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SVARĪGAS DROŠĪBAS NORĀDES

Svarīgi drošības tehnikas norādījumi
Ievērojiet sekojošos drošības tehnikas norādījumus Jūsu šujmašīnas lietošanai.
Pirms šujmašīnas lietošanas uzsākšanas iepazīstieties ar lietošanas instrukciju.

BĪSTAMI!
Elektrotrieciena novēršanai:
•

Nekad neatstājiet bez pieskatīšanas šujmašīnu ar kontaktdakšu ievietotu
rozetē.

•

Beidzot darbu vienmēr izņemiet rozeti no kontaktdakšas.

Aizsardzībai no gaismas diožu izstarojuma:
•

Neskatieties tieši uz gaismas diožu lampu ar optisko instrumentu (piemēram,
lupu). Gaismas diožu lampa atbilst aizsardzības klasei 1M.

•

Ja gaismas diožu lampa nedarbojas, sazinieties ar bernette dīleri.

BRĪDINĀJUMS
Lai samazinātu apdegumu, aizdegšanās, elektrisko triecienu risku vai citu cilvēku
traumēšanu:
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•

Lietojiet vienīgi elektrības kabeli, kas ietilpst šujmašīnas komplektā. Tīkla
kabelis ASV un Kanādai (rozete NEMA 1-15) var lietot vienīgi tīkla
spriegumam tikai 150V.

•

Šo šujmašīnu var lietot vienīgi mērķiem, kas aprakstīti šajā lietošans
instrukcijā.

•

Šo šujmašīnu var izmantot vienīgi sausās telpās.

•

Šo šujmašīnu nedrīkst lietot mitrās telpās vai mitrā vidē.

•

Neļaujiet izmantot mašīnu kā rotaļlietu. Esiet īpaši uzmanīgi, ja šujmašīnu
lieto bērni vai arī lietojiet šujmašīnu bērnu tuvumā.

•

Šo šujmašīnu var lietot bērni, kas vecāki par 8 gadiem, kā arī personas ar
ierobežotu fizisku, sensoro un garīgo uztveri un spējām, kā arī personas ar
nepietiekamu pieredzi, kā arī ja personas ir aprūpē un uzraudzībā, ja tiem
paskaidrots vai parādīts kā lietot šujmašīnu un kādu bīstamību šī šujmašīna
var radīt to nepareizi lietojot.

•

Bērni nedrīkst rotaļāties ar šujmašīnu.

•

Bērni nedrīkst veikt šujmašīnas tīrīšanas vai apkopes darbus bez
pieskatīšanas.
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•

Kategoriski aizliegts lietot šujmašīnu ar bojātu elektrības vadu un rozeti, arī
tādā gadījumā, ja šujmašīnai konstatēti bojājumi, tā ir kritusi, vai bijusi
bojāta, vai pabijusi ūdenī. Tādā gadījumā šujmašīnu jānogādā Burdas Salons
specializētajā bernette servisa centrā, pārbaudei un servisam.

•

Lietojiet tikai tādus piederumus, kurus iesaka un izplata ražotāja pārstāvji.

•

Aizliegts izmantot šujmašīnu ar aizsprostotām ventilācijas atverēm. Mašīnas
ventilācijas atverēm jābūt atvērtām un brīvām no sakrājušajām
tekstilšķiedrām, putekļiem diegu un auduma atgriezumiem.

•

Neievietojiet mašīnas atverēs nekādus priekšmetus.

•

Nenovietojiet nekādus priekšmetus uz pedāļa.

•

Šujmašīnu var izmantot vienīgi komplektā ar pedāli, kura tips ir FC-2902D/
FC-1902A.

•

Neieslēdziet šujmašīnu telpās, kur tiek lietotas vielas aeresolu iepakojumos
vai kur lieto tīru skābekli.

•

Sargājiet pirkstus no kustīgajām mašīnas detaļām. Īpaši esiet uzmanīgi adatas
apvidū.

•

Nevelciet un negrūdiet audumu šūšanas laikā. Tas var novest pie adatas
salūšanas.

•

Darbos, kas veicami ap adatas apvidu, piemēram ieverot diegu adatā, mainot
adatu, ieverot diegu kuģītī vai mainot pēdiņu, pārvediet slēdzi pozīcijā «0».

•

Neizmantojiet deformētas - saliektas adatas.

•

Vienmēr lietojiet oriģinālo adatu plati bernette. Nepareizas adatu plāksnes
lietošana var novest pie adatu lūšanas.

•

Lai izslēgtu mašīnu pārvietojiet galveno slēdzi pozīcijā „O” „off” un pēc tam
izņemiet elektrības kontaktdakšu no rozetes. Tajā pat laikā turiet
kontaktdakšu, nevis velciet aiz vada.

•

Izņemiet kontaktdakšu no rozetes, ja nepieciešams atvērt aizsargvirsmas,
šujmašīnu jāsaeļļo vai jāveic citi šajā lietošanas instrukcijā minētie apkopes un
apkalpošanas darbi.

•

Šai šujmašīnai ir dubultā izolācija (izņemot ASV, Kanādu un Japānu). Lietojiet
vienīgi oriģinālās rezerves daļas. Skatīt norādes par dubultās izolācijas ierīču
apkopi.

•

Normālā darba režīmā skaņas līmenis šujmašīnai sastāda līdz 80 dB(A).
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Pamata norādījumi
Lietošanas instrukcijas pieejamība
Īss instrukcijas izvilkums tiek pievienots šujmašīnai.
• Lūgums saglabāt šo īso instrukciju, pieejamā vietā, tuvu šujmašīnai, tādejādi to izmantojot pēc
nepieciešamības.
• Aktuālo pilnās lietošanas instrukcijas versiju var lejupielādēt www.mybernette.com.
• Nododot šujmašīnu trešajām personā, lūgums pievienot šujmašīnai arī īso instrukcijas variantu.

Lietojiet šujmašīnu mērķiem, kādiem tā paredzēta
Jūsu šujmašīna bernette konstruēta un paredzēta lietošanai mājās. Izmantojiet šujmašīnu tikai tiem darbiem,
kuriem tā paredzēta, saskaņā ar lietošanas instrukciju. Jebkura cita šujmašīnas lietošana nav atbilstoša
paredzētajam. BERNINA neuzņemas nekādu atbildītu par sekām, kas radušās nepiemērotas lietošanas
rezultātā.

Aprīkojums un piegādes komplekts
Šajā lietošanas instrukcijā uzskatāmībai ir parādīti demonstrācijas attēli. Šujmašīnu un to piederumi ne
vienmēr atbilst reālajam Jūsu šujmašīnas piegādes komplektam. Piederumi sākuma komplektā var atšķirties
un tiem var būt dažāds saturs, dažādās valstīs. Lietošanas instrukcijā parādītos un minētos piederumus, kuri
neietilpst standarta piegādes komplektā Jūs variet iegādāties papildus pie izplatītāja bernette. Papildus
piederumus un to aprakstus, atradīsiet mājaslapā www.mybernette.com.
Tehnisku iemeslu dēļ un aparatūras uzlabošanas nolūkos tehniskie parametri, daļas un mašīnas piederumi var
tikt mainīti un uzlaboti jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājum.

Tehniskā apkope izstrādājumiem ar dubulto izolāciju
Sazemējuma vietā ierīcēs ar dubulto izolāciju ir paredzētas divas izolācijas sistēmas. Šādās ierīcēs sazemējums
nav paredzēts un sazemējuma vadam nav jābūt pievienotam. Tehniskā apkalpošana ierīcēm ar dubulto
izolāciju prasa īpašu uzmanību un sistēmu pārzināšanu un ir izpildāma tikai kvalificētām personām. Remonta
un tehniskās apkopēs ir jāizmanto tikai oriģinālas rezerves daļas. Ierīces ar dubulto izolāciju tiek marķētas ar
vārdiem: «Double-Insulation» vai «double-insulated».
Produkts var tikt marķēts arī ar simbolu.

Apkārtējās vides aizsardzība
BERNINA International AG uzskata par savu pienākumu rūpēties par apkārtējo vidi. Mēs cenšamies
paaugstināt savu produktu ekoloģiskumu, nepārtraukti uzlabojot formu un ražošanas tehnoloģijas.
Mašīna marķēta ar pārsvītrotu atkritumu spaini. Tas nozīmē to, ja mašīna netiek lietota, to nedrīkst utilizēt
kopā ar pārējiem atkritumiem. Nepareizi utilizējot šujmašīnu, bīstami atkritumi var nonākt gruntsūdeņos,
tādejādi radot bīstamus draudus veselībai.
Šujmašīnu nepieciešams nodot sadzīves elektronikas utilizācijas vietā vai sazināties ar izplatītāju par
nodošanas iespējām. Informāciju par utilizācijas iespējām variet saņemt savā pašvaldībā. Pērkot jaunu
šujmašīnu, BERNINA dīleris paņems atpakaļ Jūsu veco BERNINA vai Bernette šujmašīnu.
Ja šujmašīnā ir kādi dati, Jūs paši atbildiet par to saglabāšanu pirms nodošnas utilizācijai.
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Simbolu skaidrojums
BĪSTAMI

Nozīmē bīstamību ar augstu risku, kas var novest pie smagām traumām, līdz pat nāvei, ja no tiem
neizvairīsieties.

BRĪDINĀJUMS

Nozīmē bīstamību ar vidēju risku, kas var novest pie smagām traumām, ja no tiem neizvairīsieties.

UZMANĪBU

IEVĒRĪBAI

6

Nozīmē bīstamību ar nelielu risku, kas var novest pie vieglām un vidējām traumām, ja no tiem
neizvairīsieties.

Nozmīmē bīstamību, kas var radīt finansiālus zaudējumus, ja no tiem neizvairīsieties.
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My bernette

1.1 Mašīnas apskats
Priekšpuses vadības elementu apskats
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9
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7
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5
4
3
2
1

13
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1

Spolītes aizsargvāciņš

8

Svira šūšanai atpakaļgaitā

2

Adatu plate

9

Diega nostiepuma regulators

3

Pēdiņa

10

Diega pievilcējs

4

Apgaismojuma spuldze

11

Dūriena garuma regulators

5

Diega ievērējs

12

Dūriena izvēles taustiņš

6

Pogcaurumu pēdiņas svira

13

Darba virsma un kastīte ar piederumiem

7

Diega nogriezējs

7

My bernette

Piederumu kastīte

1

2

1

Nodalījums adatu komplektam

2

Diega iztīšanās ripas nodalījums

Mašīnas apskats no augšas
7

8

6

9

5

10

4

11

3

12

2

13

1

8

1

Adatas pozīcijas regulators

8

Spolītes turētājs

2

Diega pievilcējs

9

Atvere, papildus spolītes turētājam

3

Spolītes uztinēja pirmspriegojuma regulators

10

Uztinējs

4

Pēdiņas piespiešanas spēka regulators

11

Spara rats

5

Spolītes uztinēja pirmspriegojuma regulators

12

Uztinēja atdure

6

Diega virzītājs

13

Vīles platuma regulators

7

Pārnēsāšanas rokturis
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Skats no aizmugures

5

4
6
3
2
1

1

Pieslēgvieta tīkla kabelim/pedālim

4

Balansa regulators

2

Ventilācijas atveres

5

Pēdiņas pacelšana

3

Galvenais slēdzis

6

Transportiera svira

1.2 Piederumi
Sākuma komplekta piederumi
Citus piederumus Jūs atradīsiet lapā www.mybernette.com/accessories.
Attēls
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Nosaukums

Attēls

Nosaukums

Spolītes (3x)

Otrs spolītes turētājs

Spolīšu tīkliņš

Pedālis ar elektrotīkla
kabeli

Adatu komplekts

Malas virzītājs

9
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Attēls

Nosaukums

Attēls

Nosaukums

Otiņa-birstīte un
ārdīšanas nazis

Eļļas pudelīte

Diega iztīšanās ripa,
lielā (1x)

Flīsa disks

Diega iztīšanās ripa,
mazā (1x)

Skrūvgriezis

Kompensējošā plāksne

Pēdiņu apskats
Attēls

10

Nosaukums

Pielietošanas mērķis

Zig-zag pēdiņa

Dažādu darba un dekoratīvo
dūrienu šūšanai.

Rāvējslēdzēja pēdiņa

Rāvējslēdzēju iešūšanai.

Automātiskā pogcaurumu
pēdiņa

Pogcaurumu šūšanai ar
ieliekamo diegu un bez tā.

