 14/15

SL 2.5–4 Gl. stran 27

ULC – Gl. stran 14
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Če je sukanec spodnjega zajemalca viden na zgornji 
strani blaga:
 – povečajte napetost sukanca spodnjega zaje-

malca (rdeča) ali  
 – zmanjšajte napetost sukanca zgornjega zaje-

malca (modra).

V primeru nezadostne napetosti igelnega sukanca: 
 – povečajte napetost igelnega sukanca (rumena 

ali zelena).
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3-nitni ploščati šiv (#5/#6)

• Pravilna napetost
 – Nastavite priporočeno napetost za vsak gumb 

in preizkusite šiv na vzorcu izbranega blaga.

• Prilagajanje napetosti sukancev 
Če je sukanec zgornjega zajemalca viden na spodnji 
strani blaga:
 – povečajte napetost sukanca spodnjega zaje-

malca (rdeča). 

OPOMBA:
 –  To so priporočene nastavitve napetosti.
 –  Nastavitve napetosti so odvisne od:

1. vrste in debeline blaga,
2. velikosti igle,
3. velikosti, vrste in vsebnosti vlaken 

sukanca.  

3-nitni ploščati šiv (širok) 

Srednje debelo 
blago

Napetost niti
rumena zelena modra rdeča

0 4.0 7.5

3-nitni ploščati šiv (ozek) #6

Srednje debelo 
blago

Napetost niti
rumena zelena modra rdeča

0 4.5 7.5

V primeru nezadostne napetosti sukanca zgornjega 
zajemalca:
 – povečajte napetost sukanca zgornjega zaje-

malca (modra) ali 
 – povečajte napetost sukanca spodnjega zaje-

malca (rdeča) 

V primeru nezadostne napetosti igelnega sukanca:
 – povečajte napetost igelnega sukanca (rumena 

ali zelena)
 – ali zmanjšajte napetost zgornjega zajemalca 

(modra).

Za barvo oznako sukanca gl. stran 19. 
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3 42
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NP   /  Gl. stran 

RHP N Gl. stran 14/15

SL 2.5–4 Gl. stran 27

ULC – Gl. stran 14
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2-nitni ploščati šiv (ozek) (#11/#12)

• Pravilna napetost
 – Nastavite priporočeno napetost za vsak gumb 

in preizkusite šiv na vzorcu izbranega blaga.

• Prilaganje napetosti sukanca 
V primeru nezadostne napetosti sukanca spodnjega 
zajemalca ali igelnega sukanca: 
 – zmanjšajte napetost sukanca spodnjega zaje-

malca (rdeča) ali 
 – povečajte napetost igelnega sukanca (rumena 

ali zelena).

OPOMBA:
 –  To so priporočene nastavitve napetosti.
 –  Nastavitve napetosti so odvisne od:

1. vrste in debeline blaga,
2. velikosti igle,
3. velikosti, vrste in vsebnosti vlaken 

sukanca.  

2-nitni ploščati šiv (širok) #11

Srednje debelo 
blago

Napetost niti
rumena zelena modra rdeča

0 4.0

2-nitni ploščati šiv (ozek) #12

Srednje debelo 
blago

Napetost niti
rumena zelena modra rdeča

0 4.5

V primeru nezadostne napetosti sukanca spodnjega 
zajemalca:
 – povečajte napetost sukanca spodnjega zaje-

malca (rdeča). 

Za barvo oznako sukanca gl. stran 19. 

2

3 4

65

2

3 4

65

NP   /  Gl. stran 15

RHP N Gl. stran 14/15

SL 2.5–4 Gl. stran 27

ULC Gl. stran 14

2

3 4
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2
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2
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2

3 4
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3-nitni super raztegljivi šiv 

• Pravilna napetost
 – Nastavite priporočeno napetost za vsak gumb 

in preizkusite šiv na vzorcu izbranega blaga.

• Prilagajanje napetosti sukancev 
V primeru nezadostne napetosti sukanca spodnjega 
zajemalca:
 – povečajte napetost sukanca spodnjega zaje-

malca (rdeča). 

OPOMBA:
 –  To so priporočene nastavitve napetosti.
 –  Nastavitve napetosti so odvisne od:

1. vrste in debeline blaga,
2. velikosti igle,
3. velikosti, vrste in vsebnosti vlaken 

sukanca.  

