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FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
Kérjük, hogy a gép használatakor figyeljen oda az alapvető biztonsági előírások
betartására. A gép használatba vétele előtt figyelmesen olvassa át a kezelési
útmutatót.

VESZÉLY
Az áramütés elkerülése érdekében tartsa be a következő előírásokat.

• Soha ne hagyja a gépet őrizetlenül, ha rá van csatlakoztatva az áramforrásra.

• Használat után és tisztítás előtt mindig kapcsolja ki a gépet, és csatlakoztassa
le az áramforrásról.

A személyi sérülések elkerülése érdekében tartsa be a következő előírásokat.

• Ne nézzen közvetlenül a LED varrófénybe optikai eszközökkel (pl.
nagyítóval).

• Ha a LED fény sérült vagy hibás, azt kizárólag egy hivatalos bernette
kereskedéssel szabad megjavíttatni vagy kicseréltetni.

• Mindig kapcsolja ki a gépet, mielőtt bármilyen műveletet végezne a tű körül.

• A gép működtetése előtt zárja be a burkolatokat.

FIGYELMEZTETÉS
Az égési sérülések, tűz, áramütés és más személyi sérülések megelőzése
érdekében tartsa be a következő előírásokat.

Általános

• A gépet csak rendeltetésének megfelelően, a kezelési útmutatóban leírt
módon használja.

Munkakörnyezet

• Ne használja a gépet a szabadban.

• A gépet kizárólag száraz szobákban használja.

• Ne használja a gépet olyan helyiségekben, ahol túl magas a páratartalom.

• Ne használja a gépet olyan helyiségekben, ahol aeroszolos (spray)
készítményeket használnak.

• Ne használja a gépet olyan helyiségekben, ahol oxigént alkalmaznak.

Műszaki állapot

• Ne használja a gépet, ha nedves.

• Ne használja a gépet, ha nem működik megfelelően.
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• Ne használja a gépet, ha valamelyik vezetéke vagy csatlakozója sérült.

• Ne használja a gépet, ha ütődés vagy egyéb miatti károsodás érte, vagy ha
vízbe esett.

• Ha a gép megsérült vagy nem működik megfelelően, vigye el bevizsgálásra
egy hivatalos bernette kereskedésbe.

• Tartsa tisztán a gép szellőzőnyílásait és a pedált a felgyülemlő portól,
anyagfoszlányoktól és anyagdaraboktól.

• Ne használja a gépet, ha bármelyik szellőzőnyílása eldugult.

Tartozékok és kiegészítők

• A géppel kizárólag a gyártó által ajánlott tartozékokat használjon.

• Mindig eredeti bernette tűlemezt használjon.
A nem megfelelő tűlemez eltörheti a tűt.

• Mindig egyenes és jó minőségű tűket használjon.
A görbe vagy sérült tűk könnyen eltörhetnek.

• Ez a gép kettős szigeteléssel van ellátva (az USA, Kanada és Japán
kivételével).
Kizárólag ugyanilyen cserealkatrészeket használjon. Vegye figyelembe a
kettős szigetelésű termékek szervizelésére vonatkozó előírásokat is.

• A gép olajozásához kizárólag a bernette által ajánlott olajat használjon.

Biztonsági előírások

• A gép használata közben be kell legyen téve minden biztonsági betét, és fel
kell legyen csukva minden burkolat.

Helyes használat

• A gépet nyolc éven felüli gyermekek, korlátozott fizikai, érzékszervi vagy
szellemi képességű személyek, valamint tapasztalattal és szaktudással nem
rendelkező személyek is kezelhetik, tisztíthatják és karbantarthatják,
amennyiben a műveletek elvégzéséhez megfelelő útmutatást kaptak.

• Ilyen személyek a gépet kizárólag felügyelet mellett használhatják, és/vagy
akkor, ha a gépet biztonságosan tudják kezelni, és megértik az azzal járó
kockázatokat.

• Gyermekek a géppel nem játszhatnak.

• Fokozottan figyeljen oda, ha a gépet gyermekek kezelik, vagy gyermekek
közelében használják.

• A gépet kizárólag a mellékelt tápkábellel szabad használni.

• Csak USA és Kanada: Ne csatlakoztassa a NEMA 1-15 dugót 150 voltnál
nagyobb feszültségű áramkörhöz.

• A gépet mindig a következő típusú pedállal használja: FC-210.
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• Soha ne dugjon semmilyen idegen tárgyat a gép egyik nyílásába sem.

• Ne helyezzen semmilyen tárgyat a pedálra.

• Varrás közben vezesse finoman az anyagot.
A tű könnyen eltörhet, ha az anyagot túl erősen húzza vagy tolja.

• Ujjait tartsa távol a mozgó alkatrészektől.

• Legyen különösen körültekintő a gép tűje körül.

• Mindig kapcsolja ki a gépet, mielőtt bármilyen műveletet végezne a tű körül
(például a tű befűzése, a tű cseréje, a hurokfogók befűzése vagy a talp
cseréje előtt).

• A gép kikapcsolásához állítsa a főkapcsolót az «0» helyzetbe.

• A gépet mindig kapcsolja ki és csatlakoztassa le az áramforrásról, mielőtt
burkolatát levenné, alkatrészeit megolajozná, vagy a kezelési útmutatóban
bemutatott bármilyen más tisztítási és karbantartási műveletet végezne.

• A tápkábelt mindig a csatlakozódugónál, és ne a vezetéknél fogva húzza ki a
konnektorból.
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Fontos tudnivalók

A kezelési útmutató elérése

A rövid kezelési útmutatót a géppel együtt szállítjuk.

• Tartsa a rövid kezelési útmutatót a gép közelében, hogy mindig kéznél legyen, ha szüksége van
valamilyen információra.

• A legújabb kezelési útmutatót a www.bernette.com weboldalról töltheti le.
• Mindig mellékelje az útmutatót a géphez, ha azt átadja egy harmadik félnek.

Helyes használat

bernette gépe háztartáson belüli használatra van tervezve. A gép különböző anyagok varrására használható,
a kezelési útmutatóban leírt módon. Minden ettől eltérő használat helytelennek tekintendő. A BERNINA nem
vonható felelősségre a helytelen használatból adódó következményekért.

A gép felépítése és a vele együtt szállított tartozékok

Az útmutatóban szereplő képek illusztrációk. A képeken ábrázolt gépek és tartozékok eltérhetnek az Ön
gépétől és az azzal ténylegesen együtt szállított tartozékoktól. A géppel együtt szállított tartozékok
országonként eltérhetnek. Az útmutatóban megemlített vagy bemutatott tartozékokat, melyek nem képezik
gépe alapfelszereltségének részét, külön megvásárolhatja a bernette szakkereskedésekben. További
tartozékokat a www.bernette.comweboldalon talál.

Műszaki okokból és termékfejlesztés céljából a gép felépítésén és a vele együtt szállított tartozékokon
bármikor előzetes figyelmeztetés nélkül változtathatunk.

A kettős szigetelésű termékek szervizelése

A kettős szigetelésű termékekben földelés helyett két szigetelőréteg található. A kettős szigetelésű
termékekhez földelő vezeték nem tartozik, és azt hozzájuk adni nem szabad. A kettős szigetelésű termékek
szervizelése rendkívüli odafigyelést és a rendszer alapos ismeretét igényli, ezért azt csakis képzett
szakemberek végezhetik. A kettős szigetelésű termékek cserealkatrészeinek a termékben eredetileg található
alkatrészekkel megegyezőknek kell lenniük. A kettős szigetelésű termékeken az alábbi felirat található:
«Double insulation» ("Kettős szigetelés") vagy «double-insulated» ("Duplán szigetelt").

A termékeken adott esetben ez a jel is megtalálható.

Környezetvédelem

A BERNINA International AG kötelességének tekinti, hogy védje a környezetet. Ezért arra törekszünk, hogy
folyamatosan úgy fejlesszük a termékeinket és a gyártásukra használt technológiát, hogy minél jobban
lecsökkentsük azok környezetre gyakorolt káros hatását.

A gépen egy kereszttel áthúzott szemetes jele található. Ez azt jelenti, hogy a gépet nem szabad a többi
háztartási szeméttel együtt hulladékba helyezni. Ha a terméket nem megfelelően helyezi hulladékba, a
talajvízbe veszélyes anyagok szivároghatnak. Ezek a káros anyagok később táplálékláncunkba is
bekerülhetnek, károsítva az egészséget.

A gépet el kell vinnie a legközelebbi elektromos és elektronikus hulladékgyűjtőbe vagy egy, a termék
újrahasznosítását biztosítani tudó kereskedésbe. A hulladékgyűjtő pontokról helyi önkormányzata tud
további felvilágosítást nyújtani. Ha új gépet vásárol, az értékesítő kötelessége, hogy a régi készüléket
térítésmentesen visszavegye, és megfelelően hulladékba helyezze.

Ha a gépen személyes adatok találhatók, ezek előzetes törlése az Ön felelőssége.
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Jelmagyarázat

 VESZÉLY Magas kockázatot jelöl. Az előírás be nem tartása súlyos és akár életveszélyes sérülésekhez vezethet.

 FIGYELEM Közepes kockázatot jelöl. Az előírás be nem tartása súlyos sérülésekhez vezethet.

 FIGYELEM Alacsony kockázatot jelöl. Az előírás be nem tartása könnyű vagy közepesen súlyos sérülésekhez vezethet.

VIGYÁZAT A jelnél olvasható előírás be nem tartása miatt anyagi károk keletkezhetnek.
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1 My bernette

1.1 A gép áttekintése

A kezelőgombok áttekintése

1
2
3
4

5 6
7

  8

  9

1 Visszavarrás 6 Tű fel/le

2 Szálvágó 7 Felső multifunkciós gomb

3 Talp fel/le 8 Alsó multifunkciós gomb

4 Start/Stop 9 Tű balra/jobbra

5 Elvarrás
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Kezelőgombok

Szám Gomb Név Használat

1 Visszavarrás > Visszavarráshoz tartsa nyomva a
«Visszavarrás» gombot.

> Folyamatos visszavarráshoz érintse meg a
«Visszavarrás» ikont.

A 22-24 számú öltések és a 51-71 számú
gomblyukak varrásakor a «Visszavarrás» nem
használható .

2 Szálvágó > A «Szálvágó» gomb megnyomásakor a
gép automatikusan elvágja a felső- és az
alsószálat.

A Beállítások menüben 2-6 elvarró öltést
programozhat be.Mielőtt a szálakat elvágná,
a gép elkészíti ezeket az elvarró öltéseket.

3 Talp fel/le > A «Talp fel/le» gombbal az anyag kézi
igazítását lehetővé tevő magasságba
emelheti a talpat.

> Ha «Talp fel/le» gombot még egyszer
megnyomja, a gép teljesen felemeli a
talpat.

4 Start/Stop A «Start/Stop» gombbal változtathat a
talppozíción és indíthatja el a gépet.

> A gép elindításához tartsa lenyomva 2
másodpercig a «Start/Stop» gombot.

> Nyomja meg röviden a «Talp fel/le»
gombot, hogy a talp az anyag kézi
igazítását lehetővé tevő magasságba
emelkedjen.

5 Tű fel/le > A «Tű fel/le» gomb megnyomásával
engedheti le a tűt.

> Nyomja meg még egyszer a «Tű fel/le»
gombot, ha a tűt fel szeretné emelni.



My bernette

132022-08 HU 5020077.30A.15

Szám Gomb Név Használat

6 Elvarrás A Beállításokban alapértelmezetten aktív az
«Elvarrás a varrat elején» funkció. A funkciót
az «Elvarrás» gomb megnyomásával
kapcsolhatja ki.

Ha az «Elvarrás a varrat elején» funkció a
Beállításokban nincs bekapcsolva, azt az
«Elvarrás»gomb megnyomásával aktiválhatja.

Ha a funkció aktív, varrás közben egy elvarrás
ikon jelenik meg a kijelzőn.

Az elvarró öltések számár a Beállítások
menüben programozhatja be.

> Nyomja meg az «Elvarrás» gombot még
mielőtt elindítaná a varrást, ha az elvarró
öltéseket a varrat elején szeretné
elkészíteni.

> Nyomja meg az «Elvarrás» gombot
bármikor varrás közben, ha az elvarró
öltéseket a varrat végén szeretné
elkészíteni.

> Ha egy öltéskombináción belül szeretne
elvarró öltéseket készíteni, varrás közben
nyomja meg az «Elvarrás» gombot.
– A kombináció kiválasztott öltésmintáját

a gép az előre megadott beállítások
szerint elvarrja.

7 Felső
multifunkciós
gomb

A «Felső multifunkciós gomb» segítségével
módosítani tudja a beállításokat.

8 Alsó multifunkciós
gomb

Az «Alsó multifunkciós gomb» segítségével
módosítani tudja a beállításokat.

9 Tű balra/jobbra Összesen 15 tűpozíció közül választhat.A tű
pozícióját a kijelzőn látható szám jelzi.

> A «Tű balra» gomb megnyomásával balra
mozgathatja a tűt.

> A «Tű jobbra» gomb megnyomásával
jobbra mozgathatja a tűt.
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A gép elülső részének áttekintése

2

1

3

4

6

8

7

9

10

13

12

11

5

1 Az anyagtovábbító fogazat karja 8 Szálvágó

2 Orsótakaró 9 Sebességszabályozó csúszka

3 Tűlemez 10 Szálemelő

4 Talp 11 Felső burkolat

5 Varrófény 12 LCD kijelző

6 Tűbefűző 13 Csatlakozónyílás a térdemelőnek (FHS)

7 Gomblyukazó kar 14 Varróasztal és tartozékos doboz

14
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A gép felső részének áttekintése

3

2

1

4

  5

  7

  6

8

1 Szálemelő 5 Orsózó és a pót cérnatartó tüske helye

2 Az orsózó előfeszítője 6 Az orsózó ütközője

3 Szálvezető 7 Érintőtoll

4 Cérnatartó tüske 8 Szálvágó

A gép hátulsó részének áttekintése

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 A tápkábel csatlakozója 6 Fogantyú

2 Szellőzőnyílások 7 Szellőzőnyílások

3 A pedál csatlakozója 8 Felső anyagtovábbító (BDF)

4 Főkapcsoló 9 Varróasztal és tartozékos doboz

5 Kézikerék
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1.2 Tartozékok

A géppel együtt szállított tartozékok

További információkért látogassa meg a www.mybernette.com/accessories weboldalt.

Kép Név Kép Név

Orsó (3 db) Filckarika

Cérnaháló Pót cérnatartó tüske

Tűkészlet Érintőtoll

Tisztítóecset/
varratbontó

Sorvezető

Nagy cérnatányér Olajozó

Közepes cérnatányér (1
db)

Tápkábel

Kis cérnatányér Csavarhúzó

Porvédő huzat Pedál

Rátolható varróasztal Térdemelő (FHS)
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A talpak áttekintése

Illusztráció Név Használat

Cikk-cakk talp (DA) Különböző haszon- és díszítő
öltésekkel való varráshoz a felső
anyagtovábbítóval.

Hímzőtalp (JK) Szatén öltésekhez, applikáláshoz
és díszítő varráshoz.

Cipzárvarró talp (JB) A felső anyagtovábbítóval való
varráshoz. Cipzárak
bevarrásához.

Gomblyukazó kocsi (RJ) Gomblyukazáshoz.

Vakvarró talp (DM) Rejtett öltéshez a felső
anyagtovábbítóval.

Gombfelvarró talp (RC) Gombok felvarrásához.

Overlock talp (DI) A felső anyagtovábbítóval való
varráshoz. Anyagszélek
eldolgozásához overlock
öltésekkel.

