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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
Kad lietojat elektrisko ierīci, vienmēr jāseko pamata drošības instrukcijām. Izlasiet visas instrukcijas 
pirms šujmašīnas lietošanas un saglabājiet šīs instrukcijas nākotnes norādījumiem.

BĪSTAMI - Lai samazinātu elektriskā šoka risku:
1.Ierīci nekad nevajadzētu atstāt bez uzraudzības, kad tā ir pievienota
2.Vienmēr nekavējoties atvienojiet ierīci no elektrības kontaktligzdas pēc lietošanas un

pirms tīrīšanas.

BRĪDINĀJUMS - Lai samazinātu apdegumu, liesmu, elektriskā šoka vai ievainojumu riska iespējamību

1.Uzmanīgi izlasīt instrukciju pirms ierīces lietošanas
2.Glabājiet instrukciju piemērotā vietā, ierīces tuvumā un nododiet līdzi, ja dodat ierīci trešajai personai.
3.Lietojiet ierīci tikai sausā vietā.
4.Nekad neatstājiet ierīci bez uzraudzības bērnu vai vecāku cilvēku klātbūtnē, iespējamā riska

novērtēšanas nespējas dēļ.
5.Šo ierīci var lietot bērni vecumā no 8 gadiem un vecāku, un personas ar ierobežotām fiziskām, sensorām

vai garīgām spējām vai trūkst pieredzes un zināšanu, ja viņiem ir nodrošināta uzraudzība vai norādījumi
par ierīces lietošanu drošā veidā un saprasti attiecīgie apdraudējumi.

6.Bērni ar ierīci nedrīkst spēlēties.
7.Tīrīšanas un uzturēšana nedrīkst būt bērnu veikta bez uzraudzības.
8.Vienmēr izslēdziet ierīci, ja tiek veiktas sagatavošanās priekš darba (nomainot adatas, ievietot diegu

mašīnā, nomainīt kājeni, u.c.).
9.Vienmēr izslēdziet ierīci, ja veicat uzturēšanas darbus (eļļošana, tīrīšana).
10.Vienmēr atvienojiet ierīci, ja atstāsiet to bez uzraudzības, lai izvairītos no ievainojumiem, ko var radīt

netīši ieslēgta ierīce.

LV
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11.Nelietot ierīci, ja tā ir slapja vai atrodas mitrā vidē.
12.Nekad neraut vadu, vienmēr atvienojiet ierīci, satverot vadu.
13.Ja LED lampa ir bojāta vai salūzusi, to nomainīt var ražotājs vai servisa aģents vai cits līdzīgi kvalificēts

cilvēks, lai izvairītos no briesmām.
14.Nekad neko nenovietot uz pedāļa.
15.Nekad nelietojiet ierīci, ja tās ventilācijas atveres ir aizsprostotas. Saglabāt ierīces ventilācijas atveres un

kājas kontroli tīru no putekļiem, sīveļļas un pārpalikumiem.
16.Ierīce var tikt lietota tikai ar kājas pēdāļa tipiem KD-1902, FC-1902 (110-120V) / KD- 2902, FC-2902A,

FC-2902D (220-240V), / 4C-316B (110-125V) / 4C-326G (230V).
17.Pēdas kontroles strāvas vads nedrīkst tikt aizvietots. Ja strāvas vads ir bojāts, pēdas kontrole jāutilizē.
18.Skaņas spiediena līmenis pie normālas ekspluatācijas ir mazāks par 75dB (A).
19.Neizmetiet elektroierīces kā nešķirotus sadzīves atkritumus, izmantojiet atsevišķas savākšanas iekārtas.
20.Sazinieties ar vietējo pašvaldību, lai iegūtu informāciju, attiecībā uz pieejamajām savākšanas sistēmām.
21.Ja elektriskā ierīces ir izmestas poligonos vai izgāztuvēs, bīstamas vielas var iesūkties pazemes ūdeņos

un var iekļūt ēdienu ķēdē, bojājot jūsu veselību un labsajūtu.
22.Kad aizvietojiet vecās ierīces ar jaunām, mazumtirgotājs ir legāli obligatizēts pieņemt atpakaļ jūsu veco

ierīci, lai izmestu to bezmaksas.
23.Ierīci nedrīkst izmantot personas (tai skaitā bērni) ar fiziskiem, maņu vai garīgajām spējām traucējumiem

vai tam trūkst pieredzes un zināšanu, ja vien nav uzraudzība vai norādījumi. (Ārpus Eiropas)
24.Bērni uzraudzībā nedrīkst spēlēties ar ierīci. (Ārpus Eiropās)

IŠSAUGOKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS 
  Šī šujmaš īna ir paredzēta tikai mājsaimniecībā.�
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1. Diega spriegojuma regulators
2. Piespiedējpēdiņas spiediena regulēšana

(nav visiem modeļiem)
3. Diega pacelšanas svira
4. Atpakaļgaitas svira
5. Diega nogriezējs
6. Piespiedējpēdiņa
7. Adatas plāksne
8. Šūšanas galds
9. Spolītes sprūds
10. Dūriena garuma regulētājs (nav visiem

        modeļiem)
11. Dūriena izvēles ekrāns
12. Dūrienu izvēles slēdzis

 Šujmašīnas detaļas
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22
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 Šujmašīnas detaļas
13. Spoles tapa
14. Spolītes uzspolēšanas tītava
15. Spararats
16. Barošanas slēdzis
17. Galvenā kontaktslēdža kontaktligzda
18. Spolītes diega virzītājs
19. Augšējā diega virzītājs
20. Rokturis
21. Piespiedējpēdiņas pacēlājs
22. Pēdas kontrole
23. Strāvas vads
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1

2

Turiet noņemamo pagarināšanas galdu horizontāli 
un stumiet to virzienā, kādā to norāda bultiņas. (1)

Noņemamā galda iekšpuse var būt izmesta kā 
piederuma kaste

Lai atvērtu, nositiet vāku kā rādīts. (2)

Papildprogrammas šūšanas galdiņa 
uzstādīšana�

LV
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1

2

A

Savienojiet ierīci ar strāvas resursu kā ilustrēts. (1)

Šūšanas gaisma
Nospiediet galveno slēdzi (A) uz "I", lai iegūtu strāvu 
un gaismu.

Pēdas kontrole
Pēdas kontroles pedālis regulē šūšanas ātrumu. (2)

����������������
�������������Uzmanību:

Atvienojiet vadu no strāvas, kad ierīce netiek 
izmantota
Konsultējieties ar kvalificētu elektriķi, ja ir 
kādas šaubas par to, kā savienot ierīci ar 
strāvas padevi.

LV   Savienojiet ierīciar strāvas resursu
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A

B

Divu soļu paceļamās pēdiņas pacēlējs
Paceļāmās pēdiņas pacēlējs paaugstina un pazemina 
jūsu paceļamo pēdiņu

Kad šujat vairākas kārtas vai biezu audumu, paceļamā 
pēdiņa var tikt pacelta uz otro posmu vieglas 
pozicionēšnas darbam

LV
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Piespiedējpēdiņas spiediens ir iepriekš iestatīts un 
nav nepieciešamības to mainīt atkarībā no auduma 
tipa (viegls vai smags).

Tomēr, ja jums būs nepieciešams regulēt 
piespiedējpēdiņas spiedienu, pagrieziet spiediena 
regulēšanas skrūvi ar monētu.

Ļoti plānu audumu šūšanai samaziniet spiedienu, 
pagriežot skrūvi pretēji pulksteņa rādītāju kustības 
virzienam, bet bieziem audumiem - pievelciet 
skrūvi, pagriežot to pulksteņa rādītāju kustības 
virzienā. 

Piespiedējpēdiņas spiediena regulēšana 

Weniger�
Druck

Mehr�
Druck
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a.Universālā piespiedējpēdiņa
b. Rāvējslēdzēja pēdiņa
c. Pogcaurumu pēdiņa
d. Pogu piešūšanas pēdiņa
e. Kauduma šuves virzītājs �
f. Adatu paciņas
g. Spolīte
h. L veida skrūvgrieznis
i. Lāpīšanas plāksne
j. Spoles turētājs (liels&mazs)
k. Šuves ārdītājs/birstīte