Slēptā dūriena pēdiņa

Slēptā dūriena pēdiņa

Overloka pēdiņa

Malu apstrādei un overloka
dūrienu šūšanai.

Slēptā rāvējslēdzēja pēdiņa

Slēptā rāvējslēdzāja iešūšanai.
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1.3 Adata, diegs, audums
Ar laiku adata nolietojas. Adatu nepieciešams regulāri mainīt. Tikai nevainojama adatas smaile var veidot
kvalitatīvu dūrienu. Ievēro: Jo plānāks audums, jo smalkākai jābūt adatai. Dotās adatas, atkarībā no mašīnas
modeļa var būt standarta vai speciālais piederums, kas iegādājams atsevišķi.
• Adatas izmērs 70, 75: viegliem audumiem.
• Adatas izmērs 80, 90: vidēja blīvuma audumiem.
• Adatas izmērs 100, 110: blīviem audumiem.

Adatu apskats
Attēls

Adatas nosaukums

Adatas apraksts

Pielietošanas mērķis

Universālā adata

Parasta smaile, viegli
ieapaļota

Gandrīz visiem
dabīgajiem un
sintētiskajiem
materiāliem (audumi,
adīti izstrādājumi un
trikotāža).

Vidējs lodveida asmens,
speciāla actiņas forma
un iedobe zem adatas
actiņas

Džersija, trikotāžas un
elastīgiem audumiem.

Vidējs lodveida asmenis

Trikotāžas un adītiem
izstrādājumiem.

130/705 H/70-110

Elastīgā adata
130/705 H-S/75 90

Džersija/izšūšanas
adata

Izšūšanai.

130/705 H SUK 70-100
Džinsa adata
130/705 H-J 80-110
Adata ādai
130/705 H LR 90, 100

Microtex adata
130/705 H-M 70-110
Kvilta adata
130/705 H-Q 75, 90
Izšūšanas adata
130/705 H-Q 75, 90
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Asa, plāna smaile un
pastiprināts korpuss

Blīviem audumiem,
tādiem kā džinss un
izpletņu audums.

Griezoša smaile
(LR = labās puses,
griezoša smaile)

Visa veida ādas, vinila,
mākslīgās ādas,
plastikāta un plēves
materiāliem.

Īpaši smalka un asa
smaile

Mikropavedienu un zīda
audumiem.

Viegli ieapaļota, plāna
smaile

Stepēšanai un
Nostepēšanai.

Mazs lodveida asmenis,
īpaši plata actiņa un
plata iedobe diegam

Izšūšana uz visiem
materiāliem no
dabīgām un sintētiskām
šķiedrām.
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Attēls

Adatas nosaukums

Adatas apraksts

Pielietošanas mērķis

Adata plāniem
audumiem

Mazs lodveida asmenis

Trikotāžas un adītiem
izstrādājumiem.
Izšūšanai uz plāniem un
jūtīgiem audumiem.

130/705 H SES 70, 90

Metafil adata
130/705 H METAFIL 80
Adata sadiegšanai
130/705 H-N 70-100
Dubultā universālā
adata

Gara actiņa (2 мм)
jebkura izmēra adatām

Šūšanai un izšūšanai ar
metalizētiem diegiem.

Gara actiņa (2 мм)
jebkura izmēra adatām

Stepēšanai ar bieziem
diegiem.

Attālums starp adatām:
1.0/1.6/2.0/2.5/
3.0/4.0

Elastīgu materiālu
šūšanai, dekoratīvajiem
darbiem.

Attālums starp adatām:
2.5/4.0

Elastīgu materiālu
šūšanai, dekoratīvajiem
darbiem.

Attālums starp adatām:
2.5

Speciālu efektu
sasniegšanai mežģīņu
izšūšanai.

Attālums starp adatām:
3.0

Elastīgu materiālu
šūšanai, dekoratīvajiem
darbiem.

130/705 H ZWI 70-100
Dubultā elastīgā
adata
130/705 H-S ZWI 75
Dubultā šķēpveida
adata
130/705 H ZWIHO 100
Trīskāršā universālā
adata
130/705 H DRI 80

Attiecība starp diegu un adatu
Attiecība starp adatu un diegu ir pareizi, ja diegs, šujot, tieši ievietojas garajā iedobē uz
adatas korpusa un brīvi kustās caur adatas actiņu. Diegs nošujas optimāli.

Iespējama diega plīšana un dūrienu izlaišana, ja diegs pārāk brīvi kustas adatas iedobē un
adatas actiņā.

12
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Iespējama diega plīšana un iestrēgšana, ja diegs beržas gar adatas iedobes maliņu un
pārāk stingri kustas caur adatas actiņu.

Adatas marķējuma piemērs
Sadzīves šujmašīnas tiek lietotas 130/705 sistēmas adatas, kuru skaidrojumu zemāk variet redzēt uz elastīgās
trikotāžas audumiem paredzētās adatas piemēra.

2

130/705 H-S/70

1

130 = korpusa garums (1)
705 = nošķēlums uz adatas kolbas (2)
H = iedobe virs adatas actiņas (3)

5

S = smailes forma (šeit vidēja lodveida smaile) (4)
70 = Adatas numurs 0.7 мм (5)

3
4

Diega izvēle
Lieliskam gala rezultātam ļoti svarīgu lomu spēlē adatu, diegu un auduma kvalitāte.
Mēs noteikti iesakām Jums iegādāties augstas kvalitātes diegus, lai varētu vienmēr garantēt labu rezultātu.
• Kokvilnas diegi var lepoties ar dabīgu šķiedru priekšrocībām, tapēc piemēroti tieši kokvilnas audumu
šūšanai.
• Merserizētiem kokvilnas diegiem piemīt viegls glancēts spīdums un tie nemaina kvalitāti pēc mazgāšanas.
• Poliestera diegi īpaši izceļas ar nodiluma un krāsu noturību.
• Poliestera diegi ir elastīgāki par kokvilnas diegiem un ieteicami tur, kur nepieciešamas stingras un
elastīgas vīles.
• Viskozes diegiem ir dabīgo šķiedru priekšrocības un tie izceļas ar glancētu spīdumu.
• Viskozes diegi ir piemēroti vispirms dekoratīvajiem dūrieniem un tie piedod skaistu efektu.

2020-09 LV 5020105.00A.25
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2

Sagatavošanās šūšanai

2.1 Pievienošana un ieslēgšana
Šujmašīnas un pedāļa pieslēgšana

2

1
> Ievietojiet kontaktu (1) tīkla kabelim un pedālim tam paredzētajā vietā.
> Ievietojiet kontaktu (2) tīkla kabelim un pedālim tam paredzētajā vietā.

Elektrības vada izmantošana (tikai ASV/Kanāda)
Šujmašīnai ir polarizēta kontaktdakša (viens kontakts platāks par otru). Lai izvairītos no elektrotrieciena,
kontaktdakšu rozetē var ievietot tikai vienā veidā. Ja kontaktdakša neievietojas rozetē, apgrieziet to otrādi. Ja
tas vēl joprojām neder, sazinieties ar elektriķi, lai instalētu atbilstošu rozeti. Kontaktdakšas modificēšana ir
stingri aizliegta.

Šujmašīnas ieslēgšana
> Šujmašīnas ieslēgšanai galveno slēdzi ieslēdziet pozīcijā «I».

Ātruma regulēšana ar pedāli
Ar pedāli var laideni regulēt šūšanas ātrumu.
> Lai sāktu šūt, uzmanīgi nospiediet pedāli.
> Lai šūtu ātrāk, stiprāk nospiediet pedāli.
> Lai apturētu šujmašīnu, atlaidiet kāju no pedāļa.

14
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2.2 Spolītes turētājs
Horizontālais spolītes turētājs
Spolītes un putuplasta ripas uzstādīšana
Diega iztīšanās ripa nodrošina vienmērīgu diega notīšanos no spolītes.
> Uzstādiet spolīti uz turētāja.
> Uzstādiet atbilstošu diega iztīšanās ripu tā, lai starp spolīti un diega iztīšanās ripu nepaliktu brīvas vietas.

Spolītes tīkliņa lietošana
Spolīšu sietiņš notur diegus uz spolītes un novērš mezgliņu veidošanos un diega plīšanu. Spolītes sietiņš tiek
lietots vienīgi ar horizontālo spolītes turētāju.
> Uzvelciet spolītes sietiņu uz spolītes.

Otrs spolītes turētājs
Otra spolītes turētāja uzstādīšana
Otrs spolītes turētājs nepieciešams šujot ar vairākiem diegiem vai apakšējā diega spolītes uztīšanai.

2020-09 LV 5020105.00A.25
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> Ievietojiet otru spolītes turētāju tam paredzētajā atverē uz šujmašīnas aukšdaļas.

3

Spolītes uzstādīšana

2

> Uzstādiet otru spolīti uz turētāja.
– Filca ripa novērš diega aizķeršanos pie turētāja.
> Uzstādiet spolīti uz turētāja.

3

2.3 Piedurkņu platforma

2

bernette b05 stabili konstruētā piedurkņu platforma, kas nodrošina daudz vietas pa labi un kreisi no adatas,
lielu projektu šūšanai..

16
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2.4 Darba virsma un kastīte ar piederumiem
Uz darba virsmas atrodas kastīte ar piederumiem.
> Lai noņemtu darba virsmu, turiet to aiz roktura (1) un velciet pa kreisi.

1

> Lai atvērtu piederumu kastīti, turiet vāciņu ar slēptajiem rokturiem un nolieciet to uz priekšu.

> Lai aizvērtu piederumu kastīti, aiztaisiet to virzot uz augšu.

2.5 Transportiera pacelšana un nolaišana

> Lai paceltu transportieri, bīdiet sviru labi.
– Transportiera zobiņi pacelsies līdz ar pirmo dūrienu.
> Lai nolaistu transportiera zobiņus, sviru pabīdiet pa kreisi.
– Transportieris nolaists.

2.6 Adata
Adatas pacelšana un nolaišana
> Lai paceltu adatu, grieziet spara ratu pret pulksteņrādītāja virzienu, līdz tam, kamēr adata atradīsies
augšējā stāvoklī.

> Lai nolaistu adatu, grieziet spara ratu pret pulksteņrādītāja virzienu, līdz tam, kamēr adata neieduras
audumā, apakšējā stāvoklī.

2020-09 LV 5020105.00A.25
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Adatas nomaiņa
>
>
>
>

Izslēdziet šujmašīnu un atvienojiet no elektrotīkla.
Paceliet pēdiņu.
Paceliet adatu.
Atslābiniet fiksācijas skrūvi (1) ar skrūvgriezi.

1

> Izņemiet adatu.

> Turiet jauno adatu (2) ar kolbas nošķēlumu uz aizmuguri. Ievietojiet adatu turētājā līdz atdurei (3).

3

2

> Ar roku aizskrūvējiet fiksācijas skrūvi.

Adatas pozīcijas uzstādīšana
> Paceliet adatu.
> Uzstādiet ieteicamo pēdiņu.

18
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> Uzstādiet pareizo pozīciju ar regulatoru.

2.7 Pēdiņa
Pēdiņas pacelšana un nolaišana
> Lai paceltu pēdiņu, uz augšu atspiediet pēdiņas sviru.

> Lai nolaistu pēdiņu, nospiediet pēdiņas sviru uz leju.

Pēdiņas nomaiņa
Pēdiņas zolītes noņemšana
>
>
>
>

2020-09 LV 5020105.00A.25

Izslēdziet šujmašīnu un atvienojiet no elektrotīkla.
Paceliet pēdiņu.
Paceliet adatu.
Lai noņemtu pēdiņas zolīti, nospiediet uz augšu sviru, kas atrodas pēdiņas fiksatora aizmugurē.
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Pēdiņas zolītes uzstādīšana
Priekšnoteikums:
•

Pēdiņas zolīte noņemta.

> Paceliet pēdiņu.
IEVĒRĪBAI

Adatas lūšana dēļ nepareizas pēdiņas
Ja pēdiņa nav piemērota izvēlētajam dūrienam, adata var sadurties ar pēdiņu un salūzt.
> Vienmēr lietojiet dūrienam atbilstošu pēdiņu.
> Palieciet jaunu pēdiņu zem turētāja iedobes (1), tā, lai iedobe atrastos tieši virs pēdiņas fiksācijas
šķērssviras (2).
> Uzmanīgi nolaidiet turētāju, kamēr iedobe satiekas ar pēdiņas šķērssviru un nofiksējas.

1
2

Pēdiņas turētāja nomaiņa
Priekšnoteikums:
•

Pēdiņas zolīte noņemta.

