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Cienījamais klient
Mēs jūs apsveicam ar jūsu šujmašīnas pirkumu. Jūs esat nopircis kvalitatīvu produktu, 
kas ir ražots ar lielu rūpību un, ja izmantosiet rūpīgi, tā jums labi kalpos vairākus gadus.
Pirms ierīces pirmreizējas lietošanas, mēs lūdzam jūs rūpīgi izlasīt lietošans instrukciju, 
pievēršot pastiprinātu uzmanību drošības instrukcijām. Persona, kura nav iepazinusies ar 
lietošanas instrukciju nedrīkst lietot ierīci.
Šajā lietošanas instrukcijā jūs atradīsiet visu, kas būtu jāzina par jūsu šujmašīnas 
lietošanu. Gadījumā, kad kādi jautājumi paliek neatbildēti, mēs laipni aicinam tos uzdot 
jūsu tirgotājam.

Mēs novēlam jums prieku un lieliskus šūšanas sasniegumus!

Jautājumi sakarā ar ierīci, servisu un klientu aprūpe

Bezmaksas

Klientų aptarnavimo telefonas: 00800 333 00 777��
      service-est@veritas-sewing.com

Servisa adrese:���           
�������������������������������������      

����������������          
�������������������������������������

Veritas�Service�Center

    ������c/o�Teknihall�GmbH

�����Breitefeld�15
������DE-64839�Münster
�����GERMANY
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Svarīgas drošības instrukcijas
Lietojot elektroaparātu, ir vienmēr jāievēro pamata drošības instrukcijas.
Pirms lietot savu datorizēto šujmašīnu, lūdzu, rūpīgi izlasiet šo lietošanas rokasgrāmatu un uzglabājiet tās uzziņas 
nolūkos.
BRIESMAS - Lai mazinātu elektrotrieciena gūšanas risku:
1. Datorizēto šujmašīnu nedrīkst atstāt bez uzraudzības, kad tai ir pievienota barošanas strāvas padeve.
2. Pēc šīs šujmašīnas lietošanas un pirms tās tīrīšanas vienmēr vispirms atvienojiet to no barošanas strāvas padeves.
BRĪDINĀJUMS - Lai izvairītos no apdegumu vai elektrotrieciena gūšanas, ugunsgrēka izcelšanās vai citiem
savainojumiem:
1. Pirms lietot šujmašīnu, rūpīgi izlasiet instrukcijas.
2. Glabājiet šo rokasgrāmatu piemērotā vietā šujmašīnas tuvumā. Nododot šujmašīnu trešajām personām,

kopā ar šujmašīnu nododiet arī šo rokasgrāmatu.
3. Lietojiet šujmašīnu tikai sausās vietās.
4. Nekad neatstājiet šujmašīnu nepieskatītu, kad tās tuvumā ir bērni vai veci cilvēki, jo viņi var nebūt spējīgi

izvērtēt iespējamos riskus.
5. Šo ierīci drīkst lietot tikai par 8 gadiem vecāki bērni un personas ar fiziskiem, maņu vai garīgiem

traucējumiem vai ar nepietiekamu pieredzi un zināšanām, ja šīs personas atrodas pārraudzībā vai ir
tikušas instruētas par ierīces drošu lietošanu un ja šīs personas izprot ar to saistītos riskus.

6. Ar ierīci nedrīkst rotaļāties bērni.
7. Tīrīšanu un lietotāja apkopi nedrīkst veikti bērni bez pārraudzības.
8. Vienmēr izslēdziet ierīci, ja jūs veicat sagatavošanas darbus (adatas nomaiņa, dzijas padeve caur ierīci,

piespiedējpēdiņas nomaiņa utt.).
9. Vienmēr atvienojiet ierīci no barošanas strāvas padeves, ja jūs veicat apkopi (eļļošana, tīrīšana).
10.Vienmēr atvienojiet ierīci no barošanas strāvas padeves, ja jūs to atstājat neuzraudzītu, lai nepieļautu

netīšu ierīces ieslēgšanu.
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11. Nelietojiet ierīci, ja tā ir slapja, vai mitrās vidēs.
12. Nekad nevelciet aiz vada - vienmēr atvienojiet ierīci no barošanas strāvas padeves, satverot vadu aiz spraudņa.
13. Ja LED lampa ir bojāta vai salūzusi, tā ir jānomaina ražotājam vai tā autorizētajam servisam vai atbilstoši kvalificētai

personai, lai vairītos no bīstamām situācijām.
14. Nekad neko nenovietojiet uz kājas pedāļa.
15. Nekad nelietojiet datorizēto šujmašīnu, kamēr ir bloķētas ventilācijas atveres. Uzturiet šujmašīnas ventilācijas

atveres, kā arī kājas pedāli, tīru no auduma putekļiem, putekļiem un auduma pārpalikumu gabaliņiem.
16. Šujmašīnu drīkst lietot tikai ar kāju vadības pedāļiem FC-2902C, FC-2902D (220-240V) / 4C-316B (110-125V) /