3-nitni super raztegljivi šiv #2

Srednje debelo 
blago

Napetost niti
rumena zelena modra rdeča

4.0 4.0 3.5

V primeru nezadostne napetosti sukanca leve igle:
 – povečajte napetost igelnega sukanca (rumena).

V primeru nezadostne napetosti sukanca desne igle:
 – povečajte napetost sukanca igle (zelena).

Za barvo oznako sukanca gl. stran 19. 

4 3

4

4 3
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2
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4 3
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4 3
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4 3

2

65

4 3

4

4 3

3

2

65

2

65

2
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4 3

2

65

NP Gl. stran 15

RHP N Gl. stran 14/15

SL 2.5–4 Gl. stran 27

ULC  Gl. stran 14
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4-nitni overlock šiv z integriranim 
varnostnim šivom (#1)

• Pravilna napetost
 – Nastavite priporočeno napetost za vsak gumb 

in preizkusite šiv na vzorcu izbranega blaga.

• Prilagajanje napetosti sukancev 
Če je sukanec zgornjega zajemalca viden na spodnji 
strani blaga:
 – povečajte napetost sukanca zgornjega zaje-

malca (modra) 
 – ali zmanjšajte napetost sukanca spodnjega 

zajemalca (rdeča).

OPOMBA:
 –  To so priporočene nastavitve napetosti.
 –  Nastavitve napetosti so odvisne od:

1. vrste in debeline blaga,
2. velikosti igle,
3. velikosti, vrste in vsebnosti vlaken 

sukanca.  

4-nitni overlock šiv z integriranim varnostnim 
šivom #1

Srednje debelo 
blago

Napetost niti
rumena zelena modra rdeča

4.0 4.0 4.0 4.0

Če je sukanec spodnjega zajemalca viden na zgornji 
strani blaga:
 – povečajte napetost sukanca spodnjega zaje-

malca (rdeča) 
 – ali zmanjšajte napetost zgornjega zajemalca 

(modra).

V primeru nezadostne napetosti sukanca leve igle:
 – povečajte napetost igelnega sukanca (rumena).

V primeru nezadostne napetosti sukanca desne igle:
 – povečajte napetost sukanca desne igle (zelena).

Za barvo oznako sukanca gl. stran 19. 

NP Gl. stran 15

RHP N Gl. stran 14/15

SL 2.5–4 Gl. stran 27

ULC – Gl. stran 14
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IZDELAVA ZVITEGA ROBA 

 – Ta stroj izdeluje tri vrste zvitih robov.
 – Zviti rob dobimo z prepogibanjem in obdelavo 

roba.
 – Najbolje se obnesejo tanke vrste blaga, kot so 

batist, tančica, organza.
 – Zviti rob ni primeren za debelo ali trdo blago.

Nastavitve stroja

 – Odstranite levo iglo za overlock.
 – Gumb za nastavitev širine šiva nastavite na R. 
 – Nastavite širino rezanja med 5 in 6. 
 – Če izberete dolžino šiva v območju 1–2, dobite 

mehke šive.

Igla 
ELx705

Sukanec 
Za zviti rob lahko uporabimo različne kombinacije 
sukancev.

OPOMBA:
Zvite robove je mogoče izdelati le z desno iglo 
za overlock.

OPOMBA:
Za izdelavo čudovitega zvitega roba uporabite 
volneni najlonski sukanec za zgornji zajemalec, 
za iglo in spodnji zajemalec pa uporabite nava-
dne tanke sukance.

  OPOZORILO:
Odklopite napajanje.
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• Pritrditev verižice iz zvitih šivov
 – Na konec šiva nanesite majhno kapljico teko-

čega pritrjevalca šivov. Pustite, da se posuši, 
nato prerežite blizu šivov.

Dodatne informacije glede izdelave 
zvitih robov
 – Ko začnete šivati, držite verižico iz nitk s 

prstom, da se ne zaviha v šiv.
 – Če želite dobiti tanjše šive, rahlo povlecite 

blago v smeri šivanja.

 – Najmanjša širina šiva za overlock šiv, ki jo je 
mogoče dobiti za zviti rob, je približno 1,5 mm, 
saj širine rezanja ni mogoče nastaviti pod 3,5 
mm.  

OPOMBA:
Pred uporabo preizkusite pritrjevalec šivov.
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3-nitni ozki šiv (#7)

3–nitni zviti rob (#8)

• Pravilna napetost
 – Nastavite priporočeno napetost za vsak gumb 

in preizkusite šiv na vzorcu izbranega blaga.