Papildpiederumi
l.� Izšūšamas pēdiņa
m.Overloka dūriena pēdiņa
n. Malu apvīlēšanas pēdiņa
o. Auklas iešūšanas pēdiņa
p. Lāpīšanas pēdiņa
q. Augšējais transportieris / pēdiņa
r. Slēptā dūriena pēdiņa
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ELLNTTE Piederumi 
Standarta piederumi
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-Novietojiet diegu un spoles turētāju uz spoles tapas. (1)
-Mazākām diegu spolēm novietojiet mazāko spoles turētāju
spoles galā (2).
-Aptiniet diegu pulksteņa rādītāju kustības virzienā ap
spolītes tītavas spriegotāja diskiem. (3)
-Iediegojiet spolīti, kā parādīts attēlā un novietojiet uz
vārpstas. (4)
-Pabīdiet spolīti pa labi. (5)
-Turiet diega galu.(6)
-Uzminiet uz pedāļa. (7)
-Nogrieziet diegu (8).
-Piespiediet spolīti pa kreisi (9) un noņemiet.

Spolītes uztīšana

Ievērojiet:
Kad spolītes tītavas vārpsta ir "spolītes 
uztīšanas" pozīcijā, ierīce nešūs un 
spararatu pagriezt nebūs iespējams.
Lai sāktu šūšanu, pabīdiet spolītes tītavas 
vārpstu pa kreisi (šūšanas pozīcijā).

2

3

1

54

6 87 9
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Spolītes ievietošana

�����������Uzmanību:
���������Pagrieziet barošanas slēdzi izslēgtā 
           pozīcijā ("O").

Spolītes ievietošanas vai izņemšanas 
gadījumā adatai jābūt paceltai visaugstākajā 
pozīcijā.

1. Atveriet uz enģēm piestiprināto vāku.
2. Turiet spolītes korpusu ar vienu roku.

Ievietojiet spolīti tā, lai diegs tītos pulksteņa
rādītāju kustības virzienā (sk.bultiņu).

3. Izvelciet diegu zem savilcējatsperes.
4. Turiet spolītes čaulu  aiz eņģotā aiztura.
5. Ievietojiet to atspolē.

1

21

43 5
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2

1

A

B

C

DELENTTE    Diega spriegojums

Apakšējā diega spriegojums (1)
Lai pārbaudītu spolītes diega spriegojumu, izņemiet 
spolītes čaulu un spolīti un turiet to aiz diega gala. 
Paraujiet to vienu vai divas reizes. Ja spriegojums ir 
pareizs, diegs attīsies par aptuveni 2,5 līdz 5 cm.
Ja spriegojums ir pārāk stiprs, tas nemaz neattīsies. Ja 
spriegojums ir pārāk vājš, tas attīsies pārāk daudz. 
Noregulēšanai pagrieziet spolītes čaulas sānā esošu 
mazu skrūvi.

Augšējā diega spriegojums (2)
Diega spriegojums ir iestatīts uz "4".
Spriegojuma palielināšanai pagrieziet regulatoru uz 
nākamo ciparu (uz augšu). Spriegojuma samazināšanai 
pagrieziet regulatoru uz nākamo ciparu (uz leju).
A. Normāls diega spriegojums
B. Augšējā diega spriegojums pārāk vaļīgs
C. Augšējā diega spriegojums pārāk spēcīgs

LV
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Šī ir vienkārša operācija, taču svarīgi ir to pareizi izpildīt, jo 
pretējā gadījumā var rasties vairākas problēmas šūšanas laikā.
Sāciet ar adatas pacelšanu tās visaugstākajā pozīcijā (1), un 
paceliet arī piespiedējpēdiņu, lai atlaistu spriegotāja diskus. (2)
Piezīme: jūsu drošībai – pirms diega ievēršanas obligāti jāatvieno 
ierīce no elektrotīkla.
Izceliet spoles tapu. Novietojiet diegu spoli tās turētājā ar spoles 
diegu atbilstoši redzamajam attēlā.
Mazākām diegu spolēm novietojiet spoles turētāju ar mazo malu 
pret spoli. (3)
Izvelciet spoles diegu caur augšējo diega virzītāju. (4)
Virziet diegu apkārt diega virzītājam (4), izvelkot to caur 
spriegojuma regulēšanas atsperi, kā parādīts attēlā.
Iestatiet diega spriegojumu, vadot diegu uz leju pa labo kanālu 
un uz augšu pa kreiso kanālu (5).
Šī procesa laikā lietderīgi ir turēt diegu starp spoli un diega 
virzītāju. (4)
Šīs darbības beigās virziet diegu no labās uz kreiso pusi caur 
diega pievilcēja sviras gropes actiņu un pēc tam atkal uz leju. (6)
Tagad ieveriet diegu aiz plānā adatas stiprinājuma skavas 
virzītāja (7) un pēc tam uz leju uz adatu, kurā diegs jāiever no 
priekšas uz aizmuguri.
Izvelciet aptuveni 15 cm diega uz aizmuguri aiz adatas actiņas. 
Ar rūpnieciski uzstādīto diega nogriezēju nogrieziet diegu 
vajadzīgajā garumā. (8)