4C-326C (127V) / 4C-326C (220V) / 4C-326G (230V) / 4C-336G (240V) / 4C-336G (220-240V).
17. Kāju vadības pedāļa barošanas vads nav nomaināms. Ja tas ir bojāts, kāju vadības pedālis ir nelietojams.
18. Skaņas spiediena līmenis normālas darbības laikā nepārsniedz 75 db(A).
19. Neizmetiet šujmašīnu kopā ar nešķirotiem mājsaimniecības atkritumiem; izmantojiet specializēto savākšanas punktu

pakalpojumus.
20. Sazinieties ar savām vietējām varasiestādēm, lai iegūtu informāciju par pieejamajiem savākšanas punktiem.
21. Ja elektroaparāti tiek izmesti atkritumu poligonos vai krautuvēs, bīstamas vielas var ieplūst gruntsūdeņos un nonākt

barības ķēdē, apdraudot jūsu veselību un labklājību.
22. Nomainot novecojušos elektroaparātus pret jauniem, mazumtirgotājam ir pienākums bez maksas pieņemt atpakaļ

jūsu novecojošo elektroaparātu utilizēšanai.
23. Šujmašīnu nedrīkst lietot personas (tai skaitā bērni) ar samazinātām fiziskām, maņu vai garīgajām spējām vai

nepietiekamu pieredzi un zināšanām, ja vien šīs personas netiek uzraudzītas vai nav bijušas instruētas. (Teritorijām
ārpus Eiropas)

24. Bērni ir jāuzrauga. Bērni ar šujmašīnu nedrīkst rotaļāties. (Teritorijām ārpus Eiropas)

GLABĀJIET ŠĪS INSTRUKCIJAS
Šī šujmašīna ir paredzēta lietošanai tikai mājsaimniecībās.
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Šujmašīnas detaļas

1. Diega nostiepuma slēdzis
2. Diega uzņemšanas līmenis
3. Diega griezējs
4. Piespiedējpēdiņa
5. Adatu plāksnīte
6. Šūšanas galds un papildu

piederumu kastīte
7. Zīmējuma izvēles slēdzis
8. Diega vadīkla
9. Spolītes apstādinātājs
10.Reversās šūšanas svira
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11. Rokturis
12. Spoles tapa
13. Spolītes uztinēja vārpsta
14. Rokas rats
15. Jaudas slēdzis
16. Galvenā spraudņa ligzda
17. Spolītes diega vadīkla
18. Augšējā diega vadīkla
19. Kāju vadības pedālis un barošanas vads
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LV   Šujmašīnas detaļas
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Noņemamā paplašinājuma galda iekšpusi var izmantot 
kā papildu piederumu kasti.
Lai atvērtu, atvāziet vāciņu uz laju, kā parādīts attēlā. 
(2).

Lai atvērtu, atvāziet vāciņu uz laju, kā parādīts attēlā. (2)

Nofiksējamā šūšanas galda uzstādīšana

1

2
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����������������
�������������Uzmanību:
���Atvienojiet barošanas vadu, kad šujmašīna netiek 
   lietota. Konsultējieties ar elektriķi, ja rodas šaubos 
   par to, kā pievienot šujmašīnu barošanas strāvas 
   padeves avotam.
   Divpakāpju piespiedējpēdiņas cēlējsvira

   Šujot vairākus auduma slāņus vai biezu audumu, 
   piespiedējpēdiņu var pacelt vēl par soli, lai 
   atvieglotu auduma novietošanu (A).

LV    Šujmašīnas pievienošana barošanas 
      strāvas avotam

Savienojiet šujmašīnu ar barošanas strāvas avotu, kā 
parādīts attēlā. (1)

Šūšanas apgaismojums
Pārslēdziet galveno slēdzi (A) pozīcijā "I", lai 
šujmašīna ieslēgtos un jums būtu pieejams šūšanas 
apgaismojums.

Kāju vadības pedālis
Kāju vadības pedālis regulē šūšanas ātrumu. (2)
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Divpakāpju piespiedējpēdiņas cēlējsvira
Šujot vairākus auduma slāņus vai biezu audumu, 
piespiedējpēdiņu var pacelt vēl par soli, lai 
atvieglotu auduma novietošanu (A).

A
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Papildu piederumi
Papildu piederumi tiek uzglabāti papildu piederumu kastītē. 

Standarta papildu piederumi (1).

a. Piespiedējpēdiņa visiem nolūkiem
b. Rāvējslēdzēja piespiedējpēdiņa
c. Pogcauruma piespiedējpēdiņa
d. Šuvju plēsējs/birste
e. Adatu iepakojums
f. Spolīte (3x)
g. L-veida skrūvgriezis
h. Lāpīšanas plāksnīte
i. Spolītes tapas filcs (2x)

Izvēles papildu piederumi (2)
(Izvēles papildu piederumi nav piegādāti kopā ar šo 
šujmašīnu; tomēr tie ir pieejami kā speciāli papilu 
piederumi, pasūtot tos pie sava vietējā dīlera.)