• Pravilna napetost
 – Nastavite priporočeno napetost za vsak gumb 

in preizkusite šiv na vzorcu izbranega blaga.

OPOMBA:
Za čudovit ozek šiv uporabite volneni najlonski 
sukanec za zgornji in spodnji zajemalec in nava-
den tanek sukanec za overlock za iglo.

OPOMBA:
Za izdelavo čudovitega zvitega roba uporabite 
volneni najlonski sukanec za zgornji zajemalec, 
za iglo in spodnji zajemalec pa uporabite nava-
dne tanke sukance.

3-nitni ozki šiv #7 

Tanko blago
Napetost niti

rumena zelena modra rdeča

Poliester 4.0 5.0 4.5
Volneni najlon 4.0 3.0 4.0

3–nitni zviti rob #8

Tanko blago
Napetost niti

rumena zelena modra rdeča

Poliester 4.0 4.5 6.5
Volneni najlon 4.5 0 6.5

Za barvo oznako sukanca gl. stran 19. 

1

65

3
2

NP Gl. stran 15

RHP R Gl. stran 14/15

SL 1–2 Gl. stran 27

ULC – Gl. stran 14

NP Gl. stran 15

RHP R Gl. stran 14/15

SL 1–2 Gl. stran 27

ULC – Gl. stran 14
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2–nitni zviti rob (#13) 

• Pravilna napetost
 – Nastavite priporočeno napetost za vsak gumb 

in preizkusite šiv na vzorcu izbranega blaga.

OPOMBA:
Za izdelavo čudovitega zvitega roba uporabite 
volneni najlonski sukanec za spodnji zajemalec, 
za iglo pa uporabite navaden tanek sukanec.

2-nitni zviti rob #13

Tanko blago
Napetost niti

rumena zelena modra rdeča

Poliester 4.5 4.0
Volneni najlon 4.0 3.5

NP Gl. stran 15

RHP R Gl. stran 14/15

SL 1–2 Gl. stran 27

ULC Gl. stran 14

65

3

2

Za barvo oznako sukanca gl. stran 19. 
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RAZLIČICE ŠIVOV IN TEHNIKE 
ŠIVANJA
Šivanje ploščatega okrasnega šiva
Ploščati šiv dosežemo s prilagajanjem napetosti 2- ali 
3-nitnega overlock šiva, šivanjem šiva in potegom 
tkanine narazen, da se šiv zravna. 
Ploščate šive lahko uporabimo za sešivanje ali kot 
okrasni šiv ali izključno v okrasne namene.

Nastavitve stroja
 – Uporabite desno ali levo iglo za overlock.
 – Začnite z napeljevanjem sukancev in prilagaja-

njem napetosti za 2-nitni ploščati šiv (stran 36) 
ali 3-nitni ploščati šiv (stran 35). 

Izdelava ploščatih šivov
 – Zložite dele blaga s hrbtno stranjo navznoter in 

šivajte z okrasnim šivom na sprednji strani 
blaga.

 – Po zaključenem šivanju obrežite presežek 
blaga.

 – Igelni sukanec (rumena ali zelena) oblikuje črko 
V na hrbtni strani blaga.

 – Pri 3-nitnem ploščatem šivu sukanec spo-
dnjega zajemalca oblikuje ravno črto ob robu 
blaga. Sukanec zgornjega zajemalca bo zgoraj.

 – Pri 2-nitnem ploščatem šivu je nit spodnjega 
zajemalca na sprednji strani.

 – Povlecite nasprotna konca šiva, da postane 
ploščat.

Za barvo oznako sukanca gl. stran 19. 
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Okraševanje s ploščatim šivom
 – Odklopite zgornji nož (stran 13). Pri tem šivu ni 

rezanja blaga.

Dodatne informacije o ploščatem 
šivu 
 – Napenjanje sukancev mora biti pravilno nastav-

ljeno, da se izognemo nabiranju.
 – Pri 3-nitnem ploščatem šivu se na sprednji 

strani prikazuje sukanec zgornjega zajemalca. 
 – Pri 2-nitnem ploščatem šivu se na sprednji 

strani prikazuje sukanec spodnjega zajemalca.
 – Napeljite okrasno prejo v skladu s shemo.

 – Za lestveni šiv zložite blago s sprednjo stranjo 
navznoter. 

 – Na sprednji strani boste videli igelni sukanec, ki 
tvori značilen vzorec (A).