Szabad gépi hímzőtalp (RX) Hímzéshez, stoppoláshoz és
szabad gépi tűzéshez.
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1.3 A felhasználói felület áttekintése

A funkciók/vizuális információk áttekintése

1

2

3

4

5

1 Felsőszál-feszítés 4 Talpnyomás

2 Tű kiválasztása 5 Tűlemez kiválasztása

3 Talp megjelenítése/kiválasztása

A funkciók és a nézetek áttekintése

Illusztráció Név Használat

Bezárás A gép bezárja a kijelzőn nyitva
levő ablakot, és elmenti a
módosításokat.

«Plusz» / «Mínusz» Az érték módosítása.

Megerősítés Megerősítheti az elvégzett
módosításokat. A gép bezárja a
kijelzőn nyitva levő ablakot, és
elmenti a módosításokat.

Mégse Elvetheti a folyamatot. A gép
bezárja a kijelzőn nyitva levő
ablakot, és nem menti el a
módosításokat.

Csúszka A csúszka elhúzásával
változtathat a beállításokon.

Kapcsoló Segítségével bekapcsolhatja vagy
kikapcsolhatja a funkciókat.
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Illusztráció Név Használat

Szabad tárterület a pendrive-on A zöld sávban látható, hogy a
pendrive tárterületének hány
százaléka (%) foglalt.

Sárga keretes ikon A gyári értékek visszaállításához
koppintson a sárga keretes
ikonra.

1.4 Tű, cérna, anyag

A tűk idővel elhasználódnak, ezért rendszeresen ajánlott őket cserélni. Csak teljesen ép hegyű tűvel tud
megfelelő varrási eredményeket elérni. Általánosságban elmondható, hogy minél vékonyabb a cérna, annál
vékonyabb kell legyen a tű is. A gép modelljétől függően az alábbi tűket vagy mellékeljük, vagy külön kell
őket megvásárolni.

• 70-es és 75-ös méretű tűk: vékony anyagokhoz.
• 80-as és 90-es méretű tűk: közepesen vastag anyagokhoz.
• 100-as méretű tűk: vastag anyagokhoz.

A tűk áttekintése

Illusztráció Tű Leírás Használat

Univerzális tű

130/705 H 60-110

Kissé lekerekített
tűhegy.

Csaknem bármilyen természetes és
műszálas (szövött és kötött)
anyaghoz.

Sztreccs tű

130/705 H-S

75/11 – 90/14

Közepes
gömbheggyel.

Kötöttekhez (dzsörzékhez,
trikószövetekhez, kötött és rugalmas
anyagokhoz).

Általános varráshoz,
gombfelvarráshoz,
gomblyukvarráshoz, cipzárvarráshoz,
szegéshez, steppeléshez, díszítő
varráshoz, hímzéshez.

Jersey/Hímzőtű

130/705 H SUK

80/12

Közepes
gömbheggyel.

Szövött anyagokhoz (vékony,
közepesen vastag, vastag),
kötöttekhez, műanyaghoz.

Általános varráshoz,
gombfelvarráshoz,
gomblyukvarráshoz, cipzárvarráshoz,
szegéshez, steppeléshez, díszítő
varráshoz, hímzéshez.
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Illusztráció Tű Leírás Használat

Farmervarró tű

130/705 H-J

80/12 – 110/18

Vékony,
különösen
hegyes
tűheggyel.

Szövött anyagokhoz (vékony,
középvastag, vastag), bőrhöz,
farmerhez.

Általános varráshoz,
gombfelvarráshoz,
gomblyukvarráshoz, cipzárvarráshoz,
szegéshez, steppeléshez, díszítő
varráshoz, hímzéshez, foltvarráshoz,
tűzéshez.

Bőrvarró tű

Bőrvarró tű

90/14, 100/16

Vgóél (a
különleges LR
kiképzésű tűhegy
könnyedén
áthatol a bőr
anyagokon).

Bőrhöz, műbőrhöz és hasonló
anyagokhoz.

Cipzárvarráshoz, szegéshez,
steppeléshez és tapadós anyagokhoz.

Microtex tű

130/705 H-M

60/8 – 110/18

Vékony, hegyes
tűhegy.

Szövöttekhez (vékony, középvastag,
vastag), szintetikus anyagokhoz és
problémás anyagokhoz. Selyemhez,
mikroszálas anyagokhoz, bevont és
tapadásra hajlamos anyagokhoz.

Általános varráshoz,
gombfelvarráshoz,
gomblyukvarráshoz, cipzárvarráshoz,
szegéshez, steppeléshez, díszítő
varráshoz. Egyenes öltésekhez és
steppeléshez.

Quilt tű

130/705 H-Q

75/11 – 90/14

Nagyon vékony,
enyhén
lekerekített
heggyel.

Szövött anyagokhoz (vékony,
középvastag, vastag).

Díszítő varráshoz, foltvarráshoz,
tűzéshez. Steppelőmunkákhoz, pl.
tűzéshez és foltvarráshoz.

Hímzőtű

130/705 H-E

75/11 – 90/14

Enyhén
lekerekített
heggyel,
különösen széles
tűlyukkal és
horonnyal.

Szövött anyagokhoz (vékony,
középvastag, vastag), kötöttekhez.
Vastag és trevira cérnákhoz.

Általános varráshoz,
gombfelvarráshoz,
gomblyukvarráshoz, cipzárvarráshoz,
szegéshez, steppeléshez, díszítő
varráshoz, hímzéshez.
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Illusztráció Tű Leírás Használat

Finom anyagokhoz
való tű

130/705 H SES

70/10 – 90/14

Enyhén
lekerekített
heggyel.

Finom anyagokhoz, pl. bársonyhoz.

Általános varráshoz,
gombfelvarráshoz,
gomblyukvarráshoz, cipzárvarráshoz,
szegéshez, steppeléshez, díszítő
varráshoz, hímzéshez, foltvarráshoz,
tűzéshez.

Metafil tű

130/705 H METAFIL

80/12

Közepes
gömbheggyel és
hosszú tűlyukkal
(2 mm).

Szövött anyagokhoz (vékony,
középvastag, vastag), kötöttekhez.
Különleges cérnákkal, elsősorban
metál cérnával való varráshoz.

Metál cérnával történő hímzéshez.
Szegéshez, steppeléshez, díszítő
varráshoz, hímzéshez.

Steppelőtű

130/705 H-N

80/12 – 100/16

Közepes
gömbheggyel és
hosszú tűlyukkal
(2 mm).

Szövött anyagokhoz (vékony,
középvastag, vastag).

Szegéshez, steppeléshez, díszítő
varráshoz, hímzéshez. Díszítő
varráshoz és tűzéshez, valamint
hímzéshez.

Azsúrtű

130/705 H WING 
100–110

Szárnyszerű,
széles tűszár
(szárnyas tű)

Rejtett öltések varrásához.

Univerzális ikertű

130/705 H ZWI

70-100

Tűtávolság:
1,0/1,6/2,0/2,5/3,
0/4,0/6,0/8,0

Látható szegélyekhez sztreccs
anyagokon, piézéshez, és díszítő
varráshoz.

Sztreccs ikertű

130/705 H-S ZWI

75

Tűtávolság:
2,5/4,0

Látható szegélyekhez sztreccs
anyagokon, piézéshez, és díszítő
varráshoz.

Iker azsúrtű

130/705 H ZWIHO

100

Tűtávolság: 2,5 Speciális azsúrozáshoz.
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Illusztráció Tű Leírás Használat

Univerzális hármas
ikertű

130/705 H DRI

80

Tűtávolság: 3,0 Látható szegélyekhez sztreccs
anyagokon: díszítő varráshoz.

A varrótű részei

A háztartási varrógépekkel leggyakrabban használt 130/705 tűrendszert egy Jersey/Sztreccs tű
illusztrációjának segítségével mutatjuk be.

2

1

5

3

4

130/705 H-S/70

130 = A tű combjának hossza (1)

705 = Lapos combú tű (2)

H = A tű kanala (3)

S = A tűhegy formája (itt: közepes gömbhegy) (4)

70 = A tű mérete 0,7 mm (5)

Cérna kiválasztás

A tökéletes varrási eredmény elérésében a cérna és az anyag minőségének fontos szerepe van.

Javasoljuk, hogy az optimális varrási eredmény elérése érdekében csak jó minőségű cérnát vásároljon.

• A gyapjú cérnák előnye, hogy természetes anyagból készülnek, ezért kimondottan alkalmasak
pamutszövetek varrására.

• A mercerizált cérnának van egy kis fénye, amit mosáskor sem veszít el.
• A műszálas cérnák kifejezetten jól nyújthatók, és rendkívül színtartóak.
• A műszálas cérnák rugalmasabbak, ezért olyan anyagokhoz ajánlott használni őket, ahol erős és rugalmas

varratra van szükség.
• A műselyem cérnák természetes rostokból készülnek és szépen csillognak.
• A műselyem cérnák díszítő öltésekhez használhatók és szebb hatást érhet el velük.
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Tű/cérna kombinációk

A tű/cérna kombináció akkor megfelelő, ha a cérna tökéletesen illeszkedik a hosszú
horonyba, és könnyen átmegy a tű lyukán. Így a cérnával tökéletesen lehet varrni.

A cérna elszakadhat, ha túlságosan lazán áll a horonyban vagy a tűlyukban. Ez
öltéskihagyásokhoz vezethet.

A cérna elszakadhat és beakadhat, ha a horony széle dörzsöli, és nem fér át könnyen a
tűlyukon.
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2 A varrás előkészületei

2.1 Csatlakoztatás és a gép bekapcsolása

A gép áramforráshoz való csatlakoztatása

A biztonságos működés érdekében a gépet kizárólag a mellékelt tápkábellel használja. A mellékelt kábel az
adott országban használatos tápfeszültséghez van tervezve. Ha a gépet más országban használja, mint ahol
megvásárolta, be kell szereznie az adott országban használható tápkábelt egy hivatalos bernette
kereskedőtől.

Az USA-ban és Kanadában használható tápkábel polarizált csatlakozóval rendelkezik (egyik csapja szélesebb,
mint a másik). Az áramütés kockázatának csökkentése érdekében az ilyen dugókat csak egyféleképpen lehet
az aljzathoz csatlakoztatni. Ha a dugó nem talál az aljzatba, fordítsa meg. Ha még így sem megy be, egy
villanyszerelővel cseréltesse ki az aljzatot. Ne végezzen semmilyen módosítást a csatlakozódugón.

> Dugja a tápkábel csatlakozóját a gépen levő aljzatba.

> Dugja a tápkábel csatlakozódugóját egy konnektorba.

A hálózati kábel használata (csak Amerikai Egyesült Államok/Kanada)

A gép tápkábelének csatlakozódugója polarizált (egyik csapja szélesebb, mint a másik).Az áramütés
kockázatának csökkentése érdekében az ilyen dugókat csak egyféleképpen lehet az aljzathoz
csatlakoztatni.Ha a dugó nem talál az aljzatba, fordítsa meg.Ha a dugó még így sem talál, ki kell cserélni az
aljzatot. Keressen fel egy villanyszerelőt.Ne végezzen semmilyen módosítást a csatlakozódugón.

A pedál csatlakoztatása

A pedál vezetéke az aljára van feltekere.

> Tekerje le a vezetéket tetszőleges hosszúságban, és rögzítse a pedál kábeltartóival.
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> Dugja a vezeték csatlakozóját a gépen levő aljzatba.

> Tegye a pedált az asztal alá.
> Ha a vezeték túl hosszú, tekerje fel a fölösleget, és rögzítse a pedál kábeltartóival.

A térdemelő (FHS) csatlakoztatása

A talpat a térdemelő (FHS) segítségével is felemelheti és leengedheti. A térdemelő rendkívül hasznos
applikáláskor, foltvarráskor vagy szabad gépi tűzéskor, hiszen segítségével anélkül emelheti fel és engedheti
le a talpat, hogy az anyagot el kéne engednie.

> Illessze a térdemelőt a gép elülső részén található csatlakozónyílásba.
> Állítsa be a megfelelő ülőmagasságot, hogy a térdemelőt térdével kényelmesen használhassa.

A gép bekapcsolása

> Kapcsolja a főkapcsolót az «I» állásba.
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Az érintőtoll tárolása

> Tárolja az érintőtollat a gép felső részén található tolltartón.

A sebesség szabályozása a pedál segítségével

A pedál segítségével a varrósebességet fokozatmentesen szabályozhatja.

> A gép elindításához óvatosan nyomja le a pedált.
> Ha gyorsabban szeretne varrni, nyomja le jobban a pedált.
> A gép leállításához engedje fel a pedált.

A tű felemelése és leengedése

>  A tű felemeléséhez/leengedéséhez lépjen rá sarokkal a pedálra.

A pedál beprogramozása

Beállíthatja, hogy a pedál sarokfunkciójával milyen műveletet irányíthasson.
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2.2 Cérnatartó tüske

Vízszintes cérnatartó tüske

A cérnaspulni és a cérnatányér felhelyezése

A cérnatányérok egy helyben tartják a spulnit, hogy a cérna megfelelően fusson le róla.

> Helyezze a cérnaspulnit a cérnatartó tüskére.
> Helyezze a megfelelő cérnatányért a cérnatartóra, hogy a cérnatányér és a cérnaspulni között ne legyen

rés.

A cérnaháló használata

A cérnaháló gondoskodik arról, hogy a szál egyenletesen fusson le a spulniról, és ezáltal megakadályozza azt
is, hogy a cérna összegubancolódjon és elszakadjon. A cérnahálót csak a vízszintes cérnatartó használatakor
kell felhelyezni.

> Húzza rá a cérnahálót a spulnira. Ilyenkor vigyázzon arra, hogy a háló ne csússzon le a spulniról (pl. tegye
duplán vagy alját dugja be a spulniba).
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Második cérnatartó tüske

A második cérnatartó tüske felhelyezése

A második cérnatartó használata akkor szükséges, ha egyszerre több cérnával szeretne dolgozni.

> Állítsa a második cérnatartó tüskét az orsózó végére (1).
> Figyeljen arra, hogy a cérnatartó tüskén levő bevágás (2) az orsózón található rugóhoz (3) kerüljön.

1

2

3

A cérnaspulni felhelyezése

A filckarika nem engedi, hogy a cérna hozzátapadjon a cérnatartó tüskéhez.

> Tegye a filckarikát (1) a pót cérnatartó tüskére.
> Majd helyezze fel a cérnaspulnit is a pót cérnatartó tüskére.

1
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2.3 Szabadkar

A bernette b77 szabadkarján kényelmesen varrhat nagyobb projekteket is.

2.4 Varróasztal és tartozékos doboz

A varróasztal egyben tartozékos dobozként is funkciónál.

> Ha a varróasztalt el szeretné távolítani, a bal oldalán található fogantyútól fogva húzza a nyíl irányába.

> Ha a tartozékos dobozt ki szeretné nyitni, hajtsa le a fedelét.
> Ha a tartozékos dobozt be szeretné csukni, hajtsa vissza a fedelét addig, amíg a helyére nem kattan.

2.5 Az anyagtovábbító fogazat felemelése és leengedése

> Az anyagtovábbító fogazat felemeléséhez tolja jobbra a kart.
– Ahogy varrni kezd, a gép felemeli az anyagtovábbító fogazatot.

> Az anyagtovábbító fogazat lesüllyesztéséhez tolja balra a kart.
– Le van süllyesztve az anyagtovábbító fogazat.



A varrás előkészületei

30 2022-08 HU 5020077.30A.15

2.6 A rátolható varróasztal használata

A gép szabadkarjára tolható varróasztal még tágasabbá teszi a varrófelületet.