j. Segu šūšanas piespiedējpēdiņa
k. Nosedzošā piespiedējpēdiņa
i. Spolītes tapas filcs (2x)
m.Lāpīšanas/izšūšanas piespiedējpēdiņa
m.Aklās apvīlēšanas piespiedējpēdiņa
o. Pogu piešūšanas piespiedējpēdiņa
p. Maliņu apvīlēšanas/segu šūšanas piespiedējpēdiņa
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a- Spolītes tapas filcs
Uzlieciet diegu un spolītes turētāju uz spolītes tapas. 
(1, 2)
Nofiksējiet diegu diega vadīklā.
Aptiniet diegu (pulksteņa rādītāju kustības virzienā) ap 
spolītes uztinēja spriegošanas diskiem. (3)
Ieveriet diegu spolītē, kā parādīts attēlā, un novietojiet 
spolīti uz vārpstas.
Pastumiet spolīti pa labi.
Turiet diega galu.
Ar kāju nospiediet kāju vadības pedāli.(4)
Atlaidiet kāju vadības pedāli pēc dažiem 
apgriezieniem. Atlaidiet diegu un nogrieziet to pēc 
iespējas tuvāk spolītei. Atkal nospiediet kāju vadības 
pedāli. Tiklīdz spolīte ir pilna, tā lēnām griežas. 
Atlaidiet kāju vadības pedāli un nogrieziet diegu.
Pastumiet spolīti pa kreisi un noņemiet to.(5)

�����������������Lūdzu, ņemiet vērā:
�������� � � � Kad spolītes uztinēja vārpsta ir spolītes     

uztīšanas pozīcijā, šujmašīna neveic šūšanu   
un rokas rats negriežas.
Lai uzsāktu šūšanu, pastumiet spolītes 
uztinēja vārpstu pa kreisi (šūšanas pozīcija).

Spolītes uztīšana

2

1
3

a
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Spolītes ielikšana

�����������Uzmanību: 
           Pārslēdziet jaudas slēdzi izslēgtajā  
           pozīcijā ("O").

Ieliekot vai izņemot spolīti, adatai ir jābūt pilnībā 
paceltai.
1. Atveriet vāciņu ar eņģēm.
2. Turiet spolītes korpusu ar vienu roku. Ielieciet

spolīti tā, lai diegs būtu uztīts pulksteņa rādītāju
kustības virzienā (bultiņa).

3. Ielieciet diegu zem spriegošanas atsperes.
4. Turiet spolītes korpusu aiz vāciņa ar eņģēm.
5. Ielieciet to atspolē.

1

21

43 5
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Augšējā diega nostiepums (1)
Bāzes augšējā diega nostiepuma iestatījums: "4".
Lai palielinātu nostiepumu, pagrieziet regulatoru līdz 
nākamajam augstākajam skaitlim. Lai samazinātu 
nostiepumu, pagrieziet regulatoru līdz nākamajam 
zemākajam skaitlim.
A. Normāls diega nostiepums
B. Augšējais diegs nepietiekami nostiepts
C. Augšējais diegs pārmērīgi nostiepts

Apakšējā diega nostiepums (2)
Lai izmēģinātu spolītes diega nostiepumu, pilnībā 
uztīta spolīte ir jāieliek spolītes korpusā. Pēc tam 
spolītes korpuss un satvērējs ir jāiekar, turot tos aiz 
diega gala.
Ja nostiepums ir pareizs, diegs attīsies apmēram 5 
līdz 10 cm garumā, spolīti nedaudz iešūpojot, un pēc 
tam paliks iekārtā veidā.
Ja pilnība uztīta spolīte attinas, diega nostiepums ir 
nepietiekams. Ja diega nostiepums ir pārāk liels, tā 
attinas ar grūtībām vai neattinas vispār. Lai 
noregulētu, lietojiet skrūvgriezi.

Diega nostiepums

2

1

A

B

C

4

4
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�����������Pastaba:
���������   Drošības nolūkos ir stingri ieteicams pirms diega 
           ievēršanas izslēgt šujmašīnu.  

a. Spolītes tapas turētājs

1. Sāciet, paceļot adatu līdz tās augstākajai pozīcijai, un
turpiniet, pagriežot rokas ratu pretēji pulksteņa rādītāju
kustības virzienam līdz brīdim, kad adata tikai sāk laisties
lejā. Paceliet piespiedējpēdiņu, lai atlaistu spriegošanas
diskus.
Novietojiet diegu un spolītes tapas filcu (a) uz spolītes
tapas.
2. Izvelciet diegu no spolītes caur diega vadīklu virzienā
uz augšējā diega vadīklu.
3. Izveriet diegu caru spriegošanas moduli, izverot diegu
lejup pa labo kanālu un augšup pa kreiso kanālu. Šī
procesa laikā ir noderīgi turēt diegu starp spoli un diega
vadīklu.
4. Šīs kustības augšpusē izveriet diegu no labās uz kreiso
pusi caur uzņemšanas sviras rievoto actiņu un pēc tam
atkal virzienā uz leju.
5. Tagad izveriet diegu aiz plānās stieples vadīklas un pēc
tam uz leju līdz adatai, kurā diegs ir jāizvelk virzienā no
priekšpuses uz aizmuguri.
6. Izvelciet apmēram 6-8 collas diega uz aizmuguri gar
adatas actiņu. Apgrieziet diega garumu ar iebūvēto diega 
griezēju.

Augšējā diega ievēršana

6

32

54

1

a
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Piezīme:
Ir spolītes diegu pacelt ir grūti, pārliecinieties, ka diegs 
nav iespiests vāciņā ar eņģēm vai šūšanas galdā.