 – Zložite blago s hrbtno stranjo navznoter.
 – Tkanino položite tako, da pri šivanju šiv seže 

čez pregib.

 – Raztegnite blago, da dobite ploščati šiv.
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Nevidni rob z uporabo overlock šiva
V okviru enega postopka izvedemo rezanje, obdelava 
roba in šivanje z nevidnim šivom.
Nevidni rob z uporabo overlock šiva je najbolj prime-
ren za pletenine. Na takšen način boste dobili trajen in 
skoraj neopazen zaključek.
Uporabite desno iglo za overlock in nastavite stroj za 
ozek 3-nitni overlock šiv. (Gl. stran 34)

 – Nastavite vrednost dolžine šiva na 4.
 – Zapognite rob na hrbtno stran blaga, nato pa 

nazaj na sprednjo stran 6 mm od gube. 
 – Šivajte tako, da bo igla rahlo zajemala rob pre-

giba.

OPOMBA:
Za to tehniko lahko uporabimo tudi 3-nitni zviti 
šiv ali 3-nitni ozek šiv.

OPOMBA:
Lahko dokupite tačko za nevidne šive (gl. stran 
51).

Cevasti naborki
 – Izdelajte okrasne cevaste naborke PRED kroje-

njem oblačila.
 – Uporabite desno iglo za overlock in nastavite 

stroj za ozek 3-nitni overlock šiv. (G. stran 
 – Prestavite premičen zgornji nož v nedelujoči 

položaj (gl. stran 13).
 – Z vodotopnim markerjem označite na blagu 

želeno število naborkov.
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2 cm

2 cm

A

A

2 cm

2 cm

A

A

 – Zložite tkanino z napačnimi stranmi skupaj in 
zašijte naborke.

 – Zlikajte naborke, da bodo usmerjeni v eno 
smer.

OPOMBA:
Tačka je bila odstranjena za prikaz podrobnosti.

Obdelava vogalov
• Zunanji vogali
 – Odrežite približno 2 cm od vogala v skladu s 

potekom overlock šiva. 

 – Obrnite blago in spustite tačko, da bo zgornji 
nož na isti črti z odrezanim robom blaga.

 – Povlecite proste konce sukancev navzgor in 
začnite šivati.

 – Naredite en šiv, da seže čez točko (A), in se 
ustavite.

 – Dvignite iglo in tačko.
 – Blago povlecite nazaj, ravno toliko, da osvobo-

dite sukanec, ujet na vbodni plošči.
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1

1

OPOMBA:
Tačka je bila odstranjena za prikaz podrobnosti.

• Notranji koti
 – Izrežite notranji vogal vzdolž črte šiva (1), kot je 

prikazano na sliki.
 – Šivajte vzdolž črte.
 – Šivajte do konca pregiba (pustite iglo v blagu).

• Namestitev bucik
 – Bucike morajo biti na levi strani tačke. Tako jih 

boste z lahkoto odstranili in ne bodo prišle pod 
nož med rezanjem.

 – Obrnite blago in spustite tačko, da bo zgornji 
nož na isti črti z odrezanim robom blaga.

 – Povlecite proste konce sukancev navzgor in 
začnite šivati.

  OPOZORILO:
Ne šivajte čez bucike in sponke, ker lahko 
poškodujete ali uničite rezalno površino nožev.

• Pritrditev verižice iz nitk
 – Vdenite verižico iz nitk v ročno šivanko (npr. za 

tapiserije) z velikim ušesom.
 – Povlecite verižico iz nitk pod overlock šivi ali 

med dvema plastema blaga.

 – Dvignite tačko (pustite iglo v blagu).
 – Razprite pregib tkanine in ga zložite ponovno, 

da bo črta šiva ravna.
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VZDRŽEVANJE STROJA

Overlock stroj zahteva več vzdrževanja kot običajni 
stroj iz dveh razlogov:
1. Zaradi uporabe rezanja nastane veliko vlaken.
2. Overlock deluje z zelo veliko hitrostjo, zato zah-

teva redno podmazovanje za vse notranje dele.

Čiščenje stroja

Podmazovanje stroja

 – Očistite vlakna iz zajemalca in iz območja noža 
s suho krtačo za odstranjevanje vlaken.

 – Mesta za redno podmazovanje stroja so prika-
zana na shemi.