A rátolható varróasztal magasságán a lábak elforgatásával állíthat.

Győződjön meg róla, hogy:

• Le van véve a varróasztal.

> Emelje fel a tűt.
> Emelje fel a talpat.
> Kapcsolja ki a gépet.
> Hajtsa le a rátolható varróasztal lábait.
> Balról jobbra tolja a varróasztalt a gép szabadkarjára addig, amíg a helyére nem kattan.

> Ha le szeretné venni, húzza balra a varróasztalt.

2.7 Talp

A talp pozíciójának beállítása az FHS térdemelő rendszerrel

> Állítsa be a megfelelő ülőmagasságot, hogy a térdemelőt térdével kényelmesen használhassa.
> Ha a talpat fel szeretné emelni, térdével tolja jobbra a térdemelőt.

– Ezzel egyidőben a gép kikapcsolja a szálfeszítést is.

> A talp leengedéséhez lassan engedje vissza a térdemelőt.
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A talp cseréje

A talp eltávolítása
> Emelje fel a talpat.
> Ujjával nyomja le a talp elejét.

A talp felhelyezése
> Emelje fel a talpat (1).
> Helyezze a talpat (2) a talpszár alá úgy, hogy a rajta található rudacska (4) a talpszáron levő bemélyedés

(3) alá kerüljön.
> Ezután nyomja felfele a talpat addig, amíg a helyére nem pattan.

3
2

4

1

A talpszár eltávolítása és felhelyezése

Győződjön meg róla, hogy:

• Nincs feltéve talp.

> Emelje fel a talpat.
> Igazítsa a talpszárat (1) a talprúd (2) bal alsó részéhez.
> Tartsa meg a tapszárat, és kézzel csavarja be a rögzítőcsavart.
> A csavarhúzóval szorítsa meg a rögzítőcsavart.

1

2
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A sorvezető csatlakoztatása

A sorvezető segít tökéletesen párhuzamos öltéssorokat varrni.

> Illessze a sorvezetőt (1) a talp nyílásába (2).
> Állítsa a sorvezetőt a kívánt távolságra az előző öltéssortól.

2

1

Talp megjelenítése a felhasználói felületen

A kijelzőn megjelenik a kiválasztott öltéshez ajánlott talp. Emellett a gép megjelöli az öltés elkészítésére
alkalmas további talpakat is.

> Kapcsolja be a gépet.
> Válasszon ki egy öltést.

– Az ajánlott talp betűjele megjelenik a «Talp megjelenítése/kiválasztása» mezőben.

> Koppintson a «Talp megjelenítése/kiválasztása» ikonra.
– A kijelzőn megjelenik minden elérhető talp.

– Az öltéshez ajánlott talp egy zöld pipával van megjelölve.

– A további alkalmas talpak sárga csillaggal vannak megjelölve.

Talpnyomás beállítás

A talpnyomás beállítása optimálisan az anyag vastagságához igazítja a talpnyomást. Ha vastag
anyagokkal dolgozik, javasoljuk, hogy csökkentse a talpnyomást. Így könnyebben fogja tudni mozgatni
az anyagot. Ha a talpnyomást 0 alá állítja, a talp még kissé meg is emelkedik, hogy még több helye
legyen az anyagnak. Ha vékony anyagokkal dolgozik, javasoljuk, hogy növelje a talpnyomást. Ilyenkor
előny, hogy az anyagot nem lehet olyan könnyen mozgatni a talp alatt.

> Koppintson a «Talpnyomás» ikonra.
> Állítsa be a talpnyomást.
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2.8 Tű és tűlemez

A tű cseréje

> Emelje fel a talpat.
> Emelje fel a tűt.
> Kapcsolja ki és áramtalanítsa a gépet.
> A csavarhúzóval lazítsa meg a rögzítőcsavart (1).
> Húzza lefelé és távolítsa el a tűt.
> Tartsa az új tűt (2) úgy, hogy lapos oldala hátrafelé nézzen. Ütközésig tolja fel a tűt a tűfejbe (3).
> A csavarhúzóval szorítsa meg a rögzítőcsavart.

1

3

2

Tű kiválasztása a felhasználói felületen

Tűcsere után ellenőrizheti, hogy az új tű használható-e a kiválasztott tűlemezzel.

> Koppintson a «Tű kiválasztása» vagy a «Tűlemez/tű kiválasztása» ikonra.
> Válassza ki azt a tűt, amit a gépbe helyezett.

– Amennyiben a kiválasztott tű használható a gépen levő tűlemezzel és talppal, azonnal elkezdhet
varrni.

– Ha a kiválasztott tű nem használható a gépen levő tűlemezzel, a kijelzőn egy piros felkiáltójel jelenik
meg.
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Tűmegállás fent/lent (állandó)

> A tűmegállási pozíció beállításához koppintson a «Tűmegállás fent/lent» ikonra.
– A gép alsó tűpozícióval áll meg, amikor felengedi a pedált vagy megnyomja a «Start/Stop» gombot.

> Koppintson ismét a «Tűmegállás fent/lent» ikonra.
– A gép felső tűpozícióval áll meg, amikor felengedi a pedált vagy megnyomja a «Start/Stop» gombot.

A tűlemez cseréje

A tűlemezen függőleges, vízszintes és átlós vonalak találhatók, milliméter és hüvelyk beosztásokkal. Ezek a
vonalak segítenek pontosan vezetni az anyagot varrás és steppelés közben. Megjegyzés: Az orsótokon
található jel a tűlemezen található jelhez kell kerüljön.

Győződjön meg róla, hogy:

• Le van süllyesztve az anyagtovábbító fogazat.
• A gép ki van kapcsolva és nincs áram alatt.
• Az orsótakaró, a tű és a talp el van távolítva.

> A csavarhúzó segítségével távolítsa el a tűlemezt rögzítő csavarokat.

> Vegye ki a tűlemezt.
> Tegye be az új tűlemezt, és a csavarhúzóval szorítsa meg a rögzítőcsavarokat.

Tűlemez kiválasztása a felhasználói felületen

Miután kicserélte a tűlemezt, ellenőrizheti, hogy az új tűlemez használható-e a kiválasztott tűvel.

> Koppintson a «Tűlemez/tű kiválasztása» ikonra.
– A gép automatikusan felismeri és a kijelzőn megjeleníti az új tűlemez típusát.

– Amennyiben a kiválasztott tűlemez kompatibilis a tűvel, azonnal elkezdhet varrni.

– A gép automatikusan beállítja a tűlemeznek megfelelő öltésszélességet.

– Ha a kiválasztott tű nem használható a gépen levő tűlemezzel, a kijelzőn egy piros felkiáltójel jelenik
meg.
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2.9 Befűzés

A befűzés előkészületei

> Ha «Talp fel/le» gombot még egyszer megnyomja, a gép teljesen felemeli a talpat.
> Emelje fel a talpat.

A felsőszál befűzése

1
2

4

6

3

5

6

9 10

12

11

7

8

∼

1 Cérnaleszorító tányér 7 Szálvezető

2 Szálvezető 8 Szálvezető

3 Előfeszítő 9 Tűbefűző kar

4 Fesztőtárcsák 10 Fém kampó

5 A szálemelő fedele 11 Szálvágó

6 Szálemelő 12 Cérna

> Tegyen egy cérnaspulnit a cérnatartó tüskére úgy, hogy a szál az óramutató járásával megegyező
irányban fusson le róla.

> Tegye fel a spulni méretének megfelelő cérnatányért.
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> Vezesse át a szálat a szálvezetőn.

> Vezesse át a szálat az előfeszítőn.

> Illessze a szálat a szálvezető nyílásba.

> Vezesse lefelé a szálat a szálvezető nyílásban, majd vissza a szálemelő fedelének másik felén.
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> Miután teljesen felhúzta a szálat, jobb oldalról akassza a szálemelőn található bevágásba, majd vezesse
ismét lefelé.

> Vezesse át a szálat a talp fölött található szálvezetőkön.
> Engedje le a talpat.

> Nyomja le a tűbefűző karját addig, amíg a helyére nem kattan.
– A fém kampó átmegy a tű lyukán.

– A tűbefűző sérülését elkerülendő, a gép automatikusan leengedi a talpat.

> Vezesse körbe a szálat a szálvezető körül.
> Húzza a szálat a tű elé úgy, hogy a tűbefűző kampója alá kerüljön.
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> Ha le szeretné vágni a szálfölösleget, fogja meg a szál végét, és óvatosan húzza át a szálat a szálvágón.
Megjegyzés: Befűzéskor csak a jobb oldali szálvágót használja.

> A tű befűzéséhez engedje fel a tűbefűző kart. Tartsa lazán a szálat, amikor a kart felengedi.
– A kampó áthúzza a szálat a tű lyukán és egy kis hurkot formál belőle.

> Húzza hátra a szálhurkot.

Az ikertű befűzése

Győződjön meg róla, hogy:

• Fel van téve a cikk-cakk talp.
• Fel van téve az ikertű.
• Fel van téve a második cérnatartó tüske, a filckarika és egy második cérnaspulni.

> A nyíl irányában vezesse el a szálat a vízszintes cérnatartó tüskéről (piros) a feszítőtárcsa bal oldalán (1).

1
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> Vezesse el a szálat a talp fölött található szálvezetőig.

> Kézzel fűzze be a szálat a bal oldali tűbe.

2

> A nyíl irányában vezesse el a szálat a függőleges cérnatartó tüskéről (kék) a feszítőtárcsa jobb oldalán (1).
> Vezesse el a szálat a talp fölött található szálvezetőig.
> Kézzel fűzze be a szálat a jobb oldali tűbe.
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VIGYÁZAT Tűtörés nem megfelelő talp, öltés vagy tűpozíció használata miatt
Ha nem megfelelő a talp, az öltés vagy a tűpozíció, a tű hozzáérhet a talphoz vagy a tűlemezhez, és
eltörhet.
> Tegye fel a cikk-cakk talpat.
> Válasszon ki egy egyenes öltést.
> Válassza ki a középső tűpozíciót.

Orsózás

1
2

4

3

1 Cérnaleszorító tányér 3 Az orsózó előfeszítője

2 Szálvezető 4 Cérnatartó tüske

> Húzza rá a cérnahálót a spulnira, hogy a csúszós cérnák se akadjanak be vagy szakadjanak el.

> Helyezze a cérnaspulnit és az annak megfelelő méretű cérnatányért a cérnatartó tüskére. Használja a kis
cérnatányért.

> Vezesse át a szálat a szálvezetőn.

> Vezesse körbe a szálat az orsózó előfeszítőjén, ahogy a nyíl mutatja.
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> Fűzze át a szálat az orsón található egyik lyukon, majd tegye az üres orsót az orsózóra.

1

2

> Tolja jobbra az orsót.

– A «Start/Stop» gomb jelzőfénye villogni kezd, a kijelzőn pedig megjelenik az orsózás ablaka.

> Egyik kezével fogja meg a szál végét.

> Nyomja meg a «Start/Stop» gombot, hogy az orsózó forogjon egy pár fordulatot, és a szál megfelelően
rögzüljön az orsóhoz.

> Az orsón levő lyukhoz közel vágja le a szál végét.
> Az orsózás folytatásához nyomja meg a «Start/Stop» gombot.
> Az orsózás leállításához nyomja meg a «Start/Stop» gombot.
> Tolja balra az orsót, a kezdőpozícióba.

> Vegye le az orsót, és vágja el a szálat.
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Az alsószál befűzése

VIGYÁZAT Tűtörés egyenetlen orsózás miatt
Ha a szál egyenetlenül van felcsévélve az orsóra, nem lesz megfelelő a szálfeszítés és eltörhet a tű.
> Kizárólag olyan orsókat használjon, amikre egyenletesen van feltekerve a szál.

Győződjön meg róla, hogy:

• Fel van emelve a tű.
• Fel van emelve a talp.
• Ki van kapcsolva a gép.

> Tolja jobbra a kioldókarját, és vegye ki az orsótakarót.

> Tegyen be egy orsót úgy, hogy a szál az óramutató járásával ellentétes irányban fusson le róla.

> Húzza be a szálat a nyílásba (1).

1

> Finoman nyomja le az orsót.
> A nyilakat követve vezesse át a szálat a szálvezetőn.
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> A szálvágóval vágja le a szálfölösleget (2).

2

> Tegye vissza az orsótakarót.
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3 Beállítások menü

3.1 Varrásbeállítások

Felsőszál feszességének beállítása

Amennyiben a felsőszál feszességét a Beállítások menüben módosítja, a változtatások minden öltésre
vonatkozni fognak. A Beállítások menüben eszközölt módosításokat a gép kikapcsolás után is megjegyzi.

> Koppintson a «Beállítások menü» ikonra.

> Koppintson a «Varrásbeállítások» ikonra.

> Koppintson a «Felsőszál feszességének beállítása» ikonra.
> Állítsa be a megfelelő szálfeszítést.

A maximális varrósebesség beállítása

A funkcióval csökkentheti a maximális sebességet.

> Koppintson a «Beállítások menü» ikonra.

> Koppintson a «Varrásbeállítások» ikonra.

RPM

> Koppintson a «Maximális varrósebesség» ikonra.
> Állítsa be a maximális varrósebességet.

Elvarró öltések beprogramozása

Ha a funkció be van kapcsolva, szálvágás után a gép automatikusan elkészít 4 elvarró öltést a varrat elején.

> Koppintson a «Beállítások menü» ikonra.

> Koppintson a «Varrásbeállítások» ikonra.

> Kapcsolja be vagy ki az elvarró öltéseket a minta elején.
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Az anyag kézi igazítását lehetővé tevő talpmagasság beállítása

A használt anyag vastagságának függvényében módosíthatja az anyagok kézi igazítását lehetővé tevő
talpmagasságot 1 mm-től maximum 6 mm-ig.

> Koppintson a «Beállítások menü» ikonra.

> Koppintson a «Varrásbeállítások» ikonra.

> Koppintson a «Kezelőgombok és ikonok beprogramozása» ikonra.

> Koppintson a «Az anyag kézi igazítását lehetővé tevő talpmagasság beállítása» ikonra.
> A kívánt talpmagasságot a «Felső multifunkciós gomb» és az «Alsó multifunkciós gomb» elforgatásával,

vagy a «Plusz»/«Mínusz» ikonokkal állíthatja be.

Az «Elvarrás» gomb beprogramozása

Beprogramozhatja az elvarró öltések számát és típusát.

A haszonöltések használatakor készítendő elvarró öltések számát a kijelző felső részén programozhatja be
(1).

A díszítő öltések vagy öltéskombinációk használatakor készítendő elvarró öltéseket számát a kijelző alsó
részén programozhatja be (2).

1

2

> Koppintson a «Beállítások menü» ikonra.

> Koppintson a «Varrásbeállítások» ikonra.

> Koppintson a «Kezelőgombok és ikonok beprogramozása» ikonra.

> Koppintson a «Elvarrás gomb beprogramozása» ikonra.
> A haszonöltések használatakor készítendő elvarró öltések számát a felső «Plusz» vagy «Mínusz»

ikonokkal programozhatja be (1).
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> Ha be szeretné kapcsolni az automatikus elvarrást a díszítő öltésekhez és öltéskombinációkhoz,
koppintson az «Elvarrás» ikonra.

> A helyben készítendő elvarró öltések számát az alsó «Plusz» vagy «Mínusz» ikonokkal programozhatja be
(2).

> Ha ki szeretné kapcsolni az automatikus elvarrást a díszítő öltésekhez és öltéskombinációkhoz,
koppintson ismét az «Elvarrás» ikonra.