Viegli pavelciet augšējo diegu, lai pārvietotu spolītes 
diegu uz augšu caur adatu plāksnītes caurumu. (2)
Nolieciet abus diegus piespiedējpēdiņas aizmugure. (3)

32

1

DLETTE     Spolītes diega pacelšana
Turiet augšējo diegu kreisajā rokā. Grieziet rokas ratu (1) 
virzienā uz sevi (pretēji pulksteņa rādītāju kustības 
virzienam), vispirms nolaižot, bet pēc tam paceļot adatu.

LV
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Taisnie dūrieni

Lai izvēlētos dūrienu, vienkārši pagrieziet 
zīmējuma izvēles slēdzi.
Zīmējuma izvēles slēdzi var pagriezt abos 
virzienos.

Taisno dūrienu šūšana

Pagrieziet zīmējuma izvēles slēdzi tā, lai tā 
rādītājs atrastos taisnā dūriena pozīcijā. 
Vispārīgi runājot, jo biezāks ir audums un 
adata, jo garākam ir jābūt dūrienam.

Piezīme:
Izvēlieties " III ", lai smalki regulētu taisnā 
dūriena garumu."
Zig-zag veida dūriens
Pagrieziet dūriena izvēles slēdzi līdz pozīcijai    
"    ".

Mustrite�valimise�lüliti 

Tagurpidiõmblemise 
hoob 

1�Lüliti
(6�pistet)

2�Lüliti
(9 pistet)

Mudel õmblused

LV
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3

2

1

Reversā šūšanau
Lai nofiksētu šuves sākumu vai beigas, nospiediet 
reversās šūšanas sviru (A).
Nošujiet dažus reversos dūrienus. Atlaidiet sviru, un 
šujmašīna atkal šūs virzienā uz priekšu. (1)

Auduma noņemšana
Pagrieziet rokas ratu virzienā uz sevi (pretēji pulksteņa 
rādītāju kustības virzienam), lai pavirzītu diega 
uzņemšanas sviru līdz tās augstākajai pozīcijai, un 
paceliet piespiedējpēdiņu un noņemiet audumu aiz adatas 
un piespiedējpēdiņas. (2)

Diega nogriešana
Izvelciet diegus zem un aiz piespiedējpēdiņas. Virziet 
diegus virzienā uz priekšpuses plāksnes sāniem un diega 
griezēja iekšpusi (B). Izvelciet diegus uz leju, lai nogrieztu. 
(3)

A

B

LV
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Zig-zag dūrienu šūšana 3 soļos

Šūšana uz mežģīnēm un elastīgiem audumiem, 
lāpīšana, labošana, maliņu pastiprināšana.

Iestatiet šujmašīnu, kā parādīts attēlā."     ".

Nolieciet ielāpu tam paredzētajā vietā     .
Dūriena garumu var samazināt, lai veidotu ļoti cieši 
izvietotus dūrienus.

Labojot pārrāvumus, ir ieteicams pastiprināšanai 
izmantot polsterējuma auduma gabalu. Dūrienu blīvumu 
var mainīt, regulējot dūrienu garumu. Vispirms šujiet pār 
centru un pēc tam veidojiet pārsedzi katrā pusē. Atkarībā 
no auduma un bojājuma veida nošujiet 3 līdz 5 rindas.

LV
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���������Apvīlēšanai, aizkariem, biksēm, svārkiem utt.
������    Aklā apvīlēšana elastīgiem audumiem.

Stingru audumu/apakšveļas aklā apvīlēšana.

Piezīme:
Aklajai apvīlēšanai ir nepieciešama praktizēšanās. 
Vienmēr vispirms veiciet izmēģinājuma šūšanu.

Aklā apvīlēšana:
Pārlociet maliņu līdz vēlamajam platumam un nospiediet. 
Aizlociet to uz aizmuguri (kā parādīts 1. attēlā) pret 
auduma labo pusi, augšējai maliņai veidojot pārsedzi par 
apmēram 7 mm (1/4") virzienā uz pārlocītā auduma labo 
pusi.

Sāciet lēnām šūt locījumu pārliecinoties, ka adata 
nedaudz pieskaras locījuma augšpusei, lai aizķertu vienu 
vai divus auduma diegus. (2)

Atlociet audumu, kad apvīlēšana ir pabeigta, un 
nospiediet.

Apakšveļas dūriens:
Pārlociet maliņu līdz vēlamajam platumam un nospiediet. 
Novietojiet audumu ar labo pusi uz augšu, maiņai esot 
kreisajā pusē. Sāciet šūšanu tā, lai adata svārstītos 
virzienā no auduma kreisās puses, veidojot nelielu 
ķemmītes robiņu.

Aklā apvīlēšana

1 2

LV
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Šūšana ar apvīlēšanas piespiedējpēdiņu

* Apvīlēšanas piespiedējpēdiņa ir izvēles papildu
piederums un netiek piegādāts kopā ar jūsu šujmašīnu.
Smalku un zema blīvuma audumu apvīlēšanai. 
Iestatiet šujmašīnu, kā parādīts attēlā  "        "   
Sakārtojiet auduma maliņu. Apvīlēšanas sākumā ielociet 
uz leju maliņu divas reizes par apmēram 3 mm (1/8") un 
nošujiet 4-5 dūrienus, lai nofiksētu. Nedaudz izvelciet 
diegu virzienā uz aizmuguri. Ielieciet adatu audumā, 
paceliet piespiedējpēdiņu un virziet locījumu 
piespiedējpēdiņas rullītī. (1)