>
>
>
>

Paceliet pēdiņu.
Vadiet turētāju (1) uz leju pie pēdiņas fiksācijas šķērsstieņa (2).
Turiet pēdiņas turētāju un aizskrūvējiet skrūvi ar roku.
Aizskrūvējiet adatas fiksācijas skrūvi ar roku.

2

1

Malas virzītāja uzstādīšana
Malas virzītājs ir lieliski piemērots paralēlu līniju šūšanai.
> Uzstādiet malas virzītāju (1) ievietojot to pēdiņas turētāja caurumā (2).
> Uzstādiet vajadzīgo attālumu līdz tuvākajai šuvei.
2
1
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Pēdiņas piespiešanas spēka regulēšana
Pēdiņas piespiešanas spēks tiek lietots, lai optimāli uzstādītu pēdiņas piespiešanas spēku, atkarībā no
auduma blīvuma. Blīvu audumu šūšanā ieteicams samazināt pēdiņas piespiešanas spēku. Pateicoties tam,
pēdiņa nedaudz paceļas, kā rezultātā audums labāk pārvietojas zem pēdiņas. Plānu audumu šūšanas
gadījumā nepieciešams palielināt pēdiņas piespiešanas spēku. Tādejādi audums pārāk brīvi nepārvietosies
zem pēdiņas.
> Lai palielinātu pēdiņas piespiešanas spēku, griežot regulatoru «Pēdiņas piespiešanas spēks» pulksteņa
rādītāja virzienā.
> Lai samazinātu pēdiņas piespiešanas spēku, griežot regulatoru «Pēdiņas piespiešanas spēks» pret
pulksteņa rādītāja virzienā.

2.8 Diega ievēršana
Sagatavošanās diegu ievēršanai
> Izslēdziet šujmašīnu.
> Paceliet adatu.
> Paceliet pēdiņu.

Augšējā diega ievēršana

3

6
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1

4
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6

11
9

7

5

10
8
12

1

Diega iztīšanās ripa

7

Vadīkla

2

Diega virzītājs

8

Vadīkla

3

Spolītes uztinēja pirmspriegojuma regulators

9

Diega ievērēja svira

4

Diega spriegojuma ripas

10

Stieples āķītis

5

Diega pievilcēja vāciņš

11

Diega nogriezējs

6

Diega pievilcējs

12

Diegs

> Uzstādiet spolīti uz turētāja tādejādi, lai diegs uztītos pulksteņrādītāja virzienā.
> Uzstādiet turētājam piemērotu diega uztīšanas ripu.
> Izvadiet diegu caur diega virzītāju.
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> Izvelciet diegu caur nostiepuma regulatoru.

> Ievadiet diega galus uz leju gar kanālu.

> Izvadiet diegu uz leju un ap diega vadītāja vāciņu.

> Velciet diegu uz augšu no labās uz kreiso pusi caur diega vadītāju un vadiet to atkal lejā.

> Izvelciet diegus caur diega vadītāju virs adatas.

2020-09 LV 5020105.00A.25
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> Nolaidiet pēdiņu.

> Nedaudz atspiediet diega ievērēja sviru un izvadiet diegu ap diega vadītāju.

> Nospiediet sviru līdz lejai un turiet to nospiestu.
– Stieples āķītis iziet caur adatas actiņu.

> Izvadiet diegu adatas priekšā un zem stieples āķīša un turiet to.

> Lai ievērtu diegu adatā, paceliet uzmanīgi diega ievēršanas sviru, pie tam diegu nedaudz atslābiniet.
– Stieples āķītis izvelkas uz aizmuguri un velk diegu caur adatas actiņu, veidojot mezgliņu.
> Izvelciet diegu caur adatas actiņu.

24

2020-09 LV 5020105.00A.25

Sagatavošanās šūšanai

Dubultās adatas ievēršana
Priekšnoteikums:
•
•
•

Zig-zag pēdiņa uzstādīta.
Dubultā adata ievietota.
Uzstādīts otrs spolītes turētājs, filca ripas, un otra spolīte.

> Vadiet diegu no horizontālā turētāja (sarkanā) bultiņas virzienā uz diega nostiepuma ripu uz kreiso pusi
(1).

1

>
>
>
>
>
IEVĒRĪBAI

Vadiet diegu līdz diega vadītājam zem adatas.
Ieveriet diegu ar rokām kreisajā adatā.
Vadiet diegu no horizontālā turētāja (zilo) bultiņas virzienā uz diega nostiepuma ripu uz labo pusi (1).
Vadiet diegu līdz diega vadītājam zem adatas.
Ieveriet diegu ar rokām labajā adatā.

Adatas lūšana dēļ nepiemērotas pēdiņas, nepareiza dūriena vai adatas pozīcijas
Kombinācijā ar nepiemērotu pēdiņu, nepareizu dūrienu un adatas pozīciju, adata var sadurties ar pēdiņu un
adatas plati un salūzt.
> Uzstādiet zigzag pēdiņu.
> Izvēlieties taisno dūrienu.
> Uzstādiet adatas vidus pozīciju.

Trīskāršās adatas savēršana
Darbam ar trīskāršo adatu un trešajai spolītei būs nepieciešams ārējais spolītes turētājs.
Priekšnoteikums:
•
•

Zig-zag pēdiņa uzstādīta.
Trīskāršā adata uzstādīta.

>
>
>
>

Uzstādiet uz horizontālā spolītes turētāja spolīti ar filca ritu un piemērotu diega iztīšanās ripu.
Uzstādiet otro spolīti ar filca ripu uz vertikālā turētāja.
Uzstādiet trešo spolīti ar filca ripu un ārējā spolītes turētāja.
Vadiet diegu no horizontālā turētāja (sarkanā) bultiņas virzienā uz diega nostiepuma ripu uz kreiso pusi
(1).

1

> Vadiet diegu līdz diega vadītājam zem adatas.

2020-09 LV 5020105.00A.25
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> Ieveriet diegu ar rokām kreisajā adatā.
> Vadiet diegu no horizontālā turētāja (sarkanā) bultiņas virzienā uz diega nostiepuma ripu uz kreiso pusi
(1).
> Vadiet diegu līdz diega vadītājam zem adatas.
> Ieveriet diegu ar rokām kreisajā adatā.
> Vadiet diegu no horizontālā turētāja (zilo) bultiņas virzienā uz diega nostiepuma ripu uz labo pusi (1).
> Vadiet diegu līdz diega vadītājam zem adatas.
> Ieveriet diegu ar rokām labajā adatā.
IEVĒRĪBAI

Adatas lūšana dēļ nepiemērotas pēdiņas, nepareiza dūriena vai adatas pozīcijas
Kombinācijā ar nepiemērotu pēdiņu, nepareizu dūrienu un adatas pozīciju, adata var sadurties ar pēdiņu un
adatas plati un salūzt.
> Uzstādiet zigzag pēdiņu.
> Izvēlieties taisno dūrienu.
> Uzstādiet adatas vidus pozīciju.

Diega spolītes uztīšana

2

1

4
3

1

Diega iztīšanās ripa

3

Spolītes uztinēja pirmspriegojuma regulators

2

Diega virzītājs

4

Uztinēja stienis

> Lai novērstu slidenu diegu iesprūšanu vai plīsumu, uz spolītes uzstādiet speciālu sietiņu.

> Uzstādiet spolīti un diega iztīšanās ripu uz uztinēja stienīša. lietojot mazās spolītes izmantojiet maz diega
iztīšanās ripu.
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> Izvadiet diegu caur diega virzītāju.

> Apvadiet diegu bultiņas virzienā ap uztinēja pirmsspriegojuma regulatoru.

> Izvelciet diega galu caur vienu no iekšējām spolītes atverēm un uzstādiet tukšu spolīti uz uztinēja.

> Paspiediet spolīti pa labi.

– Šujmašīna pāriet uztīšanas režīmā. Patreiz šūt nevarēsiet.
> Pieturiet diega galu ar roku.

> Lai sāktu uztīšanas procesu uz pāris apgriezieniem un to atkal apturētu, nospiediet uz pedāļa, tā, lai diegs
stingri nostiprinātos uz spolītes.

2020-09 LV 5020105.00A.25
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> Apgrieziet diegu virs iekšējās atveres.

> Lai turpinātu uztīšanas procesu, nospiediet pedāli.
> Lai pārtrauktu spolītes diega uztīšanu, atlaidiet pedāli.
> Nobīdiet uztīšanas ierīci pa kreisi, izejas pozīcijā.

– Šujmašīna pāriet šūšanas režīmā.
> Noņemiet spolīti un apgrieziet diegu.

Diega spolītes uztīšana
IEVĒRĪBAI

Adatas lūšana dēļ nevienmērīgi uztītām spolītēm
Nevienmērīgi uztītas diega spolītes var novest pie adatas lūšanas vai nepareiza diega nostiepuma.
> Uzstādiet tikai vienmērīgi uztītas diega spolītes.
Priekšnoteikums:
•
•
•

Adata atrodas augšējā pozīcijā.
Adata atrodas augšējā pozīcijā.
Mašīna izslēgta.

> Lai atvērtu kuģīša vāciņu, nospiediet rokturīti pa labi un atveriet kuģīša vāciņu.
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> Uzstādiet jaunu spolīti tā, lai diegs iztītos pret pulksteņa rādītāja virzienu.

> Viegli uzspiediet uz spolītes.
> Lai ievilktu diegu spolītes diega vadītājā, sekojiet bultiņām.

> Lai apgrieztu lieko diegu, paņemiet tā galu un izvelciet to virs diega nogriezēja (1).

1
> Uzstādiet spolītes aizsargvāciņu.

Spolītes diega Izvilkšana uz augšpusi
> Paceliet pēdiņu un viegli ar roku noturiet adatas diegu.

> Lēni grieziet spara ratu pret pulksteņrādītāja virzienu, tik ilgi, kamēr adata nolaižas. Turpiniet griezt tik ilgi
kamēr diega virzītājs atradīsiet galēji augšējā stāvoklī.
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> Izvelciet augšējo diegu tik ilgi, kamēr apakšējais diegs nesāk veidot mezglu.

> Pilnībā izvelciet apakšējo diegu uz augšu.
> Izvelciet abus diegus aptuveni 10cm uz aizmuguri zem pēdiņas.
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Kreatīvā šūšana

3.1 Dūriena izvēle
Dūrieni sadalīti kategorijās A – L. Katrai kategorija sevī ietver līdz 3 dūrieniem, atškiroties pēc melnās, pelēkās
un sarkanās krāsas.
IEVĒRĪBAI

Nepareiza adatas pozīcija dūriena izvēlē
Adatas un auduma bojājums.
> Pirms dūriena izvēles regulatora griešanas uzstādiet adatu augšējā stāvoklī.
> Paceliet adatu.
> Lai izvēlētos melnās krāsas dūrienus kategorijā, uzstādiet dūriena garuma izvēles regulatoru starp
vērtībām 0 un 4 un grieziet dūriena izvēles regulatoru pa kreisi vai labi tik ilgi, kamēr nepieciešamā
kategorija nenofiksējas centrā zem stāvokļa «•».

> Lai izvēlētos sarkanās krāsas dūrienus kategorijā, uzstādiet dūriena garuma izvēles regulatoru uz vērtību
«S1» un grieziet dūriena izvēles regulatoru pa kreisi vai labi tik ilgi, kamēr nepieciešamā kategorija
nenofiksējas centrā zem stāvokļa «•».

> Lai izvēlētos sarkanās krāsas dūrienus kategorijā, uzstādiet dūriena garuma izvēles regulatoru uz vērtību
«S2» un grieziet dūriena izvēles regulatoru pa kreisi vai labi tik ilgi, kamēr nepieciešamā kategorija
nenofiksējas centrā zem stāvokļa «•».
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3.2 Dūrienu paraugu apstrāde
Vīles platuma uzstādīšana
Vīles platumu var uzstādīta ar regulatoru katram dūrienam no 0 līdz 6 mm.

IEVĒRĪBAI

Nepareiza adatas pozīcija dūriena izvēlē
Adatas un auduma bojājums.
> Pirms vīles platuma regulēšanas roktura griešanas, uzstādiet adatu galēji augšējā pozīcijā.
> Paceliet adatu.
> Grieziet vīles platuma regulatoru tik ilgi, kamēr nepieciešamais garums atradīsiet zem pozīcijas «•».

Dūriena garuma regulēšana
Dūriena garumu var uzstādīt ar dūriena garuma regulatoru.
Melnajiem paraugiem, dūriena garumu var uzstādīt robežās no 0-4.