  OPOZORILO:
Pred čiščenjem stroja izvlecite vtič napajalne 
mreže iz stenske vtičnice.

  OPOZORILO:
Pred podmazovanjem stroja izključite
napajalni kabel iz stenske vtičnice.

OPOMBA:
Uporabljajte samo olje za šivalne stroje. Ne 
uporabljajte nobenega drugega olja, ker lahko 
poškodujete stroj.
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  OPOZORILO:
Pred čiščenjem stroja izvlecite vtič napajalne 
mreže iz stenske vtičnice.

m
m1~5.0

c

b

a

b

d

m
m1~5.0

c

b

a

b

d

Menjava zgornjega noža

 – Zgornji nož je treba zamenjati, ko se zatopi.
 – Zgornji nož lahko zamenjate v skladu z navodili, 

če pa se pojavijo težave, se za zamenjavo pos-
vetujte s predstavnikom prodajalca.

 – Prepričajte se, da je napajalni kabel odklopljen 
od vira napajanja.

(a)  Odprite pokrov zajemalcev in prestavite zgornji 
nož v položaj za delo.

(b)  Odvijte zgornji vijak za nastavitev noža.
(c)  Odstranite zgornji nož in obrnite zgornji nož 

za spust držala zgornjega noža v najnižji polo-
žaj.

(d)  V tem položaju namestite nov zgornji nož v utor 
zgornjega držala noža, pri čemer pazite, da je 
rob zgornjega noža približno 0,5–1,0 mm pod 
površino fiksnega noža.

(e)  Zategnite zgornji vijak za nastavitev noža. 
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NEOBVEZNI DODATKI
Dodatno lahko dokupite posebne tačke, razvite pose-
bej za ta stroj.

Uporaba zaskočnih tačk omogoča hitro odstranitev in 
menjavo.

Zaskočne tačke

• Odstranitev
 – Obrnite ročno kolo, da igle dvignete v najvišji 

položaj.
 – Dvignite tačko.
 – Pritisnite na rdeče stikalo (A) na hrbtni strani 

sponke pod držalom tačke, dvignite tačko v 
najvišji možni položaj, držite držalo tačke in 
odstranite nastavek.

• Zamenjava
 – Nastavek tačke postavite vbodno ploščo pod 

držalom tako, da bočni zatič (C) pride v odpr-
tino (B) na držalu. Nato spustite držalo tačke.

 – Če nastavka tačke ni mogoče enostavno name-
stiti pod držalo tačke, dvignite držalo tačke v 
najvišji položaj in medtem, ko ga držite v tem 
položaju, postavite nastavek tačke pod držalo 
tačke. Nato spustite držalo tačke.

 – Dvignite tačko in preverite, da je nastavek tačke 
pravilno pritrjen na držalo. 

OPOMBA:
Ne uporabljajte tačke za druge stroje. Uporaba 
napačne tačke lahko povzroči stik iglo in nožem, 
kar je lahko zelo nevarno.

A

C

B

A

C

B
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Dodatne tačke 

• Tačka za prišivanje elastike
 – Ta tačka omogoča prišivanje elastike na obla-

čila z ustreznim podajanjem in raztegovanjem 
med prišivanjem.

• Tačka za nevidne šive
 – Ta tačka je idealna za šivanje nevidnih šivov in 

nevidnih robov.  

• Tačka za nabiranje
 – Ta tačka je odlična za nabiranje pri šivanju 

večplastnih kril, sestavnih delov kroja, manšet, 
naborkov na krilih itd.

 – Ta tačka je primerna tudi za šivanje dveh kosov 
blaga skupaj in nabiranje spodnjega blaga isto-
časno.

• Tačka za prišivanje perlic in bleščic
 – Ta tačka se uporablja za prišivanje nit z naniza-

nimi bleščicami in perlami. 

• Tačka za paspuliranje
 – Ta tačka je idealna za izdelavo paspul in pas-

puliranje. 

• Tačka za prišivanje trakov
 – Ta šivalna tačka je primerna za prišivanje tra-

kov. 
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ODPRAVLJANJE TEŽAV

Pogoj Vzrok Stran za rešitev 
napake

Podajanje blaga je 
oteženo 

1.  Povečajte dolžino šiva.
2.  Povečajte pritisk tačke za debelo blago.
3.  Zmanjšajte pritisk tačke za tanke tkanine.

27
28
28 

Igla se je zlomila. 1.  Pravilno vstavite iglo.
2.  Ne vlecite blaga med šivanjem.
3.  Zategnite vijak igle. 
4.  Za debelejše blago uporabite večjo iglo.