> Ha a kiválasztott minta végén el szeretne varrni, koppintson a «Minta vége» ikonra.
– A minta végén a gép elvarr és automatikusan megáll.

> A mintavégi elvarrás kikapcsolásához koppintson ismét a «Minta vége» ikonra.

A «Szálvágó» gomb beprogramozása

Beprogramozhatja, hogy a gép a szálak elvágása előtt automatikusan elvarrjon.

> Koppintson a «Beállítások menü» ikonra.

> Koppintson a «Varrásbeállítások» ikonra.

> Koppintson a «Kezelőgombok és ikonok beprogramozása» ikonra.

> Koppintson a «Szálvágó gomb beprogramozása» ikonra.

> Ha szálvágás előtt négy elvarró öltést szeretne, koppintson az «Elvarrás» ikonra.
> Állítsa be az elvarró öltések számát a «Mínusz» és «Plusz»ikonok segítségével.
> Az automata elvarrás kikapcsolásához koppintson ismét az «Elvarrás» ikonra.

Az alsó tűmegállási pozícióhoz tartozó talpmagasság beállítása

Amennyiben beprogramozza az alsó tűmegállást, a varrás megállításakor a gép automatikusan az anyag kézi
igazítását lehetővé tevő magasságba emeli a talpat.

> Koppintson a «Beállítások menü» ikonra.

> Koppintson a «Varrásbeállítások» ikonra.

> Koppintson a «Kezelőgombok és ikonok beprogramozása» ikonra.

> Koppintson a «Talppozíció alsó tűmegállással» ikonra.

> Koppintson a kapcsolóra, ha azt szeretné, hogy alsó tűmegállási pozíciónál a gép az anyagok kézi
igazítását lehetővé tevő magasságba emelje a talpat.

> Koppintson ismét a kapcsolóra, ha azt szeretné, hogy alsó tűmegállási pozíciónál a gép ne emelje az
anyagok kézi igazítását lehetővé tevő magasságba a talpat.
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A «Visszavarrás» gomb beprogramozása

Választhat kép opció, a «Folyamatos visszavarrás» és a «Visszaöltés» között.

> Koppintson a «Beállítások menü» ikonra.

> Koppintson a «Varrásbeállítások» ikonra.

> Koppintson a «Kezelőgombok és ikonok beprogramozása» ikonra.

> Koppintson a «Visszavarrás gomb beprogramozása» ikonra.

> A visszaöltés funkció bekapcsolásához koppintson a «Visszalépés» ikonra.

> A visszavarrás aktiválásához koppintson a «Visszavarrás» ikonra.

A Tű fel/le gomb beprogramozása

Beállíthatja az anyag kézi igazítását lehetővé tevő talpmagasságot.

> Koppintson a «Beállítások menü» ikonra.

> Koppintson a «Varrásbeállítások» ikonra.

> Koppintson a «Kezelőgombok és ikonok beprogramozása» ikonra.

> Koppintson a «A Tű fel/le gomb beprogramozása» ikonra.
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> Ha a talpmagasságot 2 mm-re szeretné állítani, koppintson a «Lebegő talpmagasság 2» ikonra.

> Ha a talpmagasságot 6 mm-re szeretné állítani, koppintson a «Lebegő talpmagasság 6» ikonra.

VIGYÁZAT! A vonalzós tűzőtalppal legfeljebb 2 mm-es lebegő talpmagasság állítható be, hogy ne
ütközzön a tűfejbe.

A pedál beprogramozása

Ha a «Tű fel/le» ikon aktív, a pedál sarokfunkciójával felemelheti és leengedheti a tűt. Emellett azt is
beprogramozhatja, hogy a sarokfunkció aktiválásakor a gép felemelje a talpat, elvágja a szálakat és elvarró
öltéseket készítsen.

> Koppintson a «Beállítások menü» ikonra.

> Koppintson a «Varrásbeállítások» ikonra.

> Koppintson a «Pedál beprogramozása» ikonra.

– Alapértelmezetten a «Tű fel/le» funkció aktív.

– A talp sarokfunkciójával felemelheti és leengedheti a tűt.

51

> A sarokfunkció beprogramozásához koppintson a «Sarokfunkció beprogramozása» ikonra.

> Ha a sarokfunkcióval az automata elvarrást szeretné irányítani, koppintson az «Elvarrás» ikonra.
> Állítsa be az elvarró öltések számát a «Plusz» és «Mínusz» ikonok segítségével.
> Ha le szeretné választani az automata elvarrást a sarokfunkcióról, koppintson ismét az «Elvarrás» ikonra.

51

> Ha a sarokfunkcióval az automata szálvágást szeretné irányítani, koppintson az «Automata szálvágó»
ikonra.

> Ha le szeretné választani az automata szálvágást a sarokfunkcióról, koppintson ismét az «Automata
szálvágó» ikonra.

51

> Ha a sarokfunkcióval lent szeretné tartani a talpat, koppintson a «Tű fel/le» ikonra.
> Ha a sarokfunkcióval fent szeretné tartani a talpat, koppintson a «Tű fel/le» ikonra.

– Ha csak a «Tű fel/le» aktív az «Automata szálvágó» és az «Elvarrás» nélkül, a funkció a lebegő
magasságba vagy a legfelső állásba (12 mm) emelheti a talpat.

Az anyagvastagság felmérése

Varrás közben a gép folyamatosan figyeli az anyagvastagságot, és automatikusan változtat a talpnyomáson
annak érdekében, hogy az anyagtovábbítás mindig a lehető legegyenletesebb legyen.

> Koppintson a «Beállítások menü» ikonra.

> Koppintson a «Varrásbeállítások» ikonra.
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> Az automata talpnyomás bekapcsolásához koppintson az «Anyagvastagság felmérése» ikonra.
> Az automata talpnyomás kikapcsolásához koppintson ismét az «Anyagvastagság felmérése» ikonra.

A balansz beállítása

A használt anyagtól, cérnától és vetextől függően előfordulhat, hogy a gép eltorzítja a kiválasztott öltést. Az
elektronikus balansz funkcióval módosíthatja az öltést, és korrigálhatja ezeket a torzulásokat.

> Válasszon ki egy öltést vagy egy ábécét.
> Koppintson a «Beállítások menü» ikonra.

> Koppintson a «Varrásbeállítások» ikonra.

> Koppintson a «Balansz» ikonra.
– A kijelzőn megjelenik az öltés előnézete.

> Forgassa addig a «Multifunkciós gombot», amíg az öltés előnézete ugyanolyan nem lesz, mint a levarrt
öltés.
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3.2 Személyes beállítások
> Koppintson a «Beállítások menü» ikonra.

> Koppintson a «Személyes beállítások» ikonra.
> Válassza ki a kívánt színt.

3.3 Figyelő funkciók

A felső szálfigyelő bekapcsolása

> Koppintson a «Beállítások menü» ikonra.

> Koppintson a «Figyelő funkciók» ikonra.

> A felső szálfigyelő kikapcsolásához koppintson a kijelző felső részén található kapcsolóra.
> Koppintson újra a kapcsolóra a felső szálfigyelő bekapcsolásához.

Az alsószál-figyelő bekapcsolása

> Koppintson a «Beállítások menü» ikonra.

> Koppintson a «Figyelő funkciók» ikonra.

> Az alsó szálfigyelő kikapcsolásához koppintson a kijelző alsó részén található kapcsolóra.
> Koppintson újra a kapcsolóra az alsó szálfigyelő bekapcsolásához.
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3.4 Hang be/ki
> Koppintson a «Beállítások menü» ikonra.

> Minden hang kikapcsolásához koppintson a «Hangok be/ki» ikonra.
> Minden hang bekapcsolásához koppintson ismét a «Hangok be/ki» ikonra.

3.5 Gépbeállítások

A kijelző fényerősségének beállítása

A kijelző fényerejét igényeinek megfelelően módosíthatja.

> Koppintson a «Beállítások menü» ikonra.

> Koppintson a «Gépbeállítások» ikonra.

> Koppintson a «Képernyőbeállítások» ikonra.
> A kijelző fényerején a felső mezőben állíthat.

A varrófény beállítása

A varrófény erősségét igényeinek megfelelően módosíthatja.

> Koppintson a «Beállítások menü» ikonra.

> Koppintson a «Gépbeállítások» ikonra.

> Koppintson a «Képernyőbeállítások» ikonra.
> A varrófény erején az alsó mezőben állíthat.

> Koppintson a kapcsolóra, ha ki szeretné kapcsolni a varrófényt.
> A varrófény visszakapcsolásához koppintson ismét a kapcsolóra.

A kijelző kalibrálása

A műveletről jelen kezelési útmutató végén, a Hibaelhárítás fejezet után található mellékletben olvashat
bővebben.

> Koppintson a «Beállítások menü» ikonra.

> Koppintson a «Gépbeállítások» ikonra.
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> Koppintson a «Képernyő kalibrálása» ikonra.
> Az érintőtollal sorban érintse meg a kijelzőn megjelenő kereszteket.

Gyári beállítások visszaállítása

FIGYELEM: A funkció használatakor a gép töröl minden egyéni beállítást.

> Érintse meg a «Beállítások» ikont.

> Érintse meg a «Gépbeállítások» ikont.

> Érintse meg a «Gyári varrásbeállítások» ikont.

> Érintse meg a «Megerősítés» ikont, ha biztosan vissza szeretné állítani a gyári varrásbeállításokat.

> Érintse meg a «Minden gyári beállítás» ikont.

> Érintse meg a «Megerősítés» ikont és indítsa újra a gépet, ha biztosan vissza szeretne állítani minden
gyári beállítást.

A firmware verziószámának ellenőrzése

Megjelenik a gép firmware-ének verziószáma.

> Koppintson a «Beállítások menü» ikonra.

> Koppintson a «Gépbeállítások» ikonra.

> Koppintson a «Adatok a gépről» ikonra.
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A levarrt öltések számának ellenőrzése

Ellenőrizheti, hogy a gép hány öltést varrt le összesen, és hányat a hivatalos bernette márkaszervizben
legutóbb elvégzett karbantartási munkálatok óta.

Szervizelést követően 4 millió varrt öltés után a  szimbólum jelzi, hogy a gépet ismét ajánlott elvinni a
bernette szaküzletbe bevizsgálásra.

> Koppintson a «Beállítások menü» ikonra.

> Koppintson a «Gépbeállítások» ikonra.

> Koppintson a «Adatok a gépről» ikonra.
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4 Gépbeállítások

4.1 Az eco üzemmód használata

Ha a munkát hosszabb időre megszakítja, kapcsolja be az energiatakarékos (eco) üzemmódot. Ilyenkor a
kijelzőn semmit nem lehet kiválasztani, és a gépet sem lehet elindítani.

> Koppintson a «eco üzemmód» ikonra.
– A kijelző alvó üzemmódra vált. A gép energiafogyasztása csökken, és a varrófény kikapcsol.

> Koppintson az «Eco mód» ikonra.
– Ismét használhatja a gépet.

4.2 A Kreatív Tanácsadó előhívása

A Kreatív Tanácsadó segít kiválasztani a megfelelő tartozékokat. Egyszerűen válassza ki az anyag és a munka
típusát, és a kijelzőn azonnal megjelenik az ajánlott tű, talp és a többi tartozék.

> Koppintson a «Kreatív Tanácsadó» ikonra.
> Válassza ki a használni kívánt anyagot.

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11 12

1 Vékony szövött 7 Vastag kötöttek

2 Közepesen vastag szövött 8 Szőrme/műszőrme

3 Vastag szövött 9 Törülközőanyagok

4 Farmer 10 Bolyhos anyagok

5 Vékony kötöttek 11 Bőr és műbőr

6 Közepesen vastag kötött 12 Háló és csipke
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> Válassza ki a munka jellegét.
– A gép automatikusan kiválasztja a megfelelő öltéstípust, minden más beállítást azonban a

felhasználónak kell elvégeznie.

1 2 3

4 5 6

7 8 9

1 Egyszerű varrás 6 Díszítő varrás

2 Anyagszélek eldolgozása 7 Gépi tűzés

3 Rejtett szegés 8 Szabad gépi tűzés

4 Gomblyukak 9 Applikálás

5 Cipzárak

1

2

3

4

5

6

1 Ajánlott öltés száma 4 Ajánlott talp

2 Ajánlott tű 5 Megerősített gomblyuk

3 Ajánlott cérna 6 Az ajánlott vetex

> Az ajánlásokat figyelembe véve módosítson a gép beállításain.

4.3 Módosítások elvetése a «clr» ikonnal

A minták bármilyen beállítását visszaállíthatja gyári alapbeállításra. Kivételt képeznek a Saját memóriába
mentett minták és a figyelő funkciók.

> Koppintson a «Alapértelmezett érték visszaállítása» ikonra.
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5 Kreatív varrás

5.1 A varró mód választómenüjének áttekintése

1

2

3

4

5

6

1 «Haszonöltések» 4 «Gomblyukak»

2 «Díszítő öltések» 5 «Quilt öltések»

3 «Ábécék» 6 «Saját memória»

Egy öltés kiválasztása

> Válasszon ki egy öltést, egy ábécét vagy egy gomblyukat.
> További öltések betöltéséhez görgessen jobbra (1).
> A nézet kinagyításához koppintson a «Nézet nagyítása/kicsinyítése» ikonra (2).
> A nézet lekicsinyítéséhez koppintson ismét a «Nézet nagyítása/kicsinyítése» (2) ikonra.

0-9 > Koppintson az «Öltéskiválasztás szám alapján» ikonra (3), ha az öltésszám megadásával szeretne
kiválasztani egy öltést.
– Ha az öltésminta számának beírása után a kijelzőn «!!!» jelenik meg, a kívánt öltés Kombinált

üzemmódban nem használható.

– Ha az öltésminta számának megadása után a kijelzőn «???» jelenik meg, az adott számú öltés nem
létezik.

2

1

3



Kreatív varrás

572022-08 HU 5020077.30A.15

5.2 Felső anyagtovábbító

A talpnyomást mindig ajánlott az anyaghoz igazítani. Minél vastagabb az anyag, annál kisebb talpnyomás
illik hozzá.

A felső anyagtovábbító segítségével a gép felülről és alulról is továbbítani tudja az anyagot. A kettős
továbbításnak köszönhetően vékony és kényes anyagokkal is gond nélkül dolgozhat. Az egyenletes
anyagtovábbítás lehetővé teszi, hogy a csíkos vagy a kockás anyagdarabokat is problémamentesen
illeszthesse össze.

A felső anyagtovábbító alkalmazása

A felső anyagtovábbító elsősorban a következő varrómunkákhoz használható:

• Varrás: Nehezen kezelhető anyagok varrásához (pl. anyagdarabok összevarrásához, cipzárak
bevarrásához stb.).

• Foltvarrás: Anyagcsíkok és -blokkok precíz összevarrásához, és akár 7 mm széles díszítő öltések
készítéséhez.

• Applikálás: applikáláshoz, szalagok és ferdepántok felvarrásához.

Nehezen kezelhető anyagok:

• Bársony, szálirányban varrva
• Törülközőanyagok
• Dzsörzé, főleg kereszt szálirányban varrva
• Műszőrme vagy bevont műszőrme
• Gyapjúanyagok
• Bélelt anyagok
• Csíkos és kockás anyagok
• Függönyanyagok ismétlődő mintákkal

«Tapadós» anyagok:

• Műbőr, bevont anyagok (a felső anyagtovábbító mellett teflon/görgős talp használata is ajánlott)

A felső anyagtovábbító használata

A felső anyagtovábbítóval csak hátul bevágott talpakat lehet használni.