Pogcaurumiem var uzstādīt dūriena garumu pogcauruma simbola apvidū uz regulatora korpusa.
Sarkanajiem un pelēkajiem dūrieniem, dūriena garums ir ieprogrammēts un to nevar mainīt.
> Grieziet dūriena garuma regulatoru tik ilgi, kamēr nepieciešamais garums nebūs zem atzīmes «•».

Augšējā diega nostiepuma regulēšana
Augšējā diega nostiepumu nepieciešams regulēt atkarībā no auduma veida, auduma slāņiem un šūšanas
metodes ar rokas regulatoru «Augšējā diega nostiepums».
Bāzes uzstādījums augšējā diega nostiepumam ir 4.
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Optimāla nostiepuma gadījumā apakšējais diegs nebūs redzams uz auduma labās puses.

1
3
2
4

1

Adatas diegi

3

Auduma labā (augšējā) puse

2

Spolītes diegi

4

Auduma kreisā (apakšējā) puse

> Lai palielinātu augšējā diega nostiepumu, uzstādiet regulatoru «Augšējā diega nostiepums» uz lielāku
vērtību.
> Lai samazinātu augšējā diega nostiepumu, uzstādiet regulatoru «Augšējā diega nostiepums» uz mazāku
vērtību.
> Ja apakšējais diegs redzams uz auduma labās puses, uzstādiet augšējā diega nostiepumu un mazāku
vērtību.

> Ja augšējais diegs redzams uz auduma kreisās puses, uzstādiet augšējā diega nostiepumu un lielāku
vērtību.

Balansa regulēšana
Dažādi audumi, diegi un starplikas var tā ietekmēt dūrienu, vai pogcaurumu, ka to nevarēs sašūt precīzi. Ar
mehānisko balansa regulēšanu var koriģēt šīs novirzes un tādejādi optimāli pieregulēt dūrienu, atbilstoši
audumam.
>
>
>
>
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Izvēlieties elastīgo dūrienu vai pogcaurumu.
Uzstādiet dūriena garumu.
Uzstādiet vīles platumu.
Nokoriģējiet valansu, griežot regulatoru ar monētu.
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> Lai palielinātu blīvumu dūrienam, kreisajā pogcauruma pusē, grieziet balansa regulatoru pulksteņa
rādītāja virzienā.

> Lai samazinātu blīvumu dūrienam, kreisajā pogcauruma pusē, grieziet balansa regulatoru pret pulksteņa
rādītāja virzienu.

> Lai palielinātu blīvumu elastīgajam dūrienam, grieziet balansa regulatoru pulksteņa rādītāja virzienā.

> Lai samazinātu blīvumu elastīgajam dūrienam, grieziet balansa regulatoru pret pulksteņa rādītāja virzienu.

3.3 Šūšana atpakaļgaitā
Šūšana atpakaļgaitā tiek lietota vīles sākumā un beigās, lai to nostiprinātu.
> Izvēlieties dūrienu.
> Nospiediet atpakaļgaitas sviru un turiet to nospiestu.

> Nospiediet pedāli.
– Mašīna šuj atpakaļgaitā tik ilgi, kamēr netiks atlaista atpakaļgaitas svira.
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3.4 Šuves nostiprināšana
Šuves sākuma nostiprināšana
>
>
>
>
>

Izvēlieties dūrienu.
Nošujiet pāris dūrienus šuvei uz priekšu.
Nospiediet atpakaļgaitas sviru un turiet to nospiestu.
Nošujiet šuvi atpakaļgaitā līdz šuves sākumam.
Atlaidiet atpakaļgaitas sviru, lai šujmašīna sāktu atkal šūt uz priekšu.
– Šuves sākums ir nostiprināts.

Šuves nobeiguma nostiprināšana
>
>
>
>

Šujiet izvēlēto dūrienu līdz šuves beigām.
Nospiediet atpakaļgaitas sviru un turiet to nospiestu.
Nošujiet pāris dūrienus šuvei uz atpakaļu.
Atlaidiet sviru šūšanai atpakaļgaitā.

> Atkal nošujet vīli līdz beigām.
– Vīles nobeigums ir nostiprināts.

3.5 Sabiezējumu šūšana
> Uzstādiet zigzag pēdiņu.
– Melnais taustiņš uz pēdiņas labās puses bloķē pēdiņu horizontālā stāvoklī, ja to nospiež pirms
nolaidīsiet pēdiņu (1). Tas nodrošina vienmērīgu pēdiņas kustību vīles sākumā un palīdz šujot vairākus
auduma slāūs, piemēram, šujot džinsa audumu.
> Kad sasniegts augstākais punkts, nolaidiet adatu un paceļiet pēdiņu.
> Nospiediet uz pēdiņas priekšējās daļas un melnās podziņas, nolaidiet pēdiņu un turpiniet šūt.
– Melnā podziņa automātiksi atbrīvo bloķēšanu pēc vairākiem dūrieniem.

1
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> Lai turētu pēdiņu rokas padeves gadījumā un šujot sablīvējuma virzienā, palieciet aiz adatas zem pēdiņas
vienu vai divas kompensējošās plāksnes.

1

1

Kompensējošā plāksne

3.6 Stūru apstrāde
> Nošujot līdz stūrim apstādiniet šujmašīnu.
> Ieduriet adatu audumā.
> Paceliet pēdiņu.

> Izmantojiet adatu kā pagrieziena radiusa centru un pagrieziet audumu.
> Nolaidiet pēdiņu un turpiniet šūt.

3.7 Sliktas slīdamības audumu šūšana
Audumi ar sliktu slīdamību, piemēram, āda, mākslīgā ādā, sintētika vai vinils, var viegli šūt ar speciālu zigzag
pēdiņu, kurai ir slīdoša virsma.
>
>
>
>
>
>
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Uzstādiet zigzag pēdiņu ar slīdošu zolīti zigzag dūrienam.
Izvēlieties dūrienu.
Izvēlieties dūriena garumu.
Izvēlieties vīles platumu.
Uzstādiet vajadzīgo adatas pozīciju.
Šujiet ar lēnu, vienmērīgu ātrumu.
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4.1 Darba dūrienu apskats
Dūriena
paraugs
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Dūrienu
kategorija

Nosaukums

Apraksts

Ieteicamā
pēdiņa

Dūriena
garums

Dūreina
platums

A

Taisnais
dūriens

Sadiegšanai un nošūšanai.

Zig-zag
pēdiņa

0,5 –4,0

0

B

Zigzag dūriens

Šuvju nostiprināšanai, malu
apšūšanai, elastīgo dūrienu
veikšanai un mežģīņu piešūšanai.

Zig-zag
pēdiņa

0,5 – 4,0

2,0 – 6,0

C

Nošūtais zigzag dūriens

Malu apstrādei un gumijas
piešūšanai. Dekoratīvajiem
dūrieniem.

Zig-zag
pēdiņa

2,0 – 3,0

2,5 – 5,0

D

Overloka
dūriens

Elastīgu audumu sašūšanai un
apdarei vienā operācijā.

Zig-zag
pēdiņa

2,0 – 3,0

6,0

E

Elastīgais
slēptais
dūriens

Slēptai nošūšanai un
dekoratīvajām vīlēm.

Slēptā dūriena
pēdiņa

1,0 – 2,0

3,0 – 5,0

F

Universālais
dūriens

Blīviem audumiem, filcam un
ādai. Plakanajām savienojošajām
šuvēm, redzamiem un
dekoratīvajiem dūrieniem.
Gumijas piešūšanai.

Zig-zag
pēdiņa

1,5 – 3,0

3,0 – 5,0

G

«Likras»
dūriens

Plakanajiem savienojošajiem
dūrieniem uz likras audumiem.
Šuvju apstrādei uz sieviešu
galantērijas izstrādājumiem.

Zig-zag
pēdiņa

1,5 – 3,0

6,0

H

Pistonveida
nošūšanas
dūriens

Slēptajai nošūšanai, pistonveida
efektam uz mīksta džersija un
plāniem audumiem.
Dekoratīvajiem dūrieniem.

Zig-zag
pēdiņa

1,0 – 2,5

3,0 – 6,0

I

Gofrējošais
dūriens

Vairumam audumu veidu.
Gumijas piešūšanai. Auduma
malu sašūšanai. Dekoratīvajiem
dūrieniem.

Zig-zag
pēdiņa

2,0 – 3,0

3,0 – 5,0

J

Slēptais
dūriens

Slēptai nošūšanai un
dekoratīvajām vīlēm.

Slēptā dūriena
pēdiņa

1,0 – 2,0

1,0 – 2,5

L

Superelastīgai
s dūriens

Ļoti eleastīgiem atvērtiem šuvju
veidiem. Visiem apģērbu veidiem.

Zig-zag
pēdiņa

1 – 2.5

3,0 – 4,0
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Dūriena
paraugs

Dūrienu
kategorija

Nosaukums

Apraksts

Ieteicamā
pēdiņa

Dūriena
garums

Dūreina
platums

A

Trīskāršais
taisnais
dūriens

Nodilumizturīgajām šuvēm uz
izturīgiem audumiem. Redzamām
ielocītām malām un redzamām
šuvēm.

Zig-zag
pēdiņa

S1

0

B

Trīskāršais
zigzag dūriens

Nodilumizturīgajām šuvēm uz
izturīgiem audumiem. Redzamām
ielocītām malām un redzamām
šuvēm.

Zig-zag
pēdiņa

S1

2,0 – 6,0

C

Tīkliņveida
šuve

Elastīgu audumu un ielocītu malu
šūšanai, kā arī šūšanai ar gumijas
apakšējo diegu.

Zigzag pēdiņa
vai atvērtā
izšūšanas
pēdiņa

S1

6,0

D

Trikotāžas
overloka vīle

Rokas vai mašīnadītu
izstrādājumu sašūšanai vai
apstrādei vienā operācijā.

Zig-zag
pēdiņa

S1

6,0

F

Dubultais
overloka
dūriens

Elastīgu audumu sašūšanai un
apdarei vienā operācijā.

Zig-zag
pēdiņa

S1

6,0

H

Elastīgā
overloka vīle

Elastīgu audumu sašūšanai un
apdarei vienā operācijā.
Plakanajiem savienojošajiem
dūrieniem.

Zig-zag
pēdiņa

S1

6,0

J

Pastiprinātais
overloka
dūriens

Vidēja blīvuma trikotāžas un frotē
materiāliem. Overloka vai
plakanajiem savienojošajiem
dūrieniem.

Zig-zag
pēdiņa vai
overloka
pēdiņa

S1

6,0

4.2 Šūšana ar taisno dūrienu
Uzstādiet dūriena garumu atbilstoši šūšanas projektam, piemēram, džinsa audumiem gari dūrieni
(aptuveni 3-4mm), plāniem audumiem, īsi dūrieni (aptuveni 2-2.5mm). Uzstādiet dūriena garumu,
atkarībā no diegu biezuma, šujot ar pītajiem un bieziem diegiem gari dūrieni (aptuveni 3-4mm).
>
>
>
>
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Uzstādiet zigzag pēdiņu.
Uzstādiet dūriena izvēles regulatoru pozīcijā «A».
Uzstādiet dūriena garumu pēc izvēles.
Vīles platumu uzstādiet pozīcijā «0».

2020-09 LV 5020105.00A.25

Darba dūrieni

> Uzstādiet adatas pozīciju.

4.3 Rāvējslēdzēja iešūšana
Tā kā auduma padeve sākumā var būt apgrūtināta, ieteicams pieturēt diegus šūšanas sākumā, vai arī par
pāris dūrieniem šūšanas projektu atbīdīt atpakaļ vai no sākuma nošūt 1-2cm atpakaļgaitā.
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Apstrādājiet šuvju pielaides pēc kārtas.
Uzstādiet zigzag pēdiņu.
Uzstādiet dūriena izvēles regulatoru pozīcijā «A».
Uzstādiet dūriena garumu pēc izvēles.
Vīles platumu uzstādiet pozīcijā «0».
Uzstādiet adatas pozīciju «Vidējā».
Šujiet līdz rāvējslēdzēja sākuma un nostipriniet to.
Uzstādiet dūriena garumu uz 4.
Piediedziet rāvējslēdzēju ar gariem dūrieniem.
Nogludiniet šuvi ar gludekli.
Izārdiet sadiegšanas dūrienus.
Piediedziet rāvējslēdzēju zem auduma tādejādi, lai auduma malas satiktos ar rāvējslēdzēja vidusdaļu.
5 mm

> Uzstādiet rāvējslēdzēja iešūšanas pēdiņu.
> Piešujot rāvējslēdzēja kreiso malu, nostipriniet labo pusi pēdiņas svirai uz turētāja.
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> Piešujot rāvējslēdzēja labo malu, nostipriniet kreiso pusi pēdiņas svirai uz turētāja.