Viegli pavelciet audumu virzienā uz sevi un nolaidiet 
piespiedējpēdiņu. Sāciet šūšanu, virzot audumu rullītī, 
turot to vertikāli un nedaudz pa kreisi. (2)

1 2

LV
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Aplicēšana

Pagrieziet zīmējuma izvēles slēdzi līdz maza platuma 
zig-zag veida dūrienam

-Izgrieziet aplicēšanas dizainu un sadiedziet to pie 
auduma.
-Nošujiet lēnām gar dizaina maliņu.
-Nogrieziet lieko materiālu ārpus dūriena. Pārliecinieties, 
ka nepārgriežat dūrienus.
-Izņemiet sadiegšanas diegu.
-Sasieniet augšējo un apakšējo diegu zem aplikācijas, lai  
tas neatšķetinātos. 

LV
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 Monogrammu veidošana

Iestatiet šujmašīnu, ka attēlots augstāk.
Noņemiet piespiedējpēdiņu un piespiedējpēdiņas turētāju.
Uzstādiet lāpīšanas plāksnīti.
Nolaidiet piespiedējpēdiņas pacēlāju pirms šūšanas 
uzsākšanas.
Noregulējiet dūriena platumu atbilstoši burtu vai dizaina 
izmēriem.
Sagatavošanās monogrammu veidošanai un izšūšanai.
Uzzīmējiet vēlamos burtus vai dizainu uz auduma labās 
puses.
Iestiepiet audumu starp izšūšanas stīpu tik cieši, cik vien 
iespējams.
Novietojiet audumu zem adatas. Pārliecinieties, ka 
piespiedējpēdiņas stienītis atrodas zemākajā pozīcijā.
Pagrieziet līdzsvara ratu virzienā uz sevi, lai apakšējais diegs 
izietu uz augšu caur audumu.
Nošujiet dažus fiksējošos dūrienus sākuma punktā.
Turiet stīpu ar īkšķi un abu roku rādītājpirkstiem, vienlaikus 
piespiežot materiālu ar vidējiem un trešajiem pirkstiem un 
atbalstot ārējo stīpu ar mazo pirkstiņu.
* Izšūšanas stīpa nav iekļauta šujmašīnas komplektācijā.

1

LV
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Sagatavošanās
Noņemiet visiem nolūkiem paredzēto piespiedējpēdiņu un 
uzstādiet pogcaurumu šūšanas piespiedējpēdiņu. 
Izmēriet pogas diametru un biezumu un pieskaitiet 0,3 cm 
(1/.8") joslu dūrieniem, lai iegūtu pareizu pogcauruma 
garumu; atzīmējiet pogcauruma izmērus uz auduma (a). 
Novietojiet audumu zem adatas tā, lai pogcauruma 
pēdiņas atzīme būtu centrēta attiecībā pret auduma 
sākuma atzīmi. Nolaidiet piespiedējpēdiņu tā, lai 
pogcauruma viduslīnijas atzīme, kas ir atzīmēta uz 
auduma, būtu centrēta attiecībā pret pogcauruma 
piespiedējpēdiņas centru (b).
Piezīme:
Blīvums mainās atkarībā no auduma. Vienmēr vispirms 
pamēģiniet nošūt pogcaurumu uz atsevišķa auduma 
gabaliņa.
Ievērojiet 4-soļu secību, pārejot no viena soļa uz citu ar 
zīmējuma izvēles regulatoru. Pārejot no soļa uz soli visā 
pogcauruma procesā, pārliecinieties, ka adata pirms 
zīmējuma izvēles regulatora pārslēgšanas ir pacelta. Esiet 
piesardzīgi - nenošujiet pārāk daudz dūrienus soļos (b) un 
(d). Izmantojiet šuvju plēsēju un atgrieziet pogcaurumu 
vaļā no abiem galiem virzienā uz vidu.

Padomi:
Nedaudz samazinot augšējā diega nostiepumu, tiks iegūti 
labāki rezultāti.
Smalkiem vai staipīgiem audumiem izmantojiet 
stabilizatoru.
Staipīgiem vai adītiem audumiem ir ieteicams izmantot 
smagu diegu vai auklu. Zig-zag veida dūrieni ir jāveic pāri 
smagajam diegam vai auklai. (5)

4-pakāpju pogcaurumu šūšana.

a b c d

LV
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Uzstādiet lāpīšanas plāksnīti. (1)

Iestatiet šujmašīnu, kā parādīts attēlā.
Novietojiet audumu zem piespiedējpēdiņas.
Novietojiet pogu vēlamajā vieta un nolaidiet 
piespiedējpēdiņu.

Pārslēdziet zīmējuma izvēles slēdzi zig-zag veida 
zīmējuma pozīcijā, kam ir jāatbilst attālumam starp 
abiem pogas caurumiem. Pagrieziet rokas ratu virzienā 
uz sevi, lai pārliecinātos, ka adata trāpa tieši labajā un 
kreisajā pogas caurumā, neatduroties pret pogu. Lēnām 
uzšujiet pogu ar apmēram 10 dūrieniem. (2)

Pietuviniet diega galus auduma aizmugurei, pēc tam ar 
rokām nosieniet tos.