16
31
16
16

Trganje sukanca. 1.  Preverite napeljevanje. 
2.  Odstranite zavozlane ali zataknjene nitke. 
3.  Pravilno vstavite iglo.
4.  Vstavite nove igle, trenutne igle so lahko ukrivljene ali 

imajo topo konico.
5.  Uporabljajte samo visoko kakovostne sukance.
6.  Zmanjšajte napetost sukanca.

19–25
26
16
9

53
31–38

Izpuščanje vbo-
dov

1.  Vstavite nove igle, trenutne igle so lahko izkrivljene ali 
imajo topo konico. Uporabljajte samo igle za overlock 
ELx705.

2.  Zategnite vijak igle. 
3.  Pravilno vstavite igle.
4.  Spremenite vrsto ali velikost igel.
5.  Preverite napeljevanje. 
6.  Povečajte pritisk tačke.
7.  Uporabljajte samo visoko kakovostne sukance. 

9 

16
16
16
19–25
28
53

Nepravilni šivi 1.  Prilagodite napetost sukanca. 
2.  Odstranite zavozlane ali zataknjene nitke. 
3.  Preverite napeljevanje. 

31–38
26
19–25

Gubanje blaga 1.  Zmanjšajte napetost sukanca.
2.  Odstranite zavozlane ali zataknjene nitke. 
3.  Uporabljajte samo visoko kakovostne sukance.
4.  Zmanjšajte dolžino šiva.
5.  Zmanjšajte pritisk tačke za tanke tkanine.

31–38
26
53
27
28

Nepravilno rezanje 1.  Preverite poravnavo nožev.
2.  Zamenjajte enega ali oba noža.

49
49

Ujeto blago 1.  Zaprite pokrov zajemalcev pred šivanjem.
2.  Odstranite zavozlane ali zataknjene nitke. 
3.  Pred šivanjem z overlockom najprej zašijte debele plasti 

blaga z navadnim šivalnim strojem. 

10
26

Stroj ne deluje 1.  Priključite stroj na vir napajanja in ga vklopite.
2.  Zaprite pokrov zajemalcev.

10
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PREGLEDNICA BLAGA, SUKANCEV IN IGEL

Tkano blago

Blago Sukanec Igla ELx705

Tanko blago

Batist
Organza
Tančica
Krep

Bombaž:  #100
Svila/Viskoza:  #100
Prepletena preja: #80–#90
Poliester: #80–#100

#80/12

Srednje debelo

Muslin
Lahko bom-
bažno blago 
(Seersucker)
Saten
Gabarden
Sukno

Bombaž: #60–#80
Svila/Viskoza: #50
Prepletena preja: #60–#80
Poliester: #60–#80

#90/14, #80/12

Težko

Oksfordsko 
blago
Denim
Tvid
Serž
Rebrasti žamet

Bombaž: #40–#60
Svila/Viskoza: #40–#60
Prepletena preja: #60–#80
Poliester: #50–#80

#90/14

Pleteno blago

Blago Sukanec Igla ELx705

Tanko blago Triko
Prepletena preja: #80–#90
Poliester: #60–#80

#80/12

Srednje debelo Jersey
Prepletena preja: #60–#80
Poliester: #60–#80
Bombaž: #60–#80

#90/14, #80/12

Težko Volna (tkana, 
pletena)

Prepletena preja: #60–#80
Poliester: #50 – #60
Volneni najlon 
Volneni poliester

#90/14, #80/12
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SPECIFIKACIJA
Tehnični povzetek

Formati šivov 15 šivov
1–2 igli
2 zajemalca

Igelni sistem ELx705

Širina rezanja 5-7 mm od leve igle
3-5 mm od desne igle

Dolžina šiva 1-4 mm (standardna: zaviti rob 1–2, standardnaoverlock 2.5)

Diferencialno podajanje raztegovanje 1–0.6
nabiranje 1–2

Dvig tačke 4.5 mm

Šivalna lučka LED

Hitrost šivanja 1300 šivov/min 

Nožni pedal Tip 4C–316B 
za ZDA in Kanado. 

Tip 4C–316C / 4C–326C / 4C–326G / 
4C–345G 
za druge države.

Dimenzije (D x Š x V) mm 336 x 263 x 294

Teža (kg) 7.2 kg
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