>
>
>
>
>
>
>
>
>

Nošujiet kreiso pusi atvērtam rāvējslēdzējam no augšas uz leju.
Aizveriet rāvējslēdzēju, atstājot aptuveni 5cm līdz galam.
Šujiet zem apakšējās malas, labo rāvējslēdzēja pusi.
Pirms rāvējslēdzēja aizdares apstājieties.
Novadiet adatu vajadzīgajā pozīcijā.
Paceliet pēdiņu.
Atveriet rāvējslēdzēju
Nošujiet labo pusi līdz galam.
Noņemiet sadiegšanas dūrienus.

4.4 Slēptā rāvējslēdzēja iešūšana
Slēptais rāvējslēdzējs īpaši eleganti izskatās uz apģērba detaļām un ir ļoti prakstisks somām un mājas tekstila
dekorēšanai. Tā kā šī veida rāvējslēdzēja iešuves pēc iešušanas paliek zem šuves, tie rada prakstiski
nepamanāmu aizdari.
Tā kā auduma padeve sākumā var būt apgrūtināta, ieteicams pieturēt diegus šūšanas sākumā, vai arī par
pāris dūrieniem šūšanas projektu atbīdīt atpakaļ vai no sākuma nošūt 1-2cm atpakaļgaitā.
> Pilnībā atveriet slēpto rāvējslēdēju.
> Ielieciet labo pusi slēptajam rāvējslēdzējam tieši uz auduma labās puses. Spirāle virzīta uz malu no
auduma kantes.
> Uzstādiet slēptā rāvējslēdzēja pēdiņu.
> Uzstādiet dūriena izvēles regulatoru pozīcijā «A».
> Uzstādiet dūriena garumu pēc izvēles.
> Vīles platumu uzstādiet pozīcijā «0».
> Uzstādiet adatas pozīciju «Vidējā».
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> Nolaidiet pēdiņu slēptā rāvējslēdzēja sākumā, lai spirāle virzītos caur pēdiņas labo iedobi.

> Sašujiet un nostipriniet labo slēptā rāvējslēdzēja pusi no augšas uz leju līdz aizdarei.
> Aiztaisiet slēpto rāvējslēdzēju.
> Ielieciet kreizo slēptā rāvējslēdzēja pusi tieši uz auduma kreisās puses, tā, lai spirāle ir virzīta uz malu no
auduma kantes.
> Pilnībā atveriet slēpto rāvējslēdēju.
> Nolaidiet pēdiņu slēptā rāvējslēdzēja sākumā, lai spirāle virzītos caur pēdiņas kreiso iedobi.

>
>
>
>
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Sašujiet un nostipriniet kreiso slēptā rāvējslēdzēja pusi no augšas uz leju līdz aizdarei.
Noņemiet audumu no šujmašīnas.
Aiztaisiet slēpto rāvējslēdzēju.
Nolieciet abas auduma puses vienu pret otru. Salieciet aizdares malas cik vien plati iespējams uz ārpusi.
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>
>
>
>

Ielieciet šuves galus tieši vienu uz otra.
Savienojiet šuvi slēptā rāvējslēdzāja apakšā.
Uzstādiet zigzag pēdiņu.
Aizdariet šuvi slēptā rāvējslēdzēja apakšā un nostipriniet to.

4.5 Trīskāršā taisnā dūriena šūšana
Trīsdūrienu taisnā vīle īpaši piemērota nodilumizturīgām šuvēm un cietiem/blīviem audumiem, tādiem kā
džinsa audums un velvets.

2

1

1

Taisnais dūriens

2

Trīskāršais taisnais dūriens

> Uzstādiet zigzag pēdiņu.
> Uzstādiet dūriena garuma regulatoru uz «S1».
> Dūriena izvēles regulators uz «A».

4.6 Trīskāršā zigzag dūriena šūšana
Trīskāršais zigzag dūriens īpaši piemērots blīviem audumiem, īpaši džinsa audumam, āra krēslu pārvalkiem,
marķīzēm un šūšanai uz audumiem, kas tiek bieži mazgāti.

Priekšnoteikums:
•

Sākumā piediedziet nolocītās malas.

> Uzstādiet zigzag pēdiņu.
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> Uzstādiet dūriena garuma regulatoru uz «S1».
> Dūriena izvēles regulatoru uzstādiet uz «B».
> Uzstādiet vīles platumu pēc izvēles.

4.7 Superelastīgais dūriens
Superelastīgā vīle ir šaura elastīgā vīle, kurai veidojas ieloces trikotāžai un slīpie dūrieni, tai pat laikā šuvi var
piegludināt.
>
>
>
>

Uzstādiet zigzag pēdiņu.
Uzstādiet dūriena izvēles regulatoru pozīcijā «L».
Uzstādiet dūriena garumu un vīles platumu saskaņā ar dūrienu tabulu.
Šujiet vīli nepieciešamajā attālumā no auduma malas, neizstiepjot audumu.

4.8 Nošūtais zig-zag dūriens
Nošūtais zigzag tiek lietots šuvju apstrādei uz sintētikas un citiem audumiem, kuriem ir tieksme veidot
savilkumus. Šī vīle ir lieliski piemērota labošanai un ieplēsumu remontam, tāpat arī elastīgās gumijas
piešūšanai.
> Uzstādiet zigzag pēdiņu.
> Uzstādiet dūriena izvēles regulatoru pozīcijā «C».
> Uzstādiet dūriena garumu un vīles platumu saskaņā ar dūrienu tabulu.

Apstrādei:
> Izvietojiet audumu tā, lai šūtu vīli 1,5cm attālumā no auduma malas.
> Šujiet vīli.
> Pēc šūšanas apgrieziet šuves pielaides. Sekojiet līdzi tam, lai neizirtu šuve.

Elastīgo lentu piešūšanai:
> Piespraudiet elastīgo lentu uz auduma kreisās puses. Tajā pat laikā izstiepjiet lentu un sekojiet tam, lai tā
vienmērīgi izvietotos uz auduma.

> Izstiepjiet elastīgo lentu, lai to piešūtu uz ielocītā auduma garumu.
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4.9 Lāpīšana
Caurumu vai izberstu vietu lāpīšanai jebkura tipa audumiem.
> Noņemiet pēdiņas turētāju un uzstādiet uz stieņīša lāpīšanas vai izšūšanas pēdiņu.
– Svirai (1) jāatrodas uz adatas fiksācijas skrūves augšējās daļas (2).
> Stipri uzspiediet lejā ar rādītāja pirkstu uz lāpīšanas/izšūšanas pēdiņas un aizskrūvējiet skrūvi (3).

1

3

>
>
>
>
>

2

Dūriena izvēles regulatoru uzstādiet uz «A».
Uzstādiet dūriena garumu uz «0».
Nolaidiet transportiera zobiņus.
Nostipriniet pieliekamo galdiņu.
Nolaidiet transportiera zobiņus.

> Iestipriniet audumu lāpīšanas rāmī.
– Labojuma vieta paliks vienmērīgi nostiepta un audums nesavilksies.

>
>
>
>
>
>
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Griežot spara ratu pret pulksteņrādītāja virzienu, izvelciet apakšējo diegu uz augšu.
Izdariet pāris dūrienus šuves sākumā.
Šujiet no kreisās uz labo pusi un virziet audumu ar roku bez ciešas spiešanas.
Ja diegs atrodas augšpusē, virziet audumu lēnāk.
Ja auduma kreisajā pusē veidojas mezgliņi, virziet audumu ātrāk.
Ja diegi plīst, virziet audumu vienmērīgāk.
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> Lai izvairītos no plēsumiem un diega plīšanas, mēģiniet dūrienus noapaļot.

> Pēc lāpīšanas beigām paceliet pēdiņu un atkal aktivizējiet transportiera zobiņus.

4.10 Malas apstrāde
Zigzag dūrieni ir piemēroti visa veida audumu apstrādei. Plāniem audumiem jālieto lāpīšanas diegi.
Priekšnoteikums:
•

Auduma mala pieguļ blīvi un neiegriežas.

>
>
>
>
>

Uzstādiet zigzag pēdiņu vai overloka pēdiņu.
Uzstādiet ļoti garu dūrienu.
Uzstādiet dūriena izvēles regulatoru pozīcijā «B».
Uzstādiet ļoti platu dūrienu.
Virziet auduma malu pa pēdiņas vidus daļu, lai adata no vienas puses caurdurtu audumu, bet otrā pusē
izietu ārpus auduma malas.

> Lai adata no vienas puses caurdurtu audumu, savukārt otrā pusē izietu ārpus auduma maluas, vadiet
auduma malu gar overloka pēdiņas vadīklu. (1).

1
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4.11 Šujiet ar dubulto overloka vīli.
Dubultā overloka vīle piemērota irstošiem trikotāžas audumiem un kā savienojošā vīle adītiem
izstrādājumiem. Šujot trikotāžas audumus, nepieciešams lietot jaunu "džersija" adatu elastīgajiem
audumiem, lai nebojātu plānās auduma šķiedras.
>
>
>
>
>

Uzstādiet zigzag pēdiņu vai overloka pēdiņu.
Uzstādiet dūriena izvēles regulatoru pozīcijā «F».
Uzstādiet dūriena garuma regulatoru uz «S1».
Uzstādiet vīles platumu, saskaņā ar dūrienu tabulu.
Malu apstrādei ar zigzag pēdiņu: Ielieciet auduma malu zem pēdiņas tā, lai labie taisnie dūrieni nošujas
tieši pie malas.

> Šušanai un apstrādei uz elastīgiem audumiem un aizdaru iešūšanai: Ielociet auduma malu ar kreisajām
pusēm atpakaļ. Sāciet šūt uz auduma labās puses. Apgrieziet lieko audumu no malas līdz šuvei.

4.12 Overloka šuves šūšana
>
>
>
>

Uzstādiet overloka pēdiņu.
Uzstādiet dūriena izvēles regulatoru pozīcijā «D».
Uzstādiet dūriena garumu un vīles platumu saskaņā ar dūrienu tabulu.
Šujiet audumu ar malu pie overloka pēdiņas vadīklas detaļas.

4.13 Šauru malu apstrāde
>
>
>
>

Uzstādiet slēptā rāvējslēdzēja pēdiņu, šauru malu apstrādes pēdiņu vai zigzag pēdiņu.
Uzstādiet dūriena izvēles regulatoru pozīcijā «A».
Uzstādiet dūriena garumu pēc izvēles.
Vīles platumu uzstādiet pozīcijā «0».

Slēptā rāvējslēdzēja pēdiņas vai šauru malu apstrādes pēdiņu:
> Novietojiet auduma malu pa kreisi no vadīklas detaļas slēptajai rāvējslēdzēja pēdiņa vai šauru malu
apstrādes pēdiņai.
> Uzstādiet kreiso adatas pozīciju.
Zigzag pēdiņas lietošana:
> Vadiet auduma malu gar labo pēdiņas kanti vai gar adatu plates marķējumu.
> Uzstādiet labo adatas pozīciju.
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4.14 Malu nošūšana zināmā attālumā no malas
>
>
>
>

Uzstādiet slēptā dūriena pēdiņu, šauru malu apstrādes pēdiņu vai zigzag pēdiņu.
Uzstādiet dūriena izvēles regulatoru pozīcijā «A».
Uzstādiet dūriena garumu pēc izvēles.
Vīles platumu uzstādiet pozīcijā «0».

Zigzag pēdiņas lietošana:
> Vadiet auduma malu gar labo pēdiņas kanti vai gar adatu plates marķējumu.
Marķējums uz adatu plates norāda attālumu starp adatas vidus pozīciju un vadīklu.

2
1

1

Attālums milimetros

2

Attālums collās

Slēptā dūriena pēdiņas vai šauru malu apstrādes pēdiņas lietošana:
> Novietojiet auduma malu pa kreisi no vadīklas detaļas slēptajai rāvējslēdzēja pēdiņa vai šauru malu
apstrādes pēdiņai.
> Izvēlieties kreiso adatas pozīciju vēlamajā attālumā no malas.