  Augšējā diega ievēršana

1

5 6 7 8

432
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32

1

Piezīme:
Ja ir grūti pacelt spoles diegu, pārbaudiet lai 
pārliecinātos, ka diegs nav iesprostots vākā ar 
eņģēm vai uz šūšanas galda.

Maigi pavelciet augšējo diegu, lai ievilktu diegu augšā 
adatas plates caurumā.
Nolieciet abus diegus uz pacēļamās pēdas aizmugures.

LV    Paceļot spoles diegu
Turiet augšējo diegu ar kreiso roku. Pagrieziet rokas 
riteni (1) uz jūsu pusi (pretpulksteņrādītājvirzienā) 
pazeminot, tad paceļot adatu.
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 Taisnais dūriens un adatas pozīcija1

2

3

4

Pagrieziet dūrienu pārslēdzēju tā, lai rādītājs 
atrastos pretī taisnā dūriena pozīcijai.

A B

Izvēlaties adatas pozīciju - vai nu adatas centra pozīcija 
vai adatas labā pozīcija.
Vispārēji runājot, jo biezāks audums, diegs un adata, jo 
garāks dūriens būs nepieciešams. Lai iegūtu smalku 
dūrienu, izvēlaties garumu no "1" līdz "2".

Zig-zag dūrieni
Pagrieziet dūrienu pārslēdzēju uz "vai " (zig-zag 
dūriens), kas ir parādīts dūrienu izvēles ekrānā. Jūs 
varat palielināt vai samazināt zig-zag dūriena platumu, 
pagriežot regulatoru nedaudz uz vienu pusi vai uz otru 
pusi.
Dūriena garuma regulētāja darbība zig-zag dūriena 
šūšanas laikā
Zig-zag dūrienu blīvums palielinās, kad dūriena garuma 
regulētājs atrodas tuvām "0" pozīcijai.
Glīts zig-zag dūriens parasti tiek iegūts pie "2.5" 
pozīcijas vai zemākas pozīcijas. 
Tuvi zig-zag dūrieni (tuvu kopā) tiek saukti kā satīna 
dūrieni.

4 3 2 1 0.5

0

12
3

4

S1

1

2
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B

3

2

1

Atpakaļgaitas šūšana
Lai nodrošinātu vīles sākuma un beigu punktu, nospiediet 
uz leju atpakaļgaitas šūšanas sviru (A).
Šujiet pāris atpakaļgaitas šuves. Palaidiet sviru un 
šujmašīna atkal šūs uz priekšu (1)

Darba noņēmšana
Pagrieziet rokas riteni jūsu virzienā 
(pretpulksteņrādītājvirzienā), savāciet diegus, 
pozicionējiet sviru uz tā augstāko pozīciju, paceliet 
paceļamo pēdiņu un noņemiet darbu aiz adatas un 
paceļamās pēdas. (2)

Diega griezšana
Pavelciet diegus zem un aiz paceļamās pēdiņas Novirziet 
diegus uz sānu un iekš diegu griezēja (B). Pavelciet 
diegus lejup, lai tos nogrieztu.

LV
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3-soļu zig-zag dūriens

Tiek izmantots, šujot mežģīnes un elastīgus audumus, 
kā arī lāpīšanai un malu nostiprināšanai.
Uzstādiet šujmašīnu, kā attēlots.
Nolieciet ielāpu paredzētajā vietā.
Ir iespējams samazināt dūriena garumu, lai veidotu 
blīvus dūrienus A.
Lāpot saplēstus audumus, tiek ieteikts izmantot papildus 
audumu kā pamatu. Ir iespējams regulēt dūriena 
blīvumu, mainot dūriena garumu. Vispirms sāciet šūt no 
centra un tad atlokiem audumu abās pusēs. Atkarībā no 
auduma tipa un auduma bojājuma veida, šujiet starp 3 
un 5 rindām.