> Emelje fel a talpat.
> Húzza le a talp alá a felső anyagtovábbítót addig, amíg a helyére nem kattan.

> Emelje fel a talpat.
> Kissé húzza le, hátrafelé vegye ki a talp alól, és engedje fel a felső anyagtovábbítót.
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5.3 A sebesség szabályozása

A sebességszabályozó csúszka segítségével fokozatmentesen állíthatja a varrósebességet.

> Mozgassa balra a csúszkát, ha csökkenteni szeretné a sebességet.
> Mozgassa jobbra a csúszkát, ha a sebességet növelni szeretné.

5.4 Felsőszál feszességének beállítása

Egy öltés kiválasztásakor a gép automatikusan beállítja a megfelelő szálfeszítést.

A használt cérna típusától függően azonban a szálfeszesség optimális mértéke az alapértelmezett értéktől
eltérhet. Így előfordulhat, hogy a használt cérna és a kiválasztott öltés függvényében manuálisan is állítania
kell a szálfeszítésen.

Minél erősebb a szálfeszítés, annál feszesebb a felsőszál. Ha a szál túl feszes, a gép felhúzhatja az alsószálat
az anyag színére. Ha viszont a szál túl laza, a gép nem húzza fel eléggé az alsószálat, így a két szál az anyag
alatt hurkolódik.

A módosított szálfeszítés csakis a kiválasztott öltésre fog vonatkozni. A varró mód egészére vonatkozó
általános szálfeszítési beállításokat a Beállítások menüben módosíthatja.

4.00 > Koppintson a «Felsőszál-feszítés» ikonra.
> A felsőszál feszességén a csúszka elmozgatásával állíthat.

2

1

1 Általános szálfeszítési beállítások

2 Szálfeszítés az aktuális hímzőmintához

5.5 Öltésminták szerkesztése

Az öltésszélesség megváltoztatása

> Ha csökkenteni szeretné az öltésszélességet, forgassa balra a «Felső multifunkciós gombot».
> Ha növelni szeretné az öltésszélességet, forgassa jobbra a «Felső multifunkciós gombot».
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> A további beállítási lehetőségek megnyitásához koppintson az «Öltésszélesség» ikonra (1).

1

Az öltéshossz megváltoztatása

> Ha csökkenteni szeretné az öltéshosszt, forgassa balra az «Alsó multifunkciós gombot».
> Ha növelni szeretné az öltéshosszt, forgassa jobbra az «Alsó multifunkciós gombot».
> A további beállítási lehetőségek megnyitásához koppintson az «Öltéshossz» ikonra (1).

1

A balansz beállítása

A használt anyagtól, cérnától és vetextől függően előfordulhat, hogy a gép eltorzítja a kiválasztott öltést. Az
elektronikus balansz funkcióval módosíthatja az öltést, és korrigálhatja ezeket a torzulásokat.

> Válasszon ki egy öltést vagy egy ábécét.
> Varrja le a kiválasztott mintát.
> Koppintson az «i-ikon» ikonra.



Kreatív varrás

60 2022-08 HU 5020077.30A.15

> Koppintson a «Balansz» ikonra.
– A kijelzőn megjelenik az öltés előnézete.

> Forgassa addig a «Multifunkciós gombot», amíg az öltés előnézete ugyanolyan nem lesz, mint a levarrt
öltés.

> Bármelyik öltés módosított balanszbeállításait elmentheti a «Saját memória» mappába.
> A módosított balansz addig marad érvényben, amíg meg nem nyomja a «Alapértelmezett érték

visszaállítása» gombot, vagy ki nem kapcsolja a gépet.

Öltésismétlések beprogramozása

> Válasszon ki egy öltést vagy egy ábécét.
> Koppintson az «i-ikon» ikonra.

x 

> Az öltés megismétléséhez koppintson egyszer a «Mintaismétlés» ikonra.
> Koppintson még annyiszor a «Mintaismétlés» ikonra, ahányszor az öltést ismételni szeretné (legfeljebb

9x).
– Az öltésminta adott számú megismétlése után a gép automatikusan megáll.

> Ha az öltéssor végét el szeretné varrni, kapcsolja be az «Elvarrás» funkciót.
> Ha nem szeretne elvarrást, koppintson az «Elvarrás» ikonra.

Öltésminták tükrözése

> Válasszon ki egy öltést vagy egy ábécét.
> Koppintson az «i-ikon» ikonra.

> Az öltés balról jobbra tükrözéséhez koppintson a «Tükrözés balra/jobbra» ikonra.

> A «Tükrözés fel/le» ikonra koppintva a varrás irányában tükrözheti az öltést.
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Öltéshossz módosítása

A szaténöltések kategóriájában található öltésminták hosszát igény szerint növelheti és csökkentheti.

> Válasszon ki egy öltést.
> Koppintson az «i-ikon» ikonra.

> Koppintson a «Öltéshossz módosítása» ikonra.
> Az öltéshossz beállításához használja a csúszkát vagy a «Plusz»/«Mínusz» ikonokat (1).
> Az öltéssűrűség beállításához használja a «Plusz»/«Mínusz» ikonokat (2).

1

2

Folyamatos visszavarrás

> Válasszon ki egy öltést vagy egy ábécét.
> Koppintson az «i-ikon» ikonra.

> Folyamatos visszavarráshoz koppintson a «Visszavarrás» ikonra (1).

Visszalépés

> Válasszon ki egy öltést, egy ábécét vagy egy gomblyukat.
> Koppintson az «i-ikon» ikonra.
> Visszaöltéshez koppintson a «Visszalépés» ikonra (2).

1 2
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5.6 Öltésminták kombinálása

A kombinált üzemmód áttekintése

1

2

3

4

1 «Öltésszélesség» 3 «Kombinált/Egyszerű üzemmód»

2 «Öltéshossz» 4 Egyetlen öltés a kombináción belül

Öltéskombinációk készítése

A Kombinált üzemmódban az öltésminták és az ábécék tetszés szerint kombinálhatók. Egy öltéskombináció
akár 20 öltést is tartalmazhat. Az Öltéstervezővel (Stitch Designer) megtervezett öltések nem adhatók
öltéskombinációkhoz.

> Koppintson a «Kombinált/Egyszerű üzemmód» (3) ikonra.
> Válassza ki a kívánt öltéseket.
> Ha vissza szeretne térni az egyszerű módba, koppintson ismét a «Kombinált/Egyszerű üzemmód» ikonra.

Egyetlen öltésminta szerkesztése

Győződjön meg róla, hogy:

• Létrehozott egy öltéskombinációt.

> Ha ki szerente jelölni egy mintát a kombinációból, koppintson az adott pozícióra (1).

1

> Ha át szeretne szerkeszteni egy mintát, koppintson az «i-ikon» ikonra.
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Egyetlen öltésminta törlése

> Hozzon létre egy öltéskombinációt.
> Ha ki szerente jelölni egy mintát a kombinációból, koppintson az adott pozícióra (1).

1
2

> Koppintson az «i-ikon» ikonra.

> Egy öltés törléséhez koppintson a «Törlés» ikonra.

Egyetlen öltésminta hozzáadása

> Ha a kombinációelejére szeretne egy újabb öltést beszúrni, görgessen a kombináció legelejére, és
koppintson felülről a második nyílra (1).
– Mindkét felső nyíl inaktív.

> Adjon egy új öltésmintát a kombinációhoz.

1

> Hozzon létre egy öltéskombinációt.
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> A kombináció egy új öltésének kijelöléséhez koppintson a kívánt helyre (2), vagy használja a nyilat (3).

2

3

Öltéskombinációk tükrözése

Győződjön meg róla, hogy:

• Létrehozott egy öltéskombinációt.

> Koppintson az «i-ikon» ikonra.
> Koppintson a «A teljes kombináció szerkesztése» ikonra.

> A teljes öltéskombináció balról jobbra tükrözéséhez koppintson a «Tükrözés balra/jobbra» ikonra.
> A változtatások elvetéséhez és az alapértelmezett beállítások visszaállításához koppintson a «Tükrözés

balra/jobbra» ikonra.

Öltésismétlések beprogramozása

> Hozzon létre egy öltéskombinációt.
> Koppintson aí «i-ikon» ikonra.
> Koppintson a «A teljes kombináció szerkesztése» ikonra.

x 

> Az öltéskombináció megismétléséhez koppintson egyszer a «Mintaismétlés» ikonra.
– A gép automatikusan aktiválja az «Elvarrás» funkciót. Az elvarró öltéseket a gép a kombináció

megismétlése után fogja elkészíteni.

> Koppintson annyiszor az «Mintaismétlés» ikonra, ahányszor a kombinációt ismételni szeretné (max. 9x).
> Az ismétlés kikapcsolásához érintse hosszan a «Mintaismétlés» ikont, amíg a szám helyén egy «X» nem

jelenik meg.

Öltéskombinációk elvarrása

A gép alapbeállítás szerint nem varr el az öltéskombinációk végén. Az elvarrás bekapcsolásához:

> Hozzon létre egy öltéskombinációt.
> Koppintson az «i-ikon» ikonra.
> Koppintson a «A teljes kombináció szerkesztése» ikonra.

> Koppintson a «Elvarrás» ikonra.
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Egy öltésminta kombináció mentése

Ha egy öltéskombinációt máskor is használni szeretne, mentse el a «Saját memória» mappába.

Győződjön meg róla, hogy:

• Létrehozott egy öltéskombinációt.

> Koppintson a «Saját memória» ikonra.

> Koppintson a «Öltés mentése» ikonra.

> Az öltéskombináció elmentéséhez koppintson a «Megerősítés» ikonra.

Egy öltéskombináció betöltése

> Koppintson a «Kombinált/Egyszerű üzemmód» ikonra.

> Koppintson a «Saját memória» ikonra.

> Koppintson a «Egy öltéskombináció betöltése» ikonra.
> Válasszon ki egy öltéskombinációt.

Egy öltésminta kombináció felülírása

Győződjön meg róla, hogy:

• Létrehozott egy öltéskombinációt.

> Koppintson a «Saját memória» ikonra.

> Koppintson a «Öltés mentése» ikonra.
> Válassza ki azt az öltéskombinációt, amit felül szeretne írni.
> Az öltéskombináció felülírásához koppintson a «Megerősítés» ikonra.

Öltéskombinációk törlése

Győződjön meg róla, hogy:

• Létrehozott egy öltéskombinációt.

> Koppintson az «i-ikon» ikonra.
> Koppintson a «A teljes kombináció szerkesztése» ikonra.

> Koppintson a «Törlés» ikonra.

> Koppintson a «Megerősítés» ikonra.
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5.7 Öltésminták igazítása

Öltésminták elmentése a gép memóriájába

A gép «Memóriájába» bármilyen öltésmintát elmenthet, így azokat is, amelyeket előzőleg átszerkesztett.

> Válasszon ki egy öltést, egy ábécét vagy egy gomblyukat.
> Tetszés szerint szerkessze át az öltést.
> Koppintson a «Saját memória» ikonra.

> Koppintson a «Öltés mentése» ikonra.

> Koppintson a «Megerősítés» ikonra.

Öltésminták felülírása a gép memóriájában

Győződjön meg róla, hogy:

• Van elmentett öltés a gép memóriájában.

> Válasszon ki egy öltést, egy ábécét vagy egy gomblyukat.
> Tetszés szerint szerkessze át az öltést.
> Koppintson a «Saját memória» ikonra.

> Koppintson a «Hímzőminta mentése» ikonra.
> Válassza ki az öltést, amit felül szeretne írni.
> Koppintson a «Megerősítés» ikonra.

Öltésminták betöltése a gép memóriájából

Győződjön meg róla, hogy:

• Van elmentett öltés a gép memóriájában.

> Koppintson a «Saját memória» ikonra.

> Koppintson a «Hímzőminták betöltése» ikonra.
> Válasszon ki egy öltést.

Öltésminták törlése a gép memóriájából

Győződjön meg róla, hogy:

• Van elmentett öltés a gép memóriájában.

> Koppintson a «Saját memória» ikonra.

> Koppintson a «Törlés» ikonra.
> Válasszon ki egy öltést.
> Koppintson a «Megerősítés» ikonra.
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6 Haszonöltések

6.1 A haszonöltések áttekintése

Öltés Öltésszám Név Leírás

1 Egyenes öltés Varráshoz és steppeléshez.

2 Cikk-cakk öltés Varratok megerősítéséhez, anyagszélek
eldolgozásához, rugalmas varratok
készítéséhez és csipkék bevarrásához.

3 Vari overlock öltés Rugalmas anyagok varrásához és
eldolgozásához egy lépésben.

4 Futóöltés Stoppoláshoz, foltozáshoz, szegélyek
megerősítéséhez.

5 Elvarró program Varratok elejének és végének elvarrásához
egyenes öltésekkel.

6 Tripla egyenes öltés Tartós varratok készítéséhez vastag
anyagokra; látható szegélyekhez és
varratokhoz.

7 Tripla cikk-cakk öltés Tartós varratok készítéséhez vastag
anyagokra; látható szegélyekhez és
varratokhoz.

8 Méhsejt öltés Rugalmas anyagokhoz és szegélyekhez.
Rugalmas alsószállal is használható.

9 Rejtett öltés Rejtett szegélyekhez, kagylószerű
szegélyekhez puha dzsörzékre és vékony
anyagokra, valamint díszítéshez.

10 Dupla overlock öltés Rugalmas anyagok varrásához és
eldolgozásához egy lépésben.
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Öltés Öltésszám Név Leírás

11 Szuper-sztreccs öltés Fokozottan rugalmas anyagokhoz. Bármilyen
ruhaneműhöz.

12 Ráncoló öltés A legtöbb anyagtípushoz; ráncoláshoz gumis
cérnával, illesztő varratokhoz (= két levasalt
anyagszél összeillesztése és összevarrása),
díszítéshez.

13 Sztreccs overlock öltés Rugalmas anyagok varrásához és
eldolgozásához egy lépésben.

14 Lánchurkolt öltés Látható szegélyekhez, látható varratokhoz
fehérneműkre és melegítőkre, dzsörzék
foltozásához.

15 Univerzális öltés Merev anyagokhoz, például filchez vagy
bőrhöz. Anyagszélek lapos összevarrásához,
látható varratokhoz, gumibevarráshoz,
díszítéshez.

16 Kivarrt cikk-cakk öltés Anyagszélek eldolgozásához és
megerősítéséhez, gumibevarráshoz,
díszítéshez.

17 Lycra öltés Lycra anyagokhoz; anyagszélek lapos
összevarrásához, megerősített varratokhoz
alsóneműkre.

18 Sztreccs öltés Fokozottan rugalmas anyagokhoz; sportruhák
varrásához.

19 Megerősített overlock
öltés

Közepesen vastag kötött- és
törülközőanyagohoz. Overlock varratokhoz,
anyagszélek lapos összevarrásához.

20 Kötött overlock öltés Kézzel vagy géppel kötött anyagok
varrásához és eldolgozásához egy lépésben.

21 Fércelő öltés Varráshoz és szegéshez.

22 Egyszerű stoppolás
program

Lyukak és anyagsérülések megstoppolásához.

23 Megerősített stoppoló
program

Lyukak és anyagsérülések erős
megstoppolásához.

24 Retesz program Zsebnyílások megerősítéséhez, övbújtatók
varrásához.



Haszonöltések

692022-08 HU 5020077.30A.15

6.2 Egyenes öltések varrása

Állítsa be a varróprojektnek megfelelő öltéshosszt. Például ha farmeranyagokkal dolgozik, állítsa
hosszabbra az öltéseket (kb. 3–4 mm), ha pedig vékony anyagokkal dolgozik, állítsa rövidebbre az
öltéseket (kb. 2–2,5 mm). Az öltéshossz beállításánál vegye figyelembe a cérna vastagságát is. Ha például
tömőszálat használ, állítsa hosszabbra az öltéseket (kb. 3–5 mm).