4.15 Malu nošūšana, lietojot malu virzītāju.
Lai nošūtu malu ar paralēlām, platām vīlēm, ieteicams izmantot malu virzītāju, kas precīzi virzīsies gar šuvi,
kas uzšūta pirms tam.
>
>
>
>
>
>

Uzstādiet malas virzītāju tieši zigzag pēdiņā.
Uzstādiet zigzag pēdiņu.
Uzstādiet dūriena izvēles regulatoru pozīcijā «A».
Uzstādiet dūriena garumu pēc izvēles.
Vīles platumu uzstādiet pozīcijā «0».
Lai uzstādītu attālumu, pārvietojiet malas virzītāju pa kreisi vai pa labi.

> Šujiet pirmo rindu.
> Šujiet nākošās rindas, tajā pat laikā vadiet malu virzītāju gar iepriekšējām rindām.
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4.16 Ielocītās malas šūšana
Lietojot slēptā dūriena pēdiņu ieteicams uzstādīt galēji kreiso vai galēji labo adatas pozīciju. Lietojot zigzag vai
šauro maliņu šūšanas pēdiņu iespējamas visas adatas pozīcijas.
>
>
>
>
>
>

Uzstādiet slēptā dūriena pēdiņu, šauru malu apstrādes pēdiņu vai zigzag pēdiņu.
Uzstādiet dūriena izvēles regulatoru pozīcijā «A».
Uzstādiet dūriena garumu pēc izvēles.
Vīles platumu uzstādiet pozīcijā «0».
Lai šūtu ieloces augšējo slāni, izvēlieties galēji kreiso adatas pozīciju.
Novietojiet auduma malu pa labi no vadīklas detaļas slēptā dūriena pēdiņai vai šauru malu apstrādes
pēdiņai.

4.17 Šauras malas šūšana
>
>
>
>
>

Uzstādiet ieloču pēdiņu.
Dūriena izvēles regulatoru uzstādiet uz «A».
Uzstādiet dūriena garumu pēc izvēles.
Vīles platumu uzstādiet pozīcijā «0».
Salieciet auduma malu aptuveni par 3mm un vēlreiz ielociet to. Tādejādi ielociet pirmos auduma malas
5cm, kurus jāapstrādā.

>
>
>
>
>

Salieciet auduma malus ar kreiso pusi zem pēdiņas.
Šujiet 4-5 dūrienus.
Pārvediet adatu un pēdiņu augšējā punktā.
Izvelciet audumu atpakaļ par 10-15cm. Diegus neapgriežiet.
Turiet ar roku 4 diegus. Ar labo roku ievelciet auduma malu pēdiņas vadīklas detaļā.

> Nolaidiet pēdiņu.
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> Lēni turpiniet šūt, pie tam viegli ielociet un turiet virzienā no kreisās puses uz auduma nogriezto malu
pirms ieloču pēdiņas. Vienmērīgi vadiet auduma malu vadīklas detaļā pēdiņa un šujiet.

4.18 Slēptā dūriena šušana
vidēja biezuma un biezu kokvilnas, vilnas un jauktu pavedienu audumu neredzemai atšūšanai.

Vidēja biezuma/biezi audumi

Plāni audumi

5 mm

5 mm

3

3

2
2
1
1

Malas vīle

3

2

Auduma otra puse (iekšpuse)

Auduma priekšpuse

Šujot biezus audumus, lietojiet slēpto dūrienu «J». Elastīgiem audumiem piemērota elastīgā slēptā vīle «E».
Priekšnoteikums:
•

Biezu audumu malas un vidēja biezumu audumu apstrādei.

>
>
>
>
>
>
>

Uzstādiet slēptā dūriena pēdiņu.
Uzstādiet dūriena izvēles regulatoru uz «E» vai «J».
Uzstādiet dūriena garumu pēc izvēles.
Uzstādiet vīles platumu pēc izvēles.
Salieciet audumu kā parādīts attēlā, ar kreiso pusi uz augšu.
Novietojiet audumu zem pēdiņas.
Lēni grieziet spara ratu pret pulksteņrādītāja virzienu, tik ilgi, kamēr adata atrodas kreisajā pozīcijā.
Adatai tikai viegli jācaurdur auduma ieloci (3). Ja tas nav tā, noregulējiet vīles platumu.
> Uzstādiet vadīklu (2) griežot izvēles regulatoru (1) tā, lai vadīkla atrastos tieši uz ieloces.
3
1

2
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> Lēni šujiet, vienmērīgi virzot audumu pie vadīklas malas.

> Pagrieziet audumu.

4.19 Dekoratīvās nošūšanas veikšana
Dekoratīvā nošūšana paredzēta vispirms elastīgu audumu nošūšanai uz trikotāžas izstrādājumiem no
kokvilnas, vilnas, sintētikas un jauktiem pavedieniem.
Lai veidotu redzamās šuves uz elastīgiem audumiem, ieteicams "likras" dūriens vai trīskāršais zigzags.
Lai veidotu redzamās šuves uz neelastīgiem audumiem, ieteicams universālais dūriens vai trīskāršais taisnais
dūriens.
>
>
>
>
>
>
>

Uzstādiet zigzag pēdiņu vai augšējā transportiera pēdiņu.
Uzstādiet dūriena izvēles regulatoru vajadzīgajā pozīcijā.
Uzstādiet dūriena garumu atbilstoši dūrienu tabulai.
Nepieciešamības gadījumā noregulējiet pēdiņas piespiešanas spēku.
Piegludiniet un nepieciešamības gadījumā piediedziet ieloci.
Nošujiet ieloci vajadzīgajā dziļumā izstrādājuma priekšpusē.
Nogrieziet auduma atlikumu izstrādājuma kreisajā pusē.

4.20 Plakanā savienojošā dūriena izpilde
Plakanā savienojošā šuve vispirms ir piemērota bieziem un pūkainiem audumiem, tādiem kā filcs, āda vai
frotē. Piemērota ir pastiprinātā overloka vīle, universālā vīle vai "likras" dūriens vai elastīgā overloka vīle.
>
>
>
>
>
>
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Uzstādiet zigzag pēdiņu.
Uzstādiet dūriena izvēles regulatoru pozīcijā «H».
Uzstādiet dūriena garuma regulatoru uz «S1».
Uzstādiet vīles platumu pēc izvēles.
Novietojiet auduma malas vienu uz otras.
Šujiet gar auduma malu. Labais adatas dūrienam jāiziet aiz ārējā slāņa un jātrāpa tikai apakšējā slānī, lai
izveidotos ļoti plakana nepārtrauka vīle.
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4.21 Nošujiet sadiegšanas dūrienus
Sadiedzot ieteicams izmantot plāno lāpīšanas diegu. To pēc tam ļoti vienkārši izņemt. Ieteicamais dūriena
garums ir 3.5 – 4 mm. Sadiegšanas dūriens ir piemērots vairāku slāņu sadiegšanai.
>
>
>
>
>

2020-09 LV 5020105.00A.25

Uzstādiet zigzag pēdiņu.
Uzstādiet dūriena izvēles regulatoru pozīcijā «A».
Uzstādiet dūriena garumu uz «4».
Vīles platumu uzstādiet pozīcijā «0».
Lai izvairītos no auduma slāņu nobīdes, sastiprieniet sadiedzamās detaļas ar kniepadatām, kuras tiek
iespraustas perpendikulāri sadiegšanas durienam.
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5

Dekoratīvie dūrieni

5.1 Dekoratīvo vīļu apskats
Atkarībā no auduma tipa vislabāk izskatās vienkāršāki vai sarežģītāki dekoratīvie dūrieni.
Dekoratīvie dūrieni, kas sastāv no taisnajiem dūrieniem, īpaši labi izskatās uz plāniem audumiem.
Dekoratīvie dūrieni, kas sastāv no gludizšuvuma dūrieniem, īpaši labi izskatās uz bieziem audumiem.
Lai dūriena zīmējums izdotos labs un perfektas kvalitātes, lietojiet vienādas krāsas augšējo un apakšējo diegu,
kā arī stabilizatoru. Pūkainam un garspalvainam audumam ieteicams izmantot papildus ūdenī šķīstošo
stabilizatoru, kuru var viegli noņemt pēc šūšanas.
Dūriena
paraugs
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Dūrienu
kategorija

Nosaukums

Apraksts

Ieteicamā
pēdiņa

Dūriena
garums

Dūreina
platums

K

Gludizšuvuma
dūriens

Dekoratīviem efektiem. Biezu un
vidēji biezu audumu dekorēšanai.

Zig-zag
pēdiņa

0,5 –1,0

6,0

D

Overloka
dūriens

Slēptajai nošūšanai, pistonveida
efektam uz mīksta džersija un
plāniem audumiem.

Zig-zag
pēdiņa

2,0 – 3,0

6,0

C

Tīkliņveida šuve

Dekoratīviem efektiem.
Savilkumu veidošanai.

Zig-zag
pēdiņa

S1

3,0 – 6,0

E

"Florences"
dūriens

Dekoratīvais elastīgais dūriens.
Trikotāžas un adītu audumu
dekorēšanai. Lieliski piemērota
"Crazy" kviltam.

Zig-zag
pēdiņa

S1

6,0

F

Dubultais
overloka
dūriens

Divu audumu sašūšanai ar mērķi
iegūt mežģīnes efektu.

Zig-zag
pēdiņa

S1

6,0

G

"Fagot"
dūriens

Divu audumu sašūšanai ar mērķi
iegūt mežģīnes efektu. Savilkumu
veidošanai.

Zig-zag
pēdiņa

S1

3,0 – 6,0

K

Dekoratīvais
dūriens

Dekoratīviem efektiem.

Zig-zag
pēdiņa

S1

6,0

B

Dekoratīvais
dūriens

Dekoratīviem efektiem.

Zig-zag
pēdiņa

S2

6,0

C

Dekoratīvais
dūriens

Mājas tekstilam un dekoratīvam
efektam.

Zig-zag
pēdiņa

S2

6,0

E

Dekoratīvais
dūriens

Dekoratīviem efektiem.

Zig-zag
pēdiņa

S2

6,0

G

Dekoratīvais
dūriens

Dekoratīviem efektiem.

Zig-zag
pēdiņa

S2

6,0
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Dūriena
paraugs

Dūrienu
kategorija

Nosaukums

Apraksts

Ieteicamā
pēdiņa

Dūriena
garums

Dūreina
platums

K

Dekoratīvais
dūriens

Dekoratīviem efektiem.

Zig-zag
pēdiņa

S2

6,0

5.2 Dūrienu blīvuma maiņa
Gludizšuvuma dūrieniem var mainīt blīvumu, mainot dūriena garumu. Īsiem dūrieniem samazinās attālums
starp dūrieniem, dūriens kļūst blīvāks. Pie platākām vīlēm palielinās attālums starp dūrieniem, dūriens kļūst
blīvāks.
> Uzstādiet dūriena izvēles regulatoru pozīcijā «K».
> Uzstādiet dūriena garumu.
> Mainot dūriena garumu mainās vīles blīvums.

5.3 Gofrējošie dūrieni
Savilkumu veidošana
Ideāli piemērotas plāniem un vidēja biezuma audumiem. Apģērba un dekoratīvo izstrādājumu apdarei.
>
>
>
>
>
>
>
>

Uzstādiet zigzag pēdiņu.
Uzstādiet dūriena izvēles regulatoru pozīcijā «A».
Vīles platumu uzstādiet pozīcijā «0».
Uzstādiet dūriena garumu uz «4».
Uzstādiet adatas pozīciju «Vidējā».
Diega nostiepumu uzstādiet uz «2» vai mazāku.
Izvelciet apakšējo un augšējo diegus aptuveni 5cm.
Šujiet gar auduma malu. Sākumā nostipriniet vīli ar dūrieniem atpakaļgaitā. Beigās atstājiet diegus
aptuveni 10 – 12 cm garumā.
> Pārējās līnijas šujiet aptuveni 5 mm attālumā. Sākumā nostipriniet vīli ar dūrieniem atpakaļgaitā. Beigās
atstājiet diegus aptuveni 10 – 12 cm garumā.
> Izvelciet apakšējos diegus un vienmērīgi sadaliet ieloces.