01

2
3

4

S
1

1~3

D
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Dūrienu izvēle
Trīskāršais taisnais dūriens: (1)
Paredzēts šuvēm, kurām jāiztur liela slodze.
Pagrieziet dūriena garuma regulētāju uz "S1" vai "S2".
Šujmašīna šūs divus dūrienus uz priekšu un vienu 
dūrienu atpakaļ. Tas sniegs trīskāršu stiprinājumu.

Trīskāršais zig-zag dūriens: (2)
Paredzēts šuvēm, kurām jāiztur liela slodze un 
dekoratīvajām šuvēm.
Pagrieziet dūriena garuma regulētāju uz "S1" vai "S2".
Trīskāršais zig-zag dūriens ir piemērots stingru audumu 
šūšanai, piem., džinsi, velvets u.c.
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* Slēptā dūriena piespiedējpēdiņa ir papildus inventārs,
kas nav iekļauts jūsu šujmašīnas komplektācijā.

 Vīlēm, aizkariem, biksēm, svārkiem u.c. 
        Slēptais dūriens elastīgiem audumiem.

Uzstādiet šujmašīnu, kā attēlots. (1)

Piezīme:
Ir nepieciešama prakse, lai šūtu slēpto dūrienu. Vienmēr 
vispirms veiciet izmēģinājuma šūšanu.

Atlokiet audumu ar kreiso pusi uz augšu, kā attēlots. (2)
Novietojiet audumu zem piespiedējpēdiņas.
Pagrieziet spararatu uz savu pusi, līdz adata ir pārvietota 
no labās puses uz kreiso. Adatai vajadzētu nedaudz 
skart auduma locījumu.
Ja tas nenotiek, noregulējiet dūrienu platumu. (3)
Noregulējiet vadotni (4), pagriežot pogu, tā, lai vadotne 
pieskartos locījumam.
Šujiet ar mazu ātrumu, virzot audumu gar vadotnes 
malu.

Slēptais dūriens/ neredzamās apakšmalas  
dūriens
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Overloka dūrieni
* Overloka dūriena pēdiņa ir papildus inventārs, kas nav
iekļauts jūsu šujmašīnas komplektācijā.
Šuves, redzamas vīles.
Pagrieziet dūriena garuma regulētāju uz "S1" vai "S2".

Izstiepti overloki (1):     
Smalkiem adījumiem, džersijam, apkakles malām, 
manžetēm.

Standarta overloki (2):     
Smalkiem adījumiem, džersijam, apkakles malām, 
manžetēm.

Dubultais overloka dūriens (3):     
Smalkiem adījumiem, ar rokām veidotiem adījumiem, 
šuvēm.
Visus overloka dūrienus var izmantot šuvēm, malu 
apstrādei un dekoratīvajai apdarei.
Kad tiek veikta malu apstrāde, adatai ir jāiet tieši virs  
auduma malas.

Uzmanību:
Izmantojiet jaunas, adatas ar lodveida galu vai adatas 
elastīgiem materiāliem!
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Šūšana ar malu apvīlēšanas pēdiņu

* Malu apvīlēšanas pēdiņa (svirslēdzis) ir papildus inventārs, kas
nav iekļauts jūsu šujmašīnas komplektācijā.
Paredzēts izmantot malu apstrādei smalkos audumos.
Uzstādiet šujmašīnu, kā attēlots.
Apstrādājiet auduma malas. Divreiz ielokiet auduma malu katru
reizi pa 3 mm un nošujiet 4-5 nostiprinājuma dūrienus. Aizvelciet
diegu uz aizmuguri. Nolaidiet audumu adatā, paceliet
piespiedējpēdiņu un auduma savilci ievadiet piespiedējpēdiņas
spirālveida atverē.
Uzmanīgi pavelciet auduma malu uz savu pusi un nolaidiet
piespiedējpēdiņu. Sākot šūt, pārvietojiet audumu uz priekšu un
atpakaļ, kamēr pinums neieies pēdiņā.