Győződjön meg róla, hogy:

• A géphez a cikk-cakk talp (DA) van csatlakoztatva.

> Koppintson a «Haszonöltések» ikonra.
> Válassza ki az 1-es egyenes öltést.

6.3 Elvarrás az automatikus elvarró programmal

Mivel a gép 6-6 öltést varr előre és hátra, az elvarrás szabályos.

Győződjön meg róla, hogy:

• A géphez a cikk-cakk talp (DA) van csatlakoztatva.

> Koppintson a «Haszonöltések» ikonra.
> Válassza ki az 5-ös számú elvarró programot.
> Nyomja le a pedált.

– A gép automatikusan elvarr.

> Varrja meg a kívánt hosszúságú öltéssort.
> Nyomja meg a «Elvarrás» gombot.

– A gép automatikusan elvarr és megáll.
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6.4 Cipzárak bevarrása

Mivel a varrás elején nehéz lehet az anyagtovábbítás, ezért ajánlatos erősen tartani a cérnát, vagy kissé
hátrahúzni az anyagot pár öltés erejéig, esetleg az elején 1–2 cm-t visszavarrni.

> Helyezze fel a cikk-cakk talpat (DA).
> Koppintson a «Haszonöltések» ikonra.
> Válassza ki az 1-es egyenes öltést.
> Hosszú öltésekkel varrja össze az anyagdarabokat ott, ahová a cipzárt varrni szeretné.
> Egyenként dolgozza el a varrásráhagyásokat.
> Vasalja szét a varratot.
> Húzza le a cipzárt.
> Fércelje az anyag alá a cipzárt úgy, hogy a behajtott anyagszélek a cipzár közepénél találkozzanak.

> Helyezze fel a cipzár talpat (JB).
> Ha a cipzár bal felén varr, a talp jobb oldalát pattintsa a talpszárra.

> Ha a cipzár jobb felén varr, a talp bal oldalát pattintsa a talpszárra.

> Fentről lefele varrja be a cipzár bal felét.
> Húzza fel a cipzárt nagyjából 5 cm-t.
> Az aljánál varrjon át a cipzár jobb felére, majd kezdje el azt is bevarrni lentről felfele.
> Álljon meg a cipzárhúzó előtt.
> Engedje le a tűt.
> Emelje fel a talpat.
> Húzza le a cipzárt.
> Varrjon végig a cipzár jobb felén.
> Bontsa fel a fércöltéseket.
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6.5 Tripla egyenes öltések varrása

A tripla egyenes öltések elsősorban tartós varratok készítéséhez, valamint merev, sűrű szövésű anyagok (pl.
farmer vagy kordbársony) varrásához valók.

> Helyezze fel a cikk-cakk talpat (DA).
> Koppintson a «Haszonöltések» ikonra.
> Válassza ki az 6-os számú tripla egyenes öltést.

2

1

1 Egyenes öltés 2 Tripla egyenes öltés

6.6 Tripla cikk-cakk öltések varrása

Merev anyagok (pl. farmer, nyugágyvászon vagy ponyvavászon), és gyakran mosott darabok szegéséhez.
Először dolgozza el a vágott anyagszéleket.

> Helyezze fel a cikk-cakk talpat (DA).
> Koppintson a «Haszonöltések» ikonra.
> Válassza ki a 7-es számú tripla cikk-cakk öltést.

6.7 Kézi stoppolás

Különféle anyagok sérüléseinek javítására való.

Ha az alsószál feljön az anyag tetejére, és a gép egyenetlen öltéseket készít, mozgassa lassabban az anyagot.
Ha az anyag fonákján cérnacsomók keletkeznek, mozgassa gyorsabban az anyagot. Ha a cérna elszakad,
próbálja meg egyenletesebben mozgatni az anyagot.

> Távolítsa el a talpszárat, és helyezze fel a szabad gépi tűzőtalpat (RX) közvetlenül a talprúdra.
– A talpon levő csapnak (1) a tűrögzítő csavar (2) fölé kell kerülnie.
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> Mutatóujjával hátulról nyomja fel a szabad gépi tűzőtalpat (RX), és szorítsa meg a rögzítőcsavart (3).

3

2

1

> Koppintson a «Haszonöltések» ikonra.
> Válassza ki az 1-es egyenes öltést.
> Engedje le az anyagtovábbító fogazatot.
> Csatlakoztassa a rátolható varróasztalt.
> Fogja be az anyagot a kerek stoppolókeretbe (külön megvásárolható tartozék).

– Így a stoppolandó felület feszes és sima marad.

> Varrjon balról jobbra, kézzel egyenletesen vezetve az anyagot.
> Irányváltáskor mozgassa ívesen az anyagot, hogy az ne lyukadjon ki, és a cérna ne szakadjon el.

6.8 Megerősített automata stoppolás

A 22-es számú egyszerű stoppoló program elsősorban kopott vagy sérült anyagfelületek gyors
megstoppolásához való. Ajánlott, hogy a lyukak és kopott területek stoppolásához foltként használjon egy
vékony anyagdarabot vagy ragasztós vetexet. A 22-es számú egyszerű stoppoló program hosszanti
szálirányban pótolja a szálakat, bármilyen anyagon. Ha a stoppolás során a gép összehúzza az anyagot, a
torzulást a balansz funkció segítségével korrigálhatja.

A 23-as számú megerősített stoppoló program elsősorban kopott vagy sérült anyagfelületek gyors
megstoppolásához való. A 23-as számú megerősített stoppoló program hosszanti szálirányban pótolja a
szálakat, bármilyen anyagon.

Győződjön meg róla, hogy:

• A foltként használt anyagdarab hozzá van fércelve a stoppolandó anyaghoz.

> Helyezze fel a gomblyukazó kocsit (RJ).
> Koppintson a «Haszonöltések» ikonra.
> Válassza ki 23-as számú megerősített stoppoló programot.
> Engedje le a talpat a stoppolandó felület közepénél.



Haszonöltések

732022-08 HU 5020077.30A.15

> Húzza ki a gomblyukazó kocsi gombtartóját annyira, amilyen hosszú öltéssorokat szeretne készíteni. A
programmal készített varratok hossza változtatható.
– A stoppolás maximális hossza 2,6 cm, maximális szélessége pedig 7 mm lehet.

3 32

1

1
4 4

1 Az öltéssorok hossza 3 Kezdőpont

2 Az öltéssorok szélessége 4 Végpont

> Igazítsa úgy az anyagot, hogy a tű stoppolandó felület előtt 2 mm-rel szúrjon le.
> Engedje le a talpat.

A talp leengedésekor vigyázzon arra, hogy ne nyomja meg a talp elejét. Ellenkező esetben elmozdul a
gombtartó, és nem lesz megfelelő méretű a stoppolás.

> Felülről vezesse át a felsőszálat a talp nyílásán.
> Húzza le a gomblyukazó kart, ameddig csak lehet.

– A kar a gomblyukazó kocsi merevítő rúdja mögé kell kerüljön.

> Tartsa a felsőszálat a gomblyukazó kocsira merőlegesen, és indítsa el a varrást.
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> Ha a stoppolandó felület túl nagy, több lépésben (vagy keresztirányban) próbálja mégis teljesen befedni,
hogy tartósabb végeredményt kapjon.

6.9 Anyagszélek eldolgozása

A cikk-cakk öltés kiválóan alkalmas bármilyen anyag széleinek eldolgozásához. Vékony anyagokhoz
használjon stoppoló cérnát.

Győződjön meg róla, hogy:

• Az anyag széle sima és nem kunkorodik fel.

> Helyezze fel a cikk-cakk talpat (DA).
> Helyezze fel a cikk-cakk talpat (DA).
> Koppintson a «Haszonöltések» ikonra.
> Ne válasszon se túl széles, se túl keskeny öltést.
> Igazítsa az anyag szélét a talp közepéhez. Így a tű az egyik oldalon az anyagba, a másik oldalon pedig a

levegőbe fog szúrni.

6.10 Dupla overlock öltések varrása

A dupla overlock öltés elsősorban laza szerkezetű kötöttekhez és egymást keresztező varratok készítéséhez
való. Ha dzsörzé anyagokkal dolgozik, használjon Jersey tűt, hogy az anyag ne sérülhessen meg. Ha rugalmas
anyagokkal dolgozik, használjon sztreccs tűt.

> Helyezze fel a cikk-cakk talpat (DA).
> Koppintson a «Haszonöltések» ikonra.
> Válassza ki a 10-es számú dupla overlock öltést.
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6.11 Vari overlock öltések varrása

Az anyagok rojtosodását meggátoló szegőöltéseket készíthet. Ha rugalmas anyagokkal dolgozik, használjon
sztreccs tűt.

> Helyezze fel az overlock talpat (DI).
> Koppintson a «Haszonöltések» ikonra.
> Válassza ki a 3-as számú dupla overlock öltést.
> Kezdjen el varrni. Vezesse úgy az anyagot, hogy széle a talp vezetőlemezénél legyen.

6.12 Széltűzés a sorvezető segítségével

Ha párhuzamos öltéssorokat szeretne varrni, igazítsa a sorvezetőt egy már elkészült varrathoz.

> Helyezze fel a cikk-cakk talpat (DA).
> Koppintson a «Haszonöltések» ikonra.
> Válassza ki az 1-es egyenes öltést.
> Illessze a sorvezetőt a talpon levő lyukba.
> Varrja le az első öltéssort, majd mozgassa el az anyagot, és varrja meg a következő sorokat úgy, hogy a

sorvezető mindig az előző öltéssor mentén haladjon.

6.13 Keskeny szegélyek varrása
> Helyezze fel a szegőtalpat (DG) (külön megvásárolható tartozék).
> Koppintson a «Haszonöltések» ikonra.
> Válassza ki az 1-es egyenes öltést.
> Hajtson be az anyag széléből 3 mm-t, majd újabb 3 mm-t, hozzávetőlegesen 5 cm hosszan.
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> Tegye az anyagot a talp alá úgy, hogy fonákoldala legyen felül. A talp jobb fele nem kell rajta legyen az
anyagon.

> Varrjon 4 – 5 öltést.
> Emelje fel a tűt és a talpat.
> Húzza hátra az anyagot 10 – 15 cm-rel. Ne vágja el a szálat.
> Bal kézzel tartsa meg a szálakat. Jobb kézzel húzza be a behajtott anyagot a szegőtalp tölcsérébe.

> Engedje le a talpat.
> Varrjon lassan, és kissé hajtsa vissza az anyag vágott szélét a talp előtt. Vigyázzon arra, hogy varrás

közben egyenletesen továbbítsa az anyag szélét a talp tölcsérébe.

6.14 Rejtett szegélyek varrása

Rejtett szegélyeket varrhat vastag vagy közepesen vastag pamut, gyapjú vagy kevert összetételű anyagokra.

Vastag/középvastag anyagok Vékony anyagok
5 mm 5 mm

2

3

1

3

2

1 Tisztázó varrat 3 Az anyag színoldala

2 Az anyag fonákoldala

Győződjön meg róla, hogy:

• Az anyagszélek el vannak tisztázva.

> Helyezze fel a vakvarró talpat (DM).
> Koppintson a «Haszonöltések» ikonra.
> Válassza ki a 9-es számú rejtett öltést.
> A mellékelt ábra szerint fonákjával felfelé hajtsa be az anyagot.
> Tegye az anyagot a talp alá.
> Forgassa a kézikereket az óramutató járásával ellentétes irányba, amíg a tű teljesen balra nem ér. 

A tűnek éppen csak bele kell kapnia a hajtásba (3). Ha szükséges, állítson az öltésszélességen.
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> A talpon található gomb (1) elforgatásával állítsa be a vezetőlemez (2) pozícióját úgy, hogy az közvetlenül
a hajtás széléhez kerüljön.

2

1

> Varrjon lassan, az anyagot a szélvezető mentén vezetve.

> Fordítsa meg az anyagot.

6.15 Látható szegélyek készítése

Rugalmas szegélyeket varrhat pamut, gyapjú, műszálas vagy kevert összetételű anyagokra.

> Helyezze fel a hímzőtalpat (JK).
> Koppintson a «Haszonöltések» ikonra.
> Válassza ki az 14-es számú lánchurkolt öltést.
> Vasalja le és, ha szükséges, fércöltésekkel rögzítse a szegélyt.
> Ha szükséges, csökkentse a talpnyomást.
> Varrjon az anyag színén, a kívánt mélységben.
> A fonákoldalon vágja le az anyagfölösleget.
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6.16 Fércelés

Ajánlott, hogy férceléshez vékony stoppoló cérnát használjon, mert azt könnyebben el tudja majd távolítani.
A legnagyobb öltéshossz 5 mm. Az ajánlott öltéshossz 3,5 – 5 mm. Fércöltéseket olyan munkákhoz
használhat, ahol nagyon hosszú öltésekre van szüksége.

> Helyezze fel a cikk-cakk talpat (DA).
> Koppintson a «Haszonöltések» ikonra.
> Válassza ki a 21-es számú fércelő öltést.
> Állítsa be az öltéshosszt.
> Hogy az anyagrétegek ne csússzanak el egymáson, gombostűvel tűzze össze őket a férceléssel

megegyező irányban.
> A varrat elején és végén készítsen 3 – 4 elvarró öltést.

6.17 Vastag területek varrása
> Helyezze fel a cikk-cakk talpat (DA).

– Mielőtt leengedné, a bal oldalán található fekete gomb megnyomásával vízszintes helyzetben
rögzítheti a talpat (1). Ezáltal az anyagtovábbítás már a varrat elején is egyenletes lesz, így könnyebbé
válik több anyagréteg varrása (pl. farmernadrágok beszegése).

> Amikor elért a legmagasabb ponthoz, engedje le a tűt és emelje fel a talpat.
> Nyomja le a talp elejét, és nyomja be a fekete rögzítőgombot. Engedje le a talpat és varrjon tovább.

– Egy pár öltés után a fekete gomb automatikusan kioldódik.

1

> Ha kézzel vezeti az anyagot és a hajtás felől varr, tegyen a talp hátulja alá egy, két vagy három
magasságkiegyenlítő lapot (1), hogy ne billenjen el a talp.

1

1 Magasságkiegyenlítő lap

6.18 Sarkok varrása
> Állítsa meg a gépet, amikor elér egy sarokhoz.
> Engedje le a tűt.

> Emelje fel a talpat.
> A tű körül forgassa el az anyagot.
> Engedje le a talpat, és folytassa a varrást.
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7 Díszítő öltések

7.1 Díszítő öltések áttekintése

Az anyag típusától függően választhat egyszerűbb vagy bonyolultabb díszítő öltéseket.

• Az egyszerű egyenes öltésekkel elkészíthető díszítő öltésminták elsősorban vékony anyagokhoz valók (pl.
a 142-es számú díszítő öltés).

• A tripla egyenes öltésekkel vagy egy pár szaténöltéssel elkészíthető díszítő öltésminták elsősorban
közepesen vastag anyagokhoz valók (pl. a 152-es számú díszítő öltés).

• A szaténöltésekkel elkészíthető díszítő öltésminták elsősorban vastag anyagokhoz valók (pl. 101).

A legjobb öltésminőség elérése érdekében ajánlott, hogy vetexszel erősítse meg az anyagot, illetve hogy
ugyanolyan színű cérnát használjon felső- és alsószálként is. Ha bolyhos vagy hosszú szálú anyagokkal
dolgozik, ajánlott, hogy az anyag színére tegyen egy vízoldékony vetexet is, amit majd varrás után
könnyedén eltávolíthat.