Smoken
Dekoratīvie dūrieni, kas nošūti pa ielocēm, saucas "Smoken". Šāda tehnika tiek lietota apdarei, piemēram
blūzēm un apkaklēm. "Smoken" piešķir audumam struktūru un elastību. "Smoken" tehnikai piemērota šāda
tehnika:
•
•
>
>
>
>
>
>
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Ķēdītes dūriens (S1, C)
"Fagot" dūriens (S1, G)
Uzstādiet zigzag pēdiņu.
Uzstādiet dūriena izvēles regulatoru pozīcijā «A».
Uzstādiet dūriena garumu uz «4».
Diega nostiepumu uzstādiet uz «2» vai mazāku.
Šujiet sadiegšanas dūrienus 1 cm attālumā.
Sasieniet diegus mezgliņā vienā pusē.
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>
>
>
>
>
>

Izvelciet apakšējos diegus un vienmērīgi sadaliet ieloces.
Nostipriniet diegus.
Izvēlieties ķēdītes dūrienu vai "Fagot" dūrienu.
Vīles platumu uzstādiet pozīcijā «6».
Diega nostiepumu uzstādiet uz «2» vai mazāku.
Šujiet dekoratīvos dūrienus starp gofrējošiem dūrieniem.

> Noņemiet sadiegšanas diegus.

5.4 Savienojošie dūrieni
Savienojošais dūriens "Fagot"
"Fagot" dūrienus var sašūt divas malas, attālumā viena no otras. Šis dūriens tiek lietots, lai dekorētu blūzes
vai bērnu apģērbu. Šāds dūriena paraugs izskatās dekoratīvāk, ja tiek lietoti biezāki diegi.
>
>
>
>
>

Uzstādiet zigzag pēdiņu.
Uzstādiet dūriena izvēles regulatoru pozīcijā «G».
Uzstādiet dūriena garuma regulatoru uz «S1».
Vīles platumu uzstādiet pozīcijā «6».
Piediedziet ielocītas malas no diviem gabaliem 4mm attālumā uz ūdenī šķīstošā flizelīna gabala.
1
2
3

1

Attālums 4 mm

2

Ūdens šķīstošais flizelīns

3

Sadiegšanas diegi

> Nolaidiet pēdiņu pa vidu starp divām malām un šujiet.
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> Pēc šūšanas noņemiet flizelīnu un sadiegšanas diegus.

Divkāršā overloka dūriena savienojošā vīle
Overloka dūrienus var sašūt divās kārtās, attālumā viena no otras. Šis dūriens tiek lietots lai dekorētu blūzes
vai bērnu apģērbu. Šāds dūriena paraugs izskatās dekoratīvāk, ja tiek lietoti biezāki diegi.
>
>
>
>
>

Uzstādiet zigzag pēdiņu.
Uzstādiet dūriena izvēles regulatoru pozīcijā «F».
Uzstādiet dūriena garuma regulatoru uz «S1».
Vīles platumu uzstādiet pozīcijā «6».
Piediedziet ielocītas malas no diviem gabaliem 4mm attālumā uz ūdenī šķīstošā flizelīna gabala.
1
2
3

1

Attālums 4 mm

2

Ūdens šķīstošais flizelīns

3

Sadiegšanas diegi

> Nolaidiet pēdiņu pa vidu starp divām malām un šujiet.

> Pēc šūšanas noņemiet flizelīnu un sadiegšanas diegus.

5.5 Kantes malas
Pistonveida šūšana ar overloka dūrienu
Slēptajai nošūšanai, pistonveida efektam uz mīksta džersija un plāniem audumiem.

>
>
>
>
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Uzstādiet zigzag pēdiņu.
Uzstādiet dūriena izvēles regulatoru pozīcijā «H».
Uzstādiet dūriena garumu pēc izvēles.
Uzstādiet vīles platumu pēc izvēles.
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Dekoratīvie dūrieni

> Ielociet malu aptuveni 5mm. Izvietojiet audumu zem pēdiņas tā, lai adata caurdurtu pa labi no auduma
malas tieši pie malas.

Pistonveida šūšana ar gludizšuvuma dūrienu
Viļnveida nošūšana ar gludizšuvuma dūrieniem tiek pielietota blūžu izgriezumu dekorēšanai un adītu
izstrādājumu kantēm.

>
>
>
>
>
>
>
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Uzstādiet zigzag pēdiņu.
Uzstādiet dūriena izvēles regulatoru pozīcijā «K».
Uzstādiet dūriena garumu pēc izvēles.
Uzstādiet vīles platumu pēc izvēles.
Uzstādiet adatas pozīciju «Vidējā».
Šujiet gar malu aptuveni 1 см attālumā.
Uzmanīgi nogrieziet audumu ar šķērēm gar šuvi.
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6

Pogcaurumi

6.1 Pogcaurumu apskats
Lai varētu šūt automātiskos pogcaurumus, šujmašīnai jābūt aprīkotai ar 1-etapa pogcaurumu programmu.
Piemēroto pogu var piešūt ar šujmašīnu.
Dūriena
paraugs

Dūrienu
kategorija

Nosaukums

Apraksts

Ieteicamā
pēdiņa

Dūriena
garums

Dūreina
platums

–

1-etapa
pogcaurums

Viegliem un vidēja blīvuma
audumiem; blūzēm, kleitām,
biksēm, gultas veļu, u.c.

Pogcauruma
pēdiņa

0,3 – 0,5

4,0 – 6,0

6.2 Pogcauruma iezīmēšana
> Atzīmējiet uz auduma pogcauruma atrašanās vietu.

6.3 Pogcauruma garuma noteikšana
Pogcauruma izmērs tiek noteikts automātiski ievietojot pogu tieši pogcauruma pēdiņas speciālajā vietā.
Maksimālais pogcauruma garums ir 3 cm (1 3/16 in). (Diametra un pogas biezuma summa.)
> Uzstādiet automātiskā pogcauruma pēdiņu.
> Izvelciet pogu ievietošanas vietu un ievietojiet tur pogu.

–

Pogcaurums tiks sašūts pēc pogas izmēra.

6.4 Pogcauruma nostiprināšana
Šujot pogcaurumus uz elastīgiem vai mēteļaudumiem, ievietojiet zem pēdiņas ieliekamo diegu. Ieliekamais
diegs pārvietosies kopā ar pēdiņu. Kā ieliekamo diegu var izmantot merserizētu vilnas pavedienu vai plānu
diegu tamborēšanai.
> Uzstādiet automātiskā pogcauruma pēdiņu.
> Izvelciet pogu ievietošanas vietu un ievietojiet tur pogu.
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> Iekariniet diegu virs āķīša pēdiņas aizmugurē un pēc tam novietojiet to zem pēdiņas.

>
>
>
>
>

Aizķeriet abus diega galus pēdiņas priekšpusē, ievadiet tos iedobēs un uz laiku sasieniet.
Uzstādiet dūrena garumu un vīles platumu.
Nolaidiet pēdiņu.
Atspiediet pogcaurumu pēdiņas sviru līdz atdurei uz leju un viegli uz aizmuguri, kamēr tā nenofiksējas.
Lai sāktu šūt, nospiediet pedāli.

– Ieliekamais diegs tiek nošūts līdz ar pogcauruma malu.
> Ievelciet ieliekamā diega galu, lai tā tiktu noslēpta ar nostiprinājuma dūrieniem.
> Izvadiet ieliekamā diega galus uz auduma kreiso pusi ar adatas palīdzību un tur sasieniet tās mezklā vai
nostipriniet ar dūrieniem.

6.5 Paraugšūšana
Parauga pogcaurumu vienmēr jāveic uz oriģinālā auduma gabaliņa: ieteicams lietot tādu pat oderaudumu un
tādu pat pogcaurumu. Šujiet paraugu atbilstošajā virzienā. Šujot paraugu vienmēr var regulēt uzstādījumus,
kamēr izdodas vēlamais rezultāts.
> Šujiet parauga pogcaurumu.
> Pārbaudiet vai visi uzstādījumi atbilst. Nepieciešamības gadījumā noregulējiet pogcauruma garumu,
dūriena garumu un vīles platumu.

6.6 Automātiskā pogcaurumu izpilde
> Uzstādiet automātiskā pogcauruma pēdiņu.
> Izvelciet pogu ievietošanas vietu un ievietojiet tur pogu.
> Aizbīdiet pogas fiksatoru līdz atdurei.
– Pogcauruma garums tiks noteikts.
>
>
>
>
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Izvadiet diegu caur iedobi pēdiņā, pēc tam novietojiet to zem pēdiņas.
Pagrieziet dūrienu izvēles regulatoru uz 1-etapa pogcauruma programmu.
Vīles platumu uzstādiet pozīcijā 4– 6.
Uzstādiet vajadzīgo dūriena garumu pie pogcauruma simbola uz regulatora.
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> Izvietojiet audumu zem pēdiņas tā, lai marķējums atrastos uz starta punkta (1).

1
> Atspiediet pogcaurumu pēdiņas sviru līdz atdurei uz leju un viegli uz aizmuguri, kamēr tā nenofiksējas.

> Turiet augšējo diegu perpendikulāri pēdiņai.

> Lai sāktu šūt, nospiediet pedāli.
– Pogcaurums šūsies no priekšpuses uz aizmuguri.

1.

2.

3.

4.

>
>
>
>

Pogcauruma beigās apstādiniet šujmašīnu tajā vietā, kur pogcauruma mala satiekas ar nostiprinājumu.
Paceliet pēdiņu, izņemiet audumu un apgrieziet diegus.
Izvelciet augšējo diegu uz leju un sasieniet to mezgliņā.
Ja nepieciešams pārtraukt pogcauruma šūšanu, pavelciet sviru pogcauruma pēdiņai uz priekšu, šujiet 2-3
dūrienus līdz mehānika pārslēgsies.
> Lai sašūtu nākošo pogcaurumu, atspiediet pogcaurumu pēdiņas sviru uz leju.
> Pēc pēdējā pogcauruma šūšanas paceliet pogcaurumu pēdiņas sviru uz augšu līdz atdurei.
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6.7 Pogcauruma izgriešana
> Lai nesagrieztu dūrienus, ieduriet tieši zem nostriprinošajiem dūrieniem abās pogcaurumu pusēs
kniepadatas.
> Sagrieziet pogcaurumu ar vīļu ārdītāju.

6.8 Pogu piešūšana
Ar pogu piešūšanas programmu var piešūt pogas ar 2 vai 4 caurumiem, aizdares vai atsperaizdares.

60

>
>
>
>
>
>

Uzstādiet zigzag pēdiņu vai pogu piešūšanas pēdiņu.
Uzstādiet dūriena izvēles regulatoru pozīcijā «B».
Nolaidiet transportiera zobiņus.
Piemeklējiet izstrādājumam atbilstošu pogu.
Pogām ar 4 caurumiem, sākumā piešujiet priekšējos caurumus.
Pārbaudiet attālumu starp caurumiem, griežot ar roku spara ratu. Nepieciešamības gadījumā mainiet vīles
platuma uzstādījumus.

>
>
>
>
>

Šūšanas sākumā pieturiet diegus.
Izpildiet uz mašīnas pāris dūrienus. Stabilitātei nepieciešams izpildīt aptuveni 10 dūrienus.
Kātiņa pastiprināšanai apgrieziet diegus, atstājot 10cm astīti.
Vadiet augšējo diegu caur pogas caurumu uz leju un aptiniet to ap kātiņu.
Izvelciet augšējo diegu uz leju un sasieniet to mezgliņā.
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Kvilts

7.1 Kvilta dūrienu apskats
Dūriena
paraugs

Dūrienu
kategorija

Nosaukums

Apraksts

Ieteicamā
pēdiņa

Dūriena
garums

Dūreina
platums

G

"Fagot"
dūriens

Divu audumu sašūšanai ar mērķi
iegūt mežģīnes efektu. Kviltam,
«Crazy Patchwork», apdarei un
dekorēšanai.

Zig-zag
pēdiņa

S1

6,0

I

"Eglītes"
dūriens

«Crazy Patchwork» tehnikai un
apdarei.

Zig-zag
pēdiņa

S1

6,0

D

Parīzes dūriens

Aplikāciju piešūšanai, apdarei un
dekorēšanai, dekoratīvās gumijas
piešūšanai

Zig-zag
pēdiņa

S2

6,0

7.2 Aplikāciju piešūšana
Aplikācijas, kas šūtas ar parīzes dūrienu, izskatās kā šūtas ar roku.
> Nolieciet aplikāciju uz auduma un piediedziet, nostipriniet ar kniepadatām un piegludiniet to ar divpusējo
līmējamo stabilizatoru.
> Uzstādiet zigzag pēdiņu vai atvērto izšūšanas pēdiņu.
> Uzstādiet dūriena izvēles regulatoru pozīcijā «D».
> Uzstādiet dūriena garuma regulatoru uz «S2».
> Uzstādiet vīles platumu pēc izvēles.
> Šūšanas laikā vadiet audumu tā, lai adata nolaistos audumā gar ārējo aplikācijas malu.
> Šujot ap stūri, apturiet mašīnu ar apakšējo adatas pozīciju ārējā aplikācijas malā. Paceliet pēdiņu un
pagrieziet audumu ap adatu, lai mainītu šūšanas virzienu.