3-soļu zig-zag dūriens
Tiek izmantots, šujot mežģīnes un elastīgus audumus, kā arī
lāpīšanai un malu nostiprināšanai.
Uzstādiet šujmašīnu, kā attēlots.
Nolieciet ielāpu paredzētajā vietā.
Ir iespējams samazināt dūriena garumu, lai veidotu blīvus
dūrienus A.
Lāpot saplēstus audumus, tiek ieteikts izmantot papildus audumu
kā pamatu. Ir iespējams regulēt dūriena blīvumu, mainot dūriena
garumu. Vispirms sāciet šūt no centra un tad atlokiem audumu
abās pusēs. Atkarībā no auduma tipa un auduma bojājuma veida,
šujiet starp 3 un 5 rindām.
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Šūnveida dūriens

Paredzēts šuvēm, malu apstrādei, šujot T-kreklus, 
apakšveļu, u.c.

Uzstādiet šujmašīnu, kā attēlots. Pagrieziet dūriena 
garuma regulētāju uz "S1".

Šo dūrienu var izmantot, šujot visa veida džersija 
audumu un austos audumus.

Šujiet aptuveni 1 cm attālumā no auduma malas un 
pēc tam nogrieziet lieko audumu.
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Darba dūrieni
Uzstādiet šujmašīnu, kā attēlots.
Pagrieziet dūriena garuma regulētāju pozīcijā, kas atbilst 
šujamajam audumam.

Apstrādājiet auduma malu (1)
Tiek izmantots, lai iegūtu dekoratīvas auduma malas.
Tiek izmantoti smalku un elastīgu audumu malu 
apstrādei. Lielākajam dūrienam ir jāiet tikai nedaudz pāri 
auduma malai, lai radītu "gliemežvāka" efektu.

Universālā vīle (2)
Plakanu savienojošu šuvju izdarīšanai, gumijas lentas 
piešūšanai, dekoratīvai apšūšanai.
Šo vīli var izmantot stingriem, bieziem audumiem.

Gofrējošā vīle (3)
Šuvēm, salvetēm, galdautiem.
Dekoratīvās savienojošās šuves gofrējoša efekta 
radīšanai. Ievelkas ieliekamais vai gumijas pavediens.
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  Aplikācijas

Pagrieziet dūrienu izvēles slēdzi uz maza platuma 
zig-zag dūrienu.

Izgrieziet izvēlētās aplikācijas dizainu un piediedziet 
to audumam.

Lēnām šujiet apkārt dizaina malām.

Nogrieziet lieko audumu, kas ir ārpus dizaina 
robežām. Dariet to uzmanīgi, lai nepārgrieztu šuves.
Izvelciet sadieguma diegus.

Sasieniet augšējo un apakšējo diegu zem 
aplikācijas, lai novērstu diegu izārdīšanos.
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Monogrammu veidošana un 
izšūšana ar izšūšanas rāmi

Uzstādiet šujmašīnu, kā attēlots.
Noņemiet piespiedējpēdiņu un piespiedējpēdiņas turētāju.
Pielieciet lāpīšanas plāksni.
Nolaidiet piespiedējpēdiņas sviru pirms šūšanas 
uzsākšanas.
Noregulējiet dūriena platumu atbilstoši burtu vai dizaina 
izmēram.

Sagatavošanās monogrammu veidošanai un izšūšanai
Uz labās auduma puses uzzīmējiet vēlamos burtus vai 
dizainu.
Pēc iespējas stingrāk nostiepiet audumu starp izšūšanas 
rāmi.
Novietojiet audumu zem adatas. Pārliecinieties, ka 
piespiedējpēdiņas kāts atrodas tā viszemākajā pozīcijā.
Pagrieziet svārstu uz savu pusi, lai caur audumu izvilktu uz 
augšu apakšējo diegu. Šūšanas sākumā nošujiet dažus 
nostiprinošos dūrienus.
Turiet rāmi ar īkšķi un abu roku rādītājpirkstiem, tajā pašā 
laikā piespiežot materiālu ar vidējiem un trešajiem pirkstiem 
un atbalstot rāmja ārējo daļu ar mazo pirkstiņu.
* Izšūšanas rāmis neietilpst šujmašīnas standarta
komplektācijā.
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3 421