Ja ir nepieciešams kātiņš, novietojiet pogas virspusē 
lāpīšanas adatu un veiciet šūšanu. (3)

Pogām ar 4 caurumiem - vispirms piešujiet pirmos divos 
priekšējos caurumus, pastumiet audumu un piešujiet 
abus divus aizmugures  caurumus.

Pogu piešūšana

3

1

2
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2

3

1

LV   Rāvējslēdzēji
Iestatiet šujmašīnu, kā parādīts attēlā.
Rāvējslēdzēja piespiedējpēdiņu var ielikt pa labi vai pa 
kreisi, atkarībā to tā, kurā piespiedējpēdiņas pusē jūs 
grasāties šūt. (1)
Lai šūtu tālāk par rāvējslēdzēja vilcēju, nolaidiet adatu 
audumā, paceliet piespiedējpēdiņu un pastumiet vilcēju 
aiz piespiedējpēdiņas. Nolaidiet piespiedējpēdiņu un 
turpiniet šūt.
Ir iespējams arī iešūt garenisku auklu, veidojot slīpu 
svītru. (2)
Izvēlieties dūrienu "          ", lai smalki regulētu taisnā 
dūriena garumu.
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*Lāpīšanas/izšūšanas piespiedējpēdiņa ir izvēles papildu
piederums un nav piegādāta kopā ar jūsu šujmašīnu.
Iestatiet šujmašīnu, kā parādīts attēlā (1) "         ".
Uzstādiet lāpīšanas plāksnīti. (2)
Noņemiet piespiedējpēdiņas turētāju. (3)
Uzstādiet lāpīšanas/izšūšanas piespiedējpēdiņu uz
piespiedējpēdiņas stienīša. Svirai (a) ir jābūt aiz adata
fiksējošās skrūves (b). Cieši piespiediet lāpīšanas/
izšūšanas piespiedējpēdiņu no aizmugures ar
rādītājpirkstu un pievelciet ciešāk skrūvi ( c ). (4)
Vispirms nošujiet gar cauruma maliņu (lai nofiksētu
diegus). (5)
Pirmā rinda: Vienmēr strādājiet virzienā no kreisās uz
labo pusi. Pagrieziet audumu par 1/4 un šujiet pāri.
Labākiem rezultātiem un vieglākai šūšanai ir ieteicams
lietot lāpīšanas gredzenu, pēc tam izņemot sadiegšanas
diegus.

2

43

1

Lāpīšana

a

b

c
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1
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������ Uzmanību:
�������Pārslēdziet jaudas slēdzi izslēgtajā ("O") pozīcijā, 
kad veicat kādu no augstāk aprakstītajām darbībām!  

Paceliet piespiedējpēdiņu
Paceliet piespiedējpēdiņu, izmantojot 
piespiedējpēdiņas cēlējsviru.
Paceliet sviru (e) un piespiedējpēdiņa atvienosies. (1)

Piespiedējpēdiņas nostiprināšana
Nolaidiet piespiedējpēdiņas kātiņu (b), izmantojot 
piespiedējpēdiņas cēlējsviru līdz brīdim, kad 
atslēdzējs ( c ) atrodas tieši virs tapas (d). (2)

Piespiedējpēdiņa (f) automātiski nofiksēsies.
Piespiedējpēdiņas kātiņa noņemšana un nofiksēšana
Paceliet piespiedējpēdiņas stienīti (a) ar 
piespiedējpēdiņas cēlējsviru.
Piespiedējpēdiņas kātiņa (b) noņemšana un 
nostiprināšana, kā parādīts attēlā. (3)

Maliņu nošūšanas/segu šūšanas vadīklas 
nostiprināšana
Nostipriniet maliņu nošūšanas/segu šūšanas vadīklu 
(g) rievā, kā parādīts attēlā. Noregulējiet pēc
nepieciešamības (apvīlēšanai, ielocēm, segu šūšanai 
utt) (4)

LV    Piespiedējpēdiņas nomaiņa
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  ADATAS IZMĒRS AUDUMI DIEGS

9-11(65-75)

12(80)

Viegli audumi - plāna kokvilna, plīvuri, saržs, nebalināts audums, kiana, 
savstarpēji savienojumi, kokvilnas adījumi, trikotāža, džemperi, kreps, austais 
poliesters, kreklu un blūzīšu audumi.
Vidēja svara audumi - kokvilna, satīns, buru audums, dubultie adījumi, 
vieglā vilna.

Vidēja smaguma audumi: kokvilnas pīle, vilna, smagi adījumi, frotē audumi, 
džinsi.

Smagi audumi: brezents, vilna, āra teltis un vatētie audumi, džinsi, 
polsterējuma materiāls (viegls līdz vidēji smags).

Smagas vilnas, virskārtas audumi, polsterējuma audumi, dažas ādas un vinils.

Standarta asās adatas. Izmēri variē no tievām līdz 
biezam. 9 (65) līdz 18(110)

Adata ar daļēju lodveida galu, slīpa. 9(65) līdz 18(110)

Adata ar lodveida galu 9(65) līdz 18(110)

Adatas ādai. 12(80) līdz 18(110)

Dabīgie austie audumi-vilna, kokvilna, zīds utt. Nav ieteicama 
divkāršajiem adījumiem.

Dabīgie un sintētiskie austie audumi, poliestera paveidi. Adītie 
poliesteri, savienojošie audumi, trikotāža, vienkāršie un divkāršie 
adījumi. Var lietot 15¡1  vietā visu audumu šūšanai.