7.3 Kvilta darbi, kuru veikšanai audumu jābīda ar roku
Kvilta cimds ar gumijas paplatinājumiem palīdz vienmērīgāk virzīt audumu.

Ieteicams lietot virsmu palielinošo galdiņu. Ieteicams šūšanu sākt ar izstrādājuma centru un pārvietot audumu
ar rokām ar laidenām apļveida kustībām uz visām pusēm, kamēr tiek panākts vajadzīgais raksts. Brīvā
mašīnizšūšana un lāpīšana balstās uz vienādiem principiem auduma brīvā pārbīdē.
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Šujot ar punktotām, liektām līnijām visa kvilta virsma tiek nosegta ar stepēšanas dūrieniem. Atseviški
nošūšanas dūrieni ir noapaļoti un tiem nevajadzētu krustoties.

Priekšnoteikums:
•

Kvilta labā puse, daudzslāņu starplikas audums un oderei jābūt droši savienotiem ar kniepadatām vai
sadiegšanas dūrieniem.

> Nolaidiet transportiera zobiņus.
> Noņemiet pēdiņas turētāju un uzstādiet uz stieņīša lāpīšanas vai izšūšanas pēdiņu.
– Svirai (1) jāatrodas uz adatas fiksācijas skrūves augšējās daļas (2).
> Stipri uzspiediet lejā ar rādītāja pirkstu uz lāpīšanas/izšūšanas pēdiņas un aizskrūvējiet skrūvi (3).

1

3

>
>
>
>
>
>
>

2

Uzstādiet dūriena garumu uz «0».
Uzstādiet dūriena izvēles regulatoru pozīcijā «A».
Nepieciešamības gadījumā augšējā diega nostiepumu var pielāgot šūšanas projektam.
Lai sāktu šūt, nospiediet pedāli.
Lai pārbīdītu audumu kā izšūšanas rāmī, pieturiet audumu ar abām rokām tiešā pēdiņas tuvumā.
Ja diegs atrodas augšpusē, virziet audumu lēnāk.
Ja auduma kreisajā pusē veidojas mezgliņi, virziet audumu ātrāk.

7.4 Patchwork šūšana
Patchwork daļu sadiegšana
>
>
>
>
>
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Uzstādiet zigzag pēdiņu vai patchwork pēdiņu.
Uzstādiet dūriena izvēles regulatoru pozīcijā «A».
Uzstādiet dūriena garumu pēc nepieciešaības 1 – 3.
Uzstādiet adatas pozīciju «Vidējā».
Novietojiet pa 2 detaļām vienkopus.
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> Sadiedziet detaļas ar šuves pielaidi 5mm un bīdiet detaļas gar patchwork pēdiņas vadīklu.
5 mm

> Piegludiniet šuvju pielaides.

Šuvju apdare
>
>
>
>
>
>
>

2020-09 LV 5020105.00A.25

Uzstādiet zigzag pēdiņu.
Uzstādiet jebkuru dekoratīvo dūrienu.
Uzstādiet vīles platumu pēc izvēles.
Uzstādiet adatas pozīciju «Vidējā».
Turpiniet strādāt ar auduma labo pusi.
Novietojiet savienojošo šuvi zem pēdiņas vidusdaļas.
Nošujiet šuvi ar dekoratīvo vīli.
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Apkope un tīrīšana

8

Apkope un tīrīšana

8.1 Transportiera tīrīšana
Regulāri tīriet diegu paliekas no adatu plates apakšas.
UZMANĪBU

Elektriskās daļas
Traumu risks no adatas un kuģīša.
> Paceliet pēdiņu.
> Izslēdziet šujmašīnu un atvienojiet no elektrotīkla.
> Izslēdziet šujmašīnu un atvienojiet no elektrotīkla.
> Noņemiet pēdiņu un adatu.
> Nolaidiet transportiera zobiņus.

> Nospiediet pa labi atbloķēšanas taustiņu (1) un noņemiet spolītes aizsargvāciņu (2).

2

1
> Atskrūvējiet abas skrūves un noņemiet adatu plati.

> Notīriet transportiera zobiņus ar otiņu-birstīti.

>
>
>
>
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Uzlieciet adatu plati. Ielieciet un aizskrūvējiet abas skrūves.
Uzstādiet spolītes aizsargvāciņu.
Paceliet transportiera zobiņus.
Ielieciet adatu.

2020-09 LV 5020105.00A.25

Apkope un tīrīšana

> Uzstādiet pēdiņu.
> Pievienojiet šujmašīnu elektrotīklam un ieslēdziet to.

8.2 Kuģīša mehānisma tīrīšana
UZMANĪBU

Elektriskās daļas
Traumu risks no adatas un kuģīša.
> Paceliet pēdiņu.
> Izslēdziet šujmašīnu un atvienojiet no elektrotīkla.
> Noņemiet pēdiņu un adatu.
> Noņemiet adatu plati.
> Iztīriet spolītes turētāju ar otiņu-birstīti.

> Uzstādiet adatu augšējā pozīcijā.
> izņemiet spolītes turētāju ar spolīti.

> Iztīriet spolītes turētāja korpusu ar otiņu - birstīti.
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> Ievietojiet atpakaļ spolītes turētāju
Norādes: Spolītes turētāja un adatu plates marķējumiem ir jāsakrīt.

> Uzstādiet adatu plati.
> Uzstādiet spolītes aizsargvāciņu.
> Uzstādiet adatu un pēdiņu.

8.3 Adatu virzītāja eļļošana
Iespējams, ka adatu vadītājs virzās bez eļļas, ar piepūli. ja šujmašīna tiek lietota bieži, nepieciešams eļļot
adatas virzītāju katrus 6 mēnešus, lai izvairītos no mašīnas bloķēšanās.
BRĪDINĀJUMS

Elektropievada sastāvdaļas
Traumas bīstamība adatu vadītāja tuvumā.
> Izslēdziet šujmašīnu un atvienojiet no elektrotīkla.
> Noņemiet aizsargvāciņu (1) un skrūvi (2).

1

2

> Noņemiet mašīnas korpusa vāciņu (3).
– Pēc vāciņa noņemšanas pievērsiet uzmanību kustīgajām daļām.

> Iepiliniet vienu eļļas pili adatu vadītāja mehānisma kustīgajā daļā, ieskaitot buksi, adatu vadītāja turētāju
(eļļu piliniet vietās, kas marķētas ar bultiņām).
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> Dažas reizes pagrieziet spara ratu un noņemiet eļļas pārpalikumus ar sausu lupatiņu.
> Uzstādiet atpakaļ mašīnas korpusa vāciņu.
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Bojājumu novēršana

9

Bojājumu novēršana

Bojājums

Iemesls

Novēršana

Nevienmērīga dūrienu
veidošanās

Pārāk vājš/stiprs augšējā diega
nostiepums.

> Noregulējiet augšējā diega nostiepumu.

Adata ir līka vai neasa.

> Nomainiet adatu un pārliecinieties, ka lietojiet BERNINA
kvalitatīvās adatas.

Sliktas kvalitātes adata.

> Lietojiet augstas kvalitātes BERNINA adatas.

Sliktas kvalitātes diegi.

> Lietojiet augstas kvalitātes diegus.

Nepareiza attiecība starp diegu
un adatu.

> Lietojiet adatu, kas atbilst diega biezumam.

Šujmašīnā nepareizi savērti diegi.

> Pārveriet vēlreiz diegus.

Audums tiek vilkts šūšnas laikā.

> Vadiet audumu vienmērīgi.

Zem spolītes turētāja atsperes ir
sakrājušies putekļi vai diegu
atgriezumi.

> Iztīriet spolītes turētāju (skatīt 65. lpp.).

Nepiemērotas sistēmas adata.

> Lietojiet 130/705H sistēmas adatas.

Adata ir līka vai neasa.

> Nomainiet adatu.

Sliktas kvalitātes adata.

> Lietojiet augstas kvalitātes BERNINA adatas.

Nepareizi ievietota adata.

> Uzstādiet adatu ar nošķēlumu uz aizmuguri, līdz atdurei
adatas turētājā un aizskrūvējiet fiksācijas skrūvi.

Nepiemērota adatas smaile.

> Adatas smailei jāatbilst izvēlētajam auduma tipam un
struktūrai.

Diegu atlikumi starp diega
spriegošanas ripām.

> Pavelciet plānā saliktā auduma malu (ne pašu malu, bet
ieloci) starp nostiepuma regulējošajiem diskiem un
iztīriet starpu starp diskiem, virzot audumu uz augšu/leju
vairākas reizes.

Šujmašīnā nepareizi savērti diegi.

> Pārveriet vēlreiz diegus.

Diegs iestrēdzis cilpotājā.

> Izņemiet augšējo diegu un izbīdāmo spolīti, ar roku
grieziet spara ratu un izņemiet diega paliekas.

Nepareiza attiecība starp diegu
un adatu.

> Pārbaudiet attiecību starp diegu un adatu.

Dūrienu izlaišana

Nevienmērīga vīle
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Bojājums

Iemesls

Novēršana

Augšējā diega plīsums

Nepareiza attiecība starp diegu
un adatu.

> Lietojiet adatu, kas atbilst diega biezumam.

Pārāk stiprs augšējā diega
nostiepums.

> Atslābiniet augšējā diega nostiepums.

Šujmašīnā nepareizi savērti diegi.

> Pārveriet vēlreiz diegus.

Sliktas kvalitātes diegi.

> Lietojiet augstas kvalitātes diegus.

Bojāta adatu plates atvere vai
kuģīša snīpītis.

> Vērsieties pie bernette izplatītāja, lai novērstu problēmas.
> Nomainiet adatu plati.

Nepareizi ievietota spolīte.

> Izņemiet spolīti, vēlreiz to ielieciet un pavelciet aiz diega.
– Diegam ir viegli jāslīg.

Spolīte ir nepareizi uztīta.

> Pārbaudiet spolīti un uztiniet to pareizi.

Bojāta adatu plates atvere.

> Vērsieties pie bernette izplatītāja, lai novērstu problēmas.
> Nomainiet adatu plati.

Adata ir līka vai neasa.

> Nomainiet adatu.

Nepareizi ievietota adata.

> Uzstādiet adatu ar nošķēlumu uz aizmuguri, līdz atdurei
adatas turētājā un aizskrūvējiet fiksācijas skrūvi.

Audums tiek vilkts šūšnas laikā.

> Vadiet audumu vienmērīgi.

Tiek pārvietots biezs audums.

> Lietojiet piemērotu pēdiņu darbam ar bieziem
audumiem.
> Pārejai pār sabiezinājuma vietām, lietojiete
kompensējošās plāksnes.

Diegs ar cilpiņām.

> Lietojiet augstas kvalitātes diegus.

Mašīna izslēgta.

> Izslēdziet šujmašīnu.

Šujmašīna nav pievienota
elektrotīklam.

> Ievietojiet kontaktdakšu rozetē.

Šujmašīna ir bojāta.

> Vērsieties pie bernette izplatītāja, lai novērstu problēmas.

Nelabvēlīga telpu temperatūra.

> Novietojiet šujmašīnu telpā ar atbilstošu temperatūru
vismas stundu līdz šūšanas sākumam.
> Pievienojit un ieslēdziet šujmašīnu.

Pēdiņa atrodas augšējā pozīcijā.

> Nolaidiet pēdiņu.

Apgaismojums ir bojāts.

> Vērsieties pie bernette izplatītāja, lai novērstu problēmas.

Apakšējā diega plīsums

Adatas lūšana

Šujmašīna nedarbojas

Mašīnas un darba virsmas
apgaismojums nedeg
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Tehniskie dati

10 Tehniskie dati
Nosaukums

Vērtība

Mērvienība

Apgaismojuma spuldze (LED)

200

mwt

Maksimālais ātrums

1100

Dūrieni minūtē

Izmērs (A × P × G)

416 × 174 × 299

mm

Svars

7.07

kg

Ievadstrāvas stiprums (elektrības patēriņš)

120 (0.7)

V (A)

230/240 (90)

V (W)

Akustiskā spiediena līmenis

80

dB(A)

Aizsardzības klase (elektrotehnika)

Elektrības trieciena aizsardzības
klase II
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Pielikums

11 Pielikums
11.1 Mašīnas apskats
Vīļu paraugu apskats
Dūriena garuma
regulators

Dūriena izvēles regulators
A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

0–4

S1

S2
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