Díszítő öltés Öltésszám Név

101-124 Szaténöltések

125-132 Keresztszemes öltések

133-153 Természet

154-218 Geometrikus öltések

219-233 Gyerekmotívumok

7.2 Öltéssűrűség módosítása

A szaténöltések öltéssűrűsége is módosítható (pl. a 101-számú öltésé). Minél nagyobb az érték, az öltések
annál távolabb kerülnek egymástól, azaz annál kisebb lesz az öltéssűrűség. Ha nagyobb öltéssűrűséget
szeretne, csökkentenie kell az értéket. A minimális öltéssűrűség 1. Az öltéssűrűség módosításával az
öltéshossz nem változik.

> Válasszon ki egy szaténöltést.
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> Koppintson az «i-ikon»ikonra.

> Koppintson az «Mintahossz/Öltéssűrűség módosítása» ikonra.
> Koppintson a «Mínusz» ikonra (1), ha sűrűbb öltéseket szeretne.
> Koppintson a «Plusz» ikonra (1), ha gyérebb öltéseket szeretne.

1

7.3 Keresztszemes öltések varrása

A keresztszemes öltéseket hagyományosan textildekorációs célokra használták, így általuk csak még vonzóbb
lesz a gép öltéskínálata. A keresztszemes öltések különleges kézi hatást keltenek, ha vászonanyagokra varrja
őket. A minták teltebbek lesznek, ha a keresztszemes öltéseket hímzőfonállal készíti el. A keresztszemes
öltéseket elsősorban lakásdekorációs tárgyak vagy ruhaneműk díszítésére használhatja. Különösen fontos,
hogy az első öltéssort egyenesen varrja le, hiszen minden további sor ehhez igazodik.

> Helyezze fel a cikk-cakk talpat (DA), a hímzőtalpat (JK) vagy a nyitott hímzőtalpat (DK) (külön
megvásárolható tartozék).

> Válasszon egy keresztszemes öltést a 125-132 számú díszítő öltések közül, és azt felhasználva tervezzen
egy tetszőleges öltéskombinációt.

> A sorvezetőt követve varrja le az első öltéssort. Figyeljen arra, hogy a sor egyenes legyen.
> A sorvezetőt követve vagy egy talpnyi távolságra varrjon az első mellé egy második öltéssort is.
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8 Ábécék

8.1 Az ábécék áttekintése

A kis- és nagybetűket egyaránt tartalmazó nyomtatott, körvonalas és kézírásos ábécéket két különböző
méretben lehet megvarrni.

A legjobb öltésminőséget úgy érheti el, ha ugyanolyan színű cérnát használ felső- és alsószálként. Az anyag
fonákjára vetexet is tehet. Ha bolyhos vagy hosszú szálú anyagokkal dolgozik, az anyag színére tegyen egy
vízoldékony vetexet is.

Öltés Név

ABCabc Blokk betűk

Körvonalas betűk

Kézírásos betűk (dőlt)

8.2 Feliratok készítése

Javasolt próbavarrást készíteni ugyanazzal a cérnával, anyaggal és vetexszel, amit használni tervez.
Figyeljen arra, hogy a gép egyenletesen továbbítsa az anyagot, ne ütközzön és ne akadjon semmibe. Az
anyagot nem szabad húzni, tolni vagy visszatartani.

> Válassza ki az «Ábécék» mappát.
> Válasszon ki egy betűtípust.

> Ha egy kombinációt szeretne létrehozni, koppintson a «Kombinált/Egyszerű üzemmód» ikonra (1).
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> A kibontott beviteli mód megnyitásához koppintson az «Ábécé megjelenítése» ikonra (2).

3

2

1

> Válassza ki a betűket.
> További betűk megjelenítéséhez koppintson a «Görgetés balra» ikonra (3).

DELDEL > Koppintson a «Törlés» ikonra, ha a szövegből betűket szeretne törölni.
> A kibontott beviteli mód bezárásához koppintson ismét az «Ábécé megjelenítése» ikonra (1).

1
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9 Gomblyukak

9.1 Gomblyukak áttekintése

bernette b77 gépén gomblyukak széles választékát találja, így tökéletes gomblyukakat készíthet bármilyen
anyagra és bármekkora gombokhoz. A géppel automatikusan felvarrhatja a gomblyukba illő gombokat is. A
géppel lyukszegélyeket is készíthet.

Gomblyuk Gomblyuk száma Név Leírás

51 Normál gomblyuk Vékony és középvastag anyagokhoz, pl.
blúzokhoz, női ruhákhoz vagy
ágyneműkhöz.

52 Keskeny normál
gomblyuk

Vékony és középvastag anyagokhoz, pl.
blúzokhoz, női ruhákhoz, gyermek- és
babaruhákhoz.

53 Sztreccs gomblyuk Pamutból, gyapjúból, selyemből vagy
műselyemből készült rugalmas
dzsörzékhez.

54 Kerek gomblyuk normál
retesszel

Középvastag és vastag anyagokhoz, pl.
női ruhákhoz, dzsekikhez, kabátokhoz
vagy esőkabátokhoz.

55 Kerek gomblyuk
vízszintes retesszel

Közepesen vastag és vastag
anyagokhoz: ruhákhoz, dzsekikhez,
kabátokhoz, esőkabátokhoz.

56 Szemes gomblyuk Merevebb, nem rugalmas anyagokból
készült dzsekikhez, kabátokhoz,
szabadidőruhákhoz.

57 Szemes gomblyuk
hegyes retesszel

Merevebb, nem rugalmas anyagokból
készült dzsekikhez, kabátokhoz,
szabadidőruhákhoz.
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Gomblyuk Gomblyuk száma Név Leírás

58 Szemes gomblyuk
vízszintes retesszel

Merev, nem rugalmas anyagokhoz:
dzsekikhez, kabátokhoz,
szabadidőruhákhoz.

59 Gomblyuk egyenes
öltéssel

Gomblyukak megerősítéséhez és
zsebnyílásokhoz, elsősorban bőr és
műbőr anyagokon.

63 Kézi hatású gomblyuk Vékony és közepesen vastag szövött
anyagokhoz; blúzokhoz, ruhákhoz,
szabadidőruhákhoz, ágyneműkhöz.

64 Két végén lekerekített
gomblyuk

Közepesen vastag és vastag
anyagokhoz.

66 Keskeny gomblyuk két
hegyes retesszel

Díszítő gomblyuk közepesen vastag
anyagokhoz; blúzokhoz, ruhákhoz,
dzsekikhez.

69 Díszítő gomblyuk két
hegyes retesszel

Dekoratív gomblyukakhoz erősebb,
rugalmatlan anyagokon.

71 Sztreccs gomblyuk Durva szövésű farmerekhez és rugalmas
anyagokhoz.

60 Gombfelvarró program 2 vagy 4 lyukú gombokhoz.

61 Lyukszegély kis cikk-
cakkal

Zsinórok és vékony szalagok számára
való lyukakhoz, díszítéshez.

62 Lyukszegély egyenes
öltéssel

Zsinórok és vékony szalagok számára
való lyukakhoz, díszítéshez.

9.2 Gomblyukak megjelölése
> Jelölje meg a gomblyukak helyét az anyagon.

– A gomblyukak maximális hossza 3 cm lehet. (A teljes átmérő + a gomb vastagsága.)

> A gomblyukak hosszát a gomblyuktartóba helyezett gomb mérete határozza meg.
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9.3 Automata gomblyukvarrás
> Helyezze fel a gomblyukazó kocsit (RJ).
> Húzza ki a gombtartót és tegyen bele egy gombot.
> Vezesse át a szálat a gomblyukazó kocsi nyílásán és húzza a kocsi alá.
> Koppintson a «Gomblyukak» ikonra.
> Válasszon ki egy gomblyukat.

> Állítsa be a kívánt öltésszélességet és öltéshosszt.
> Tegye az anyagot a gomblyukazó kocsi alá úgy, hogy a kocsi közepe az anyagra rajzolt jelölés aljánál

legyen (1).
> Figyeljen arra, hogy a talp eleje és a műanyag rész között ne maradjon rés.

1

> Nyomja meg a «Start/Stop» gombot.
– Ha a gomblyukazó kart még nem húzta le, a kijelzőn egy hibaüzenet emlékezteti arra, hogy ezt meg

kell tennie.

> Húzza le teljesen a gomblyukazó kart addig, amíg a helyére nem kattan.
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> Tartsa a felsőszálat a gomblyukazó kocsira merőlegesen, és indítsa el a varrást.
– Miután megvarrta a gomblyukat, a gép automatikusan elvarr és megáll.

– A gép a gomblyukakat a kocsi elejétől a hátulja felé haladva varrja meg, amint azt a mellékelt ábra is
mutatja.

> Emelje fel a gomblyukazó kocsit, és vágja el a szálat.
> Ha a gomblyuk elkészült, ütközésig tolja vissza a gomblyukazó kart.
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> Vágja fel a gomblyukat vigyázva arra, hogy a reteszekbe ne vágjon bele. A reteszekhez gombostűket is
tűzhet, hogy biztosan ne vágja el őket.

9.4 Megerősített gomblyukak varrása

A rugalmas anyagokra varrt gomblyukakat megerősítheti tömőszállal vagy zsinórral.

> Helyezze fel a gomblyukazó kocsit (RJ).
> Húzza ki a gombtartót és tegyen bele egy gombot.
> Vezesse át a szálat a gomblyukazó kocsi nyílásán és húzza a kocsi alá.

> A zsinórt helyezze a kocsi alá, végeit húzza a kocsi elé, illessze az ott található bemetszésekbe, majd
ideiglenesen bogozza össze őket.

> Állítsa be a kívánt öltésszélességet és öltéshosszt.

> Engedje le a talpat, és varrja meg a gomblyukat.
– A gép rávarr a zsinórra, teljesen befedve azt.

> Húzza hátra a zsinór végeit addig, amíg a hurok el nem tűnik a gomblyuk retesze alatt.
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> Egy kézi varrótűvel húzza át a zsinór végeit az anyag fonákjára, és csomózza össze vagy egy pár öltéssel
varrja el őket.

9.5 Gombok felvarrása

A gombfelvarró programmal 2 vagy 4 lyukú gombokat, patentokat és kapcsokat varrhat fel. A gombfelvarró
program mindig a gomb bal oldali lyukából indul. 4-lyukú gombok felvarrásakor először a gomb felső lyukait
rögzítse.

A gombfelvarró program első öltése mindig a gomb bal oldali lyukából indul.

> Tegye fel a gombfelvarró talpat (RC).
> Koppintson a «Gomblyukak» ikonra.
> Engedje le az anyagtovábbító fogazatot.
> Válassza ki a 60-as számú gombfelvarró programot.
> Tegye rá a gombot az anyagra.
> A kézikerék segítségével ellenőrizze a gomb lyukai közötti távolságot. Ha szükséges, módosítsa az

öltésszélességet.

> Tartsa kezében a szálakat és indítsa el a varrást.
– A gép megvarrja a gombfelvarró programot, és automatikusan megáll.

– Ha a gombnak nyakat is szeretne készíteni, tegyen rá egy stoppoló tűt, és úgy varrja meg a
programot.

> Húzza a két alsószálat addig, amíg a felsőszálak vége át nem megy az anyag fonákoldalára.
> Csomózza össze kézzel a szálvégeket.
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9.6 Lyukszegélyek varrása

A nagyobb tartósság érdekében a lyukszegélyt kétszer is megvarrhatja. Ha szükséges, állítson a
balanszon.

> Helyezze fel a cikk-cakk talpat (DA), a hímzőtalpat (JK) vagy a nyitott hímzőtalpat (DK) (külön
megvásárolható tartozék).

> Koppintson a «Gomblyukak» ikonra.
> Válassza ki a 61-es vagy 62-es számú lyukszegély programot.
> A lyukszegély méretét a «Felső multifunkciós gomb» és az «Alsó multifunkciós gomb» elforgatásával

változtathatja.
> Varrja meg a lyukszegély programot.

– Miután elkészítette a lyukszegélyt, a gép automatikusan megáll.

> Nyissa fel a lyukszegélyt egy árral, patentozóval vagy lyukasztóval.
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10 Foltvarrás

10.1 Quilt öltések áttekintése

Öltés Öltésszám Név Leírás

1001 Tűzés, Elvarró program A varratok elejének és végének elvarrásához
rövid előreöltésekkel.

1002 Tűző egyenes öltés Egyenes öltés 2 mm-es öltéshosszal
anyagdarabok összevarrásához.

1003 Tűzőöltés/Egyenes öltés Egyenes öltés 3 mm-es öltéshosszal.

1004 Kézi hatású quilt öltés 
1005, 1030, 1034,
1035

Monofil szállal varrható kézi hatású quilt
öltések.

1006 Díszítő quilt öltések 
1007, 1010-1012,
1015-1019,
1025-1027, 1031-1032

Crazy patchwork technikához és díszítéshez.

1008 Pelenkaöltés Applikáláshoz és szalagok felvarrásához.

1009 Dupla pelenkaöltés Applikáláshoz és szalagok felvarrásához.

1013 Pelenkaöltés (kettős) Két applikált motívum közötti tűzéshez, crazy
patchwork technikához.

1014 Dupla, kettős párizsi
öltés

Két applikált motívum közötti tűzéshez, crazy
patchwork technikához.

1020 Tollöltések 1021-1023 Crazy patchwork technikához és díszítéshez.
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Öltés Öltésszám Név Leírás

1024 Tűzőöltés/quilt öltés A kukacolás imitálásához.

1029 Tollöltés
1028, 1033

Crazy patchwork technikához és díszítéshez.

10.2 Tűzés, Elvarró program
> Helyezze fel a cikk-cakk talpat (DA).
> Koppintson a «Quilt öltések» ikonra.
> Válassza ki az 1001-es számú quilt öltést.
> Nyomja le a pedált.

– A varrat elején a gép automatikusan elkészít 5 elvarró előreöltést.

> Varrja meg a kívánt hosszúságú öltéssort.
> Nyomja meg a «Elvarrás» gombot.

– A gép 5 előreöltéssel elvarrja a varrat végét és automatikusan megáll.

10.3 Kézi hatású quilt öltések

A kézi hatású quilt öltésekkel munkáinak különleges kézi hatást kölcsönözhet. Ajánlott, hogy az ilyen
öltésekhez felsőszálként használjon monofil szálat, alsószálként pedig pamut hímzőcérnát. Varrjon közepes
sebességgel, hogy a monofil szál ne szakadjon el. Ha szükséges, igényei és a kiválasztott öltés függvényében
állíthat a szálfeszítésen és a balanszon is.

> Helyezze fel a hímzőtalpat (JK) vagy a cikk-cakk talpat (DA).
> Koppintson a «Quilt öltések» ikonra.
> Válassza ki az 1004-es vagy 1005-ös számú kézi hatású quilt öltést.
> Ha szükséges, igényei és a kiválasztott öltés függvényében állítson a felsőszál feszességén és a balanszon.
> A gép elindításához nyomja meg a «Start/Stop» gombot, vagy nyomja le a pedált.
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10.4 Információ szabad gépi tűzéshez

Gumizott ujjainak köszönhetően a tűzőkesztyűvel egyszerűbben vezetheti az anyagot.

Szabad gépi tűzéskor ajánlott a rátolható varróasztal (külön megvásárolható tartozék) és a térdemelő (FHS)
használata. Ugyancsak ajánlott, hogy az anyagot sima, kerek mozdulatokkal vezesse és középről kifelé
haladva tűzzön, hogy a kívánt mintát minél könnyebben meg tudja formálni. A szabad gépi tűzés és a
stoppolás ugyanazon az elven működik.