14(90)

16(100)

18(110)

Zemas izturības diegs kokvilnai, 
neilonam vai poliesteram.

Vairākums diegu ir vidēja izmēra un ir 
piemēroti šiem audumiem un adatu izmēriem. 
Lietojiet poliestera diegus sintētiskajiem 
materiāliem un kokvilnas diegus dabīgajiem 
austajiem audumiem, lai iegūtu labākus 
rezultātus. Vienmēr lietojiet vienu un to pašu 
diegu augšpusei un apakšpusei.

Augstas izturības diegs, paklāju diegs. (Lietojiet lielu 
piespiedējpēdiņas spiedienu-augstas vērtības.)

ADATAS SKAIDROJUMS AUDUMA VEIDS

Adīti džemperi, likra, peldkostīmu audums, elastīgie audumi.

Āda, vinils, polsterējums. (Atstāj mazāku caurumu nekā standarta 
lielā adata.)

HAx1
15x1

15x1/705H
(SUK)

15x1/705H(SUK)

130�PCL

Piezīme:
1. Dubultās adatas, var tikt iegādātas dekoratīvajiem darbiem.
2. Šujot ar dubultajām adatām, dūriena platuma regulēšanas slēdzis ir jāiestata zem vērtības "3".
3. Eiropas adatu izmēri 65, 70, 80 utt. Amerikas un Japānas adatu izmēri 9, 11, 12 utt.
4. Bieži nomainiet adatu (apmēram pie katra otrā auduma izstrādājuma) un/vai pēc pirmās diega pārplīšanas vai izlaistajiem dūrieniem.
5. Lietojiet polsterējumu smalkiem vai staipīgiem audumiem.

SVARĪGI: Piemeklējiet adatas izmēru atbilstoši diega izmēram un auduma svaram
ADATAS, AUDUMA IZVĒLE

DL Adatu/audumu/diegu tabula
ADATAS, AUDUMA, DIEGA IZVĒLES CEĻVEDIS

LV
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A CB

A

B

C

D

1

2

���������Uzmanību:
���������Pārslēdziet jaudas slēdzi izslēgtajā ("O") pozīcijā 
         pirms adatas ielikšanas vai izņemšanas.  

Regulāri nomainiet adatu, it sevišķi, ja tai ir 
novērojamas nodiluma pazīmes, kas rada 
problēmas.

Ielieciet adatu, kā parādīts attēlā:
A. Palaidiet vaļīgāk adatas satveršanas skrūvi un pēc 
     jaunās adatas ielikšanas pievelciet to no jauna.(1)
B. Vārpstas plakanajai pusei ir jābūt pavērstai uz 
    aizmuguri.
C/D.Ielieciet adatu tik tālu, cik vien iespējams. 

Adatām ir jābūt ideālā stāvoklī. (2)
Problēmas var rasties ar:

A. Saliektām adatām
B. Bojātiem galiem
C. Neasām adatām

LV     Adatas ielikšana
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b

c

d

e

a

1 2

�����������Uzmanību:
�����������Atvienojiet šujmašīnu no elektrības padeves, izņemot 
           spraudni no elektrotīkla rozetes. Veicot šujmašīnas 
           tīrīšanu, tai ir vienmēr jābūt atvienotai no elektriskās 
           strāvas padeves avota. 

Noņemiet adatu plāksnīti:
Pagrieziet rokas ratu līdz brīdim, kad adata ir pilnība pacelta. 
Atveriet priekšējo vāciņu ar eņģēm un izskrūvējiet adatu 
plāksnītes skrūves ar skrūvgriezi. (1)

Auduma padeves zobiņu tīrīšana:
Izņemiet spolītes korpusu un, izmantojot piegādāto birsti, notīriet 
visu zonu. (2)

Āķa tīrīšana un eļļošana:
Izņemiet spolītes korpusu. Nofiksējiet abas āķi noturošās sviras 
(a) virzienā uz āru. Izņemiet āķa vāciņu (b) un āķi ( c ) un notīriet
tos ar mīkstu auduma lupatiņu. Ieeļļojiet punktā (d) (1-2 piles),
izmantojot šujmašīnām paredzētu eļļu. Pagrieziet rokas ratu līdz
brīdim, kad āķa skrējējs (e) ir palicis pozīcijā. Nomainiet āķi ( c ).
Nomainiet āķa skrējēja vāciņu un nofiksējiet atpakaļ vietā abas
noturošās sviras. Ielieciet spolītes korpusu un spolīti un uzlieciet
atpakaļ dūrienu plāksnīti.

Cēlonis
Auduma pūkas un diegi ir regulāri jāizņem. Jūsu šujmašīna ir 
regulāri jāapkopj kādā no mūsu pilnvarotajiem servisiem.

LV     ApkopeLV
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Cēlonis
1. Šujmašīnā ir nepareizi ievērts diegs.
2. Diegs ir pārāk nostiepts.
3. Diegs adatai ir pārāk biezs.
4. Adata nav pareizi ielikta.
5. Diegs ir aptinies ap spoles turētāja tapu.
6. Adata ir bojāta.