Pontozásnál az anyag egész felülete quilt öltésekkel van tele. Az öltések lekerekítettek, és sosem keresztezik
egymást.

Győződjön meg róla, hogy:

• A fedlap, a közbélés és a hátlap össze van tűzve gombostűvel vagy össze van fércelve.

> Engedje le az anyagtovábbító fogazatot.
> Helyezze fel a szabad gépi hímzőtalpat (RX) a talprúdra.

– A talpon levő csapnak (1) a tűrögzítő csavar (2) fölé kell kerülnie.

> Mutatóujjával hátulról nyomja fel a szabad gépi tűzőtalpat (RX), és szorítsa meg a rögzítőcsavart (3).

3

2

1

> Koppintson a «Haszonöltések» ikonra.
> Válassza ki az 1-es egyenes öltést.
> Ha szükséges, állítson a felsőszál feszességén.
> A gép elindításához nyomja meg a «Start/Stop» gombot, vagy nyomja le a pedált.
> Vezesse úgy az anyagot, hogy kezei a talphoz minél közelebb legyenek. Így az anyagot olyan feszesen

tarthatja, mintha hímzőkeretbe fogta volna.
> Ha az alsószál feljön az anyag tetejére, mozgassa lassabban az anyagot.
> Ha az anyag fonákján cérnacsomók keletkeznek, mozgassa gyorsabban az anyagot.
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11 Tisztítás és karbantartás

11.1 Időszakos tisztítás és karbantartás

Tisztítsa meg és szervizeltesse rendszeresen a gépet, hogy sokáig használhassa problémák nélkül. Az, hogy a
gépet milyen gyakran kell tisztítania vagy szervizeltetnie, számos különböző tényezőtől függ (pl. a használt
anyagok és cérnák típusától).

Minden 500.000 levarrt öltés után egy kijelzőn megjelenő üzenet emlékezteti arra, hogy a gépet meg kell
tisztítania.

Ha a legutóbbi karbantartás után a gép már levarrt 4.000.000 öltést, egy kijelzőn megjelenő üzenet
emlékezteti arra, hogy a gépen újra ajánlott volna elvégezni a karbantartási munkálatokat.

11.2 A kijelző tisztítása
> Kapcsolja ki a gépet és egy puha, enyhén nedves mikroszálas ronggyal törölje át a kijelzőt.

11.3 Az anyagtovábbító fogazat tisztítása

Rendszeresen távolítsa el a cérnamaradékokat a tűlemez alól.

> Emelje fel a tűt és a talpat.

 FIGYELEM Elektronikusan vezérelt alkatrészek
Sérülésveszély a tű és a greifer környékén.
> Kapcsolja ki és áramtalanítsa a gépet.

> Vegye le a talpat és a tűt.
> Süllyessze le az anyagtovábbító fogazatot.

> Vegye ki a tűlemezt.

VIGYÁZAT Por és cérnadarabok a gép belsejében
Megsérülhetnek a mechanikai és elektronikai alkatrészek.
> Használjon egy ecsetet vagy puha rongyot.
> Ne használjon sűrített levegő spray-t.

> Tisztítsa meg az anyagtovábbító fogazatot a tisztítóecsettel.
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11.4 A greifer tisztítása

 FIGYELEM Elektronikusan vezérelt alkatrészek
Sérülésveszély a tű és a greifer környékén.
> Emelje fel a talpat.
> Kapcsolja ki és áramtalanítsa a gépet.

> Távolítsa el a talpat és a tűt.
> Vegye ki a tűlemezt.
> Tisztítsa meg az orsótokot a tisztítóecsettel.

> Emelje fel teljesen a tűt.
> Vegye ki az orsótokot.

> Tisztítsa meg a hurokfogó környékét a tisztítóecsettel;
> Tegye be az orsótokot.

Megjegyzés: Az orsótokon található jel a tűlemezen található jelhez kell kerüljön.
> Tegye vissza a tűlemezt.
> Tegye vissza az orsótakarót.
> Tegye fel a tűt és a talpat.

11.5 A tűrúd olajozása

Az olajozás simábbá teszi a tűrúd mozgását. Ha rendszeresen használja a gépet, ajánlott, hogy félévente
olajozza meg a tűrudat.
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 FIGYELEM Elektronikusan vezérelt alkatrészek
Sérülésveszély a tűrúd környékén.
> Kapcsolja ki és áramtalanítsa a gépet.

> Vegye le a takarókupakját (1) és csavarja ki a csavart (2).

1 2

> Vegye le a gépfej burkolatát (3).
– A burkolat eltávolítása után fokozottan figyeljen a mozgó alkatrészekre.

3

> Tegyen egy-egy csepp olajat a tűrúd mozgatószerkezetére, beleértve a főtengelyt/tűrudat és a tűrúdtartót
is (Tegyen egy-egy csepp olajat minden nyíllal jelölt pontba).

> Távolítsa el a talpat.
> Egy párszor forgassa körbe a kézikeréket, és egy ronggyal törölje le az olajfölösleget.
> Tegye vissza a gépfej burkolatát.
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12 Hibák és rendellenességek

12.1 Hibaelhárítás

Hibajelenség Ok Megoldás

Egyenetlen öltések Túl feszes vagy túl laza a
felsőszál.

> Állítsa be a megfelelő szálfeszítést.

Tompa vagy görbe a tű. > Cserélje ki a tűt egy új, minőségi BERNINA tűre.

Rossz minőségű a tű. > Használjon új, minőségi BERNINA tűt.

Rossz minőségű a cérna. > Használjon jó minőségű cérnát.

Helytelen a tű/cérna kombináció. > Használjon a cérna vastagságának megfelelő tűt.

Rosszul van befűzve a gép. > Fűzze be újra a gépet.

Hirtelen mozgatta az anyagot. > Mozgassa egyenletesen az anyagot.

Cérnamaradékok vagy por gyűlt
fel az orsótok rugója alatt.

> Tisztítsa meg a hurokfogót.

Öltéskihagyások Nem megfelelő a tű típusa. > Használjon 130/705H típusú tűket.

Tompa vagy görbe a tű. > Cserélje ki a tűt.

Rossz minőségű a tű. > Használjon új, minőségi BERNINA tűt.

A tű nem áll megfelelően a
tűtartóban.

> Tartsa úgy a tűt, hogy lapos fele hátrafele nézzen, majd
tolja fel ütközésig a tűtartóba. Szorítsa meg a
rögzítőcsavart.

Nem megfelelő a tűhegy. > Használjon az anyag típusának megfelelő hegyű tűt.

Hibás öltések Cérnamaradékok vannak a
feszítőtányérok között.

> Hajtson össze egy vékony anyagdarabot, és csúsztassa a
behajtott szélt (nem a nyers szélt) a feszítőtányérok
közé.

Rosszul van befűzve a gép. > Fűzze be újra a gépet.

A cérna beakadt a hurokfogóba. > Fűzze ki a felsőszálat és vegye ki az orsótokot, majd
forgassa előre-hátra a kézikereket, hogy eltávolítsa a
cérnamaradékokat.

Helytelen a tű/cérna kombináció. > Ellenőrizze a tű/cérna kombinációt.
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Hibajelenség Ok Megoldás

Elszakad a felsőszál Helytelen a tű/cérna kombináció. > Használjon a cérna vastagságának megfelelő tűt.

Túl feszes a felsőszál. > Csökkentse a felsőszál feszességét.

Rosszul van befűzve a szál. > Fűzze be újra a szálat.

Rossz minőségű a cérna. > Használjon jó minőségű cérnát.

Sérült a tűlemez vagy a
hurokfogó hegye.

> Keresse fel bernette márkaszervizét.
> Cserélje ki a tűlemezt.

Elszakad az alsószál Rosszul van betéve az orsó. > Vegye ki és tegye be újra az orsót.
– Ha meghúzza, a szálnak akadálytalanul kell lefutnia

az orsóról.

Rosszul van felcsévélve az
alsószál.

> Ellenőrizze az orsót, és fűzze be megfelelően az
alsószálat.

Sérült a tűlemezen található
öltéslyuk.

> Keresse fel bernette márkaszervizét.
> Cserélje ki a tűlemezt.

Tompa vagy görbe a tű. > Cserélje ki a tűt.

Eltörik a tű A tű nem áll megfelelően a
tűtartóban.

> Tartsa úgy a tűt, hogy lapos fele hátrafele nézzen, majd
tolja fel ütközésig a tűtartóba. Szorítsa meg a
rögzítőcsavart.

Hirtelen mozgatta az anyagot. > Mozgassa egyenletesen az anyagot.

A tű felé tolta az anyagot. > Vastag anyagok varrásához használja a megfelelő típusú
talpat (pl. a 8-as farmervarró talpat).

> Használja a magasságkiegyenlítő lapot is.

Csomós a cérna. > Használjon jó minőségű cérnát.

Inaktív a kijelző Nincs megfelelően kalibrálva a
kijelző.

> Kapcsolja ki a gépet.
> Kapcsolja be a gépet, és közben tartsa lenyomva a «Tű

balra/jobbra» gombokat.
> Kalibrálja újra a kijelzőt.

Aktív az eco üzemmód. > Érintse meg az «eco» ikont.

Nem állítható az
öltésszélesség

A kiválasztott tű és tűlemez
együtt nem használható.

> Cserélje ki a tűt.
> Cserélje ki a tűlemezt.

Túl alacsony a sebesség Kedvezőtlen a szobahőmérséklet. > Használat előtt legalább egy órával vigye a gépet egy
meleg szobába.

Nem megfelelőek a beállítások. > Állítsa be a sebességet a Beállítások menüben.
> Módosítson a maximális sebességen a

sebességszabályozó csúszkával.
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Hibajelenség Ok Megoldás

Nem indul el a gép Kedvezőtlen a szobahőmérséklet. > Használat előtt legalább egy órával vigye a gépet egy
meleg szobába.

> Csatlakoztassa a gépet az elektromos hálózathoz, és
kapcsolja be.

Meghibásodott a gép. > Keresse fel bernette márkaszervizét.

Nem világít a «Start/Stop»
gomb jelzőfénye

Meghibásodott a jelzőfény. > Keresse fel bernette márkaszervizét.

Nem világít sem a varrófény,
sem a szabadkaron lévő fény

Nem megfelelőek a beállítások. > Kapcsolja be a varrófényt a Beállítások menüben.

Meghibásodott a varrófény. > Keresse fel bernette márkaszervizét.

Nem reagál a felső szálfigyelő Nem megfelelőek a beállítások. > Kapcsolja be a feslő szálfigyelőt a Beállítások menüben.

Meghibásodott a felső
szálfigyelő.

> Keresse fel bernette márkaszervizét.

Nem reagál az alsó szálfigyelő Nem megfelelőek a beállítások. > Kapcsolja be az alsó szálfigyelőt a Beállítások menüben.

Meghibásodott az alsó
szálfigyelő.

> Keresse fel bernette márkaszervizét.
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12.2 Hibaüzenetek

A kijelzőn megjelenő üzenet Ok Megoldás

??? Ismeretlen öltésszám. > Ellenőrizze a bevitt adatokat, és írjon be egy új
öltésszámot.

! ! ! A kiválasztott öltés nem
kombinálható.

> Ellenőrizze a bevitt adatokat, és írjon be egy új
öltésszámot.

Ez a számú öltés Kombinált
üzemmódban nem választható.

> Válasszon más öltést.

A kiválasztott tű és tűlemez
együtt nem használható.

> Ellenőrizze, hogy a megfelelő tű és tűlemez van-e a
géphez csatlakoztatva.

> Cserélje ki a tűt, és válassza ki az új tűt a felhasználói
felületen.

> Cserélje ki a tűlemezt, és válassza ki az új tűlemezt a
felhasználói felületen.

Be van kapcsolva az orsózó. > Kapcsolja ki az orsózót.

Ki vannak kapcsolva a
szálfigyelők.

> A szálfigyelők bekapcsolásához érintse meg a
«Megerősítés» ikont.

> Ha nem szeretné bekapcsolni a szálfigyelőket, érintse
meg az «Elvetés» ikont.

Nem működik a fő hajtómotor. > Forgassa a kézikereket az óramutató járásával
megegyező irányba addig, amíg a tű a legmagasabb
pozíciójába nem emelkedik.

> Vegye ki a tűlemezt.
> Távolítsa el a cérnamaradékokat.
> Tisztítsa meg a hurokfogót.
> Vegye ki a hurokfogót, és ellenőrizze, hogy mágneses

felületén nincsenek-e törött tűdarabok.
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A kijelzőn megjelenő üzenet Ok Megoldás

Elfogyott a felsőszál. > Tegyen a cérnatartó tüskére egy új spulnit.
> Fűzze be a szálat.

Elszakadt a felsőszál. > Fűzze be újra a szálat.

Elfogyott az alsószál. > Vegye ki az üres orsót, töltse meg újra, majd tegye
vissza.

Nincs felemelve a tűbefűző karja. > Emelje fel a kart.

A gomblyukazó kar nem éri a
gomblyukazó kocsit (RJ).

> Húzza le teljesen a gomblyukazó kart addig, amíg a
helyére nem kattan.

Nincs lehúzva a gomblyukazó
kar.

Le van süllyesztve az
anyagtovábbító fogazat.

> Húzza le teljesen a gomblyukazó kart addig, amíg a
helyére nem kattan.

> Emelje fel az anyagtovábbító fogazatot.

A tű mozogni fog. A tűlemez cseréjekor ez az üzenet jelenik meg a kijelzőn,
jelezve, hogy a tű valószínűleg mozogni fog.

Felemelkedik a tű. > Ellenőrizze, hogy van-e bármilyen idegen tárgy a
tűlemez közelében.

> Érintse meg a «Megerősítés» ikont, ha fel szeretné
emelni a tűt.
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A kijelzőn megjelenő üzenet Ok Megoldás

A legutóbbi tisztítási
figyelmeztetés óta a gép levarrt
500.000 öltést.

> Tisztítsa meg a gépet.
> Ha azt szeretné, hogy az üzenet a gép bekapcsolása

után ismét megjelenjen, érintse meg az «Elvetés» ikont.

A legutóbbi karbantartás óta a
gép levarrt 4.000.000 öltést.

> Keresse fel bernette márkaszervizét, hogy újra
elvégezhessék a szükséges karbantartási munkálatokat.

> Ha azt szeretné, hogy az üzenet a gép bekapcsolása
után ismét megjelenjen, érintse meg az «Elvetés» ikont.
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13 Műszaki adatok

Tulajdonság Érték Mértékegység

Varrófény (LED) 300, 2 mA, Watt

Maximális sebesség Varró mód: 1000 Öltés/perc

Méret (szélesség x magasság x mélység) 509 × 199,8 × 314,3 mm

Súly 10 kg

Teljesítmény 100 W

Bemeneti feszültség 100 – 240 V

Érintésvédelmi osztály (elektromos készülékek) II-es érintésvédelmi osztály
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14 Függelék

14.1 Öltésminták áttekintése

Haszonöltések

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

23 24

Gomblyukak

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61

62 63 64 66 69 71

Díszítő öltések

Szaténöltések

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111

112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122

123 124
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Keresztszemes öltések

125 126 127 128 129 130 131 132

Természet

133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143

144 145 146 147 148 149 150 151 152 153

Geometrikus öltések

154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164

165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175

176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186

187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197

198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208

209 210 211 212 213 214 215 216 217 218
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Gyerekmotívumok

219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229

230 231 232 233

Quilt öltések

1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011

1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022

1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033

1034 1035
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