1. Spolītes korpuss nav pareizi ielikts.
2. Spolītes korpusā nav pareizi ievērts diegs.

3. Apakšējais diegs ir pārāk nostiepts.

1. Adata nav pareizi ielikta.

2. Adata ir bojāta.
3. Tiek lietota nepareiza izmēra adata.
4. Piespiedējpēdiņa nav pareizi piestiprināta.
1. Adata ir bojāta.
2. Adata nav pareizi ielikta.
3. Ir izvēlēta nepareiza izmēra adata attiecīgajam audumam.
4. Ir uzstādīta nepareizā piespiedējpēdiņa.

1. Šujmašīnā ir nepareizi ievērts diegs.
2. Spolītes korpusā nav pareizi ievērts diegs.
3. Adatas/auduma/diega kombinācija nav pareiza.
4. Nepareizs diega nostiepums.

1. Adata ir pārāk bieza izvēlētajam audumam.
2. Dūriena garums ir nepareizi noregulēts.
3. Diegs ir pārāk nostiepts.
4. Audums savelkas.

1. Sliktas kvalitātes diegs
2. Spolītes korpusā nav pareizi ievērts diegs.
3. Audums ir ticis vilkts.

1.  Šujmašīna ir jāieeļļo.
2.  Pūkas vai eļļa ir uzkrājusies uz āķa vai adatas stienīša.
3.  Ir tikusi lietota sliktas kvalitātes eļļa.
4.  Adata ir bojāta. 

Diegs ir ieķēries āķī.
Spoles tapa labajā pozīcijā.

Novēršana
1. No jauna ieveriet diegu šujmašīnā.
2. Samaziniet diega nostiepumu (samaziniet skaitli).
3. Izvēlieties lielāku adatu
4. Izņemiet un no jauna ielieciet adatu (plakanajai pusei ir jābūt
vērstai uz aizmuguri).
5. Izņemiet spoli un uztiniet diegu uz spoles.
6. Nomainiet adatu.
1. Izņemiet un no jauna ielieciet spolītes korpusu un uztiniet
diegu. Diegu ir jāvar pavilkt viegli.
2. Pārbaudiet gan spolīti, gan spolītes korpusu.
3. Palaidiet vaļīgāk diega nostiepumu, kā aprakstīs.

1. Izņemiet un no jauna ielieciet adatu (plakanajai pusei ir jābūt
vērstai uz aizmuguri).

2. Ielieciet jaunu adatu.
3. Izvēlieties diegam atbilstošu adatu.
4. Pārbaudiet un nostipriniet pareizi.
1. Ielieciet jaunu adatu.
2. Ielieciet adatu pareizi (plakanajai pusei ir jābūt vērstai uz aizmuguri).
3. Izvēlieties diegam un audumam atbilstošu adatu.
4. Izvēlieties pareizo piespiedējpēdiņu.

1. Pārbaudiet diegojumu.
2. Ieveriet diegu spolītes korpusā, kā parādīts attēlā.
3. Adatas izmēram ir jāatbilst audumam un diegam.
4. Koriģējiet diega nostiepumu.

1. Izvēlieties smalkāku adatu.
2. No jauna noregulējiet dūriena garumu.
3. Palaidiet vaļīgāk diega nostiepumu.
4. Lietojiet polsterējumu smalkiem vai staipīgiem audumiem

1. Izvēlieties labākas kvalitātes diegu.
2. Izņemiet spolītes korpusu un no jauna tajā ieveriet diegu. Pēc tam ielieciet spolītes 
korpusu pareizi
3. Nevelciet audumu šūšanas laikā; ļaujiet to uzņemt šujmašīnai.

Noņemiet augšējo diegu un spolītes korpusu. Pagrieziet 
rokas ragu uz aizmuguri un uz priekšu ar roku un noņemiet 
pārpalikušo diegu. Ieeļļojiet, kā aprakstīs

Pārplīsis apakšējais 
diegs 

Izlaisti dūrieni

Adata nolūzt

 Vaļējas šuves

Šuves krokojas vai 
savelkas

Nevienmērīgas 
šuves, 
nevienmērīga 
auduma padeve

Šujmašīna ir skaļa

Šujmašīna ieķeras

Traucējummeklēšanas ceļvedis
Problema

Pārplīsis augšējais 
diegs 

 LV      

1.Ieeļļojiet kā aprakstīts
2.Notīriet āķi un padeves gala slēdzi
3.Izmantojiet tikai labas kvalitātes šujmašīnas eļļu
4.Ievietojiet atpakaļ adatu
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ELEKTRISKIE RAKSTURLIELUMI VERITAS JANIS
100-240 V 50 / 60 Hz 70 
W II aizsardzības klase

Neizmetiet elektroaparātu kopā ar nešķirotiem mājsaimniecības atkritumiem; 
izmantojiet specializētu savākšanas punktu pakalpojumus.
Sazinieties ar savām vietējām varasiestādēm, lai iegūtu informāciju par 
pieejamajiem savākšanas punktiem.
Ja elektroaparāti tiek izmesti atkritumu poligonos vai krautuvēs, bīstamas 
vielas var ieplūst gruntsūdeņos un nonākt barības ķēdē, apdraudot jūsu 
veselību un labklājību.
Nomainot novecojušos elektroaparātus pret jauniem, mazumtirgotājam ir 
pienākums bez maksas pieņemt atpakaļ jūsu novecojošo elektroaparātu 
utilizēšanai.
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