(a) (b)

5

0.3cm
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a. Pagrieziet dūrienu izvēles slēdzi uz -. Šujiet ar vidēju ātrumu
līdz līnijas beigām, kas atzīmēta uz auduma.
b. Pagrieziet dūrienu izvēles slēdzi uz     un nošujiet 5-6 
stiprinājuma dūrienus.
c. Pagrieziet dūrienu izvēles slēdzi uz      un šujiet pogcaurumu 
kreiso pusi līdz atzīmētās līnijas beigām.
d. Pagrieziet dūrienu izvēles slēdzi uz      nošujiet dažus 
stiprinājuma dūrienus.
Izņemiet audumu no piespiedējpēdiņas apakšas. Aizvelciet 
augšējo diegu uz auduma kreiso pusi un vienu ar otru sasieniet 
augšējo un apakšējo diegu.
Izmantohiet pogcauruma griezēju, lai izgrieztu pogcauruma vidu. 
Dariet to uzmanīgi, lai nesagrieztu šuves otrajā pusē.
Padomi:
Nedaudz samaziniet augšējā diega spriegojumu, lai iegūtu 
labākus šūšanas rezultātus.
Izmantojiet papildus audumu kā pamatu, šujot smalkus vai 
elastīgus audumus.
Tiek ieteikts izmantot dekoratīvo aukliņu, šujot elastīgus vai adītus 
audumus. Zig-zag dūrienu vajadzētu šūt virs dekoratīvās aukliņas. 
(e)

 

DELENTET      Kā izšūt pogcaurumus
Sagatavošanās:
Noņemiet zig-zag dūriena pēdiņu un uzlieciet pogcaurumu pēdiņu. 
Noregulējiet dūriena garuma regulētāju starp "0.5" - "1".
Dūriena blīvums ir atkarīgs no auduma biezuma.
Piezīme: Vienmēr izšujiet parauga pogcaurumu.
Auduma sagatavošana:

ēriet pogas diametru un pielieciet 0.3 cm stiprinājuma šuvei.
ums ir ļoti bieza poga, palieliniet izmērīto pogas diametra 

garumu. Atzīmējiet pogcauruma izvietojumu un garumu uz 
auduma.
Novietojiet audumu tā, lai adata atrastos tieši uz atzīmes, kas ir 
vistālāk no jums.
Pavelciet pogcauruma pēdiņu uz savu pusi tik daudz, cik vien 
iespējams. Nolaidiet pēdiņu.

LV



29

32

1

01

2
3

4

S
1

0.5~1

DELENTTE      Pogu piešūšana
Uzstādiet lāpīšanas plāksni. (1)
Novietojiet audumu zem piespiedējpēdiņas.
Uzstādiet pogu vajadzīgajā vietā un nolaidiet 
piespiedējpēdiņu.
Pagrieziet dūrienu izvēles pogu uz "   " un nošujiet 
dažus nostiprinošos dūrienus.
Uzstādiet zig-zag dūriena platumu atkarībā no caurumu 
attāluma uz pogas.
Pagrieziet spararatu, lai pārbaudītu, vai adata ieiet 
precīzi labajā un kreisajā pogas caurumā (noregulējiet 
dūriena platumu atkarībā no pogas).
Lēnām uzšujiet uz pogas aptuveni 10 šuves.
Izvēlaties dūrienu "   " un nošujiet dažus nostiprinošos 
dūrienus.
Ja ir nepieciešams izveidot pogas "kājiņu", uz pogas 
uzlieciet lāpāmo adatu un šujiet. (3)
Pogās ar 4 caurumiem sākumā nošujiet divus priekšējos 
caurumus (2), pabīdiet audumu uz priekšu un pēc tam 
nošujiet atlikušos divus caurumus, kā aprakstīts. (3)

LV
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21

tagurpidisuunalised 
pisted

edasisuunalised 
         pisted

edasisuunalised 
       pisted

Pahupooltagurpidisuunalised 
pisted

1.Novietojiet labās puses uz auduma kopā
Šujiet pogu vīles 2cm no labās puses malas līdz 
rāvējslēdža lejas beigu pozīcijai
Šujiet pāris šuves atpakaļgaitā, lai noslēgtu
Palieliniet šuvju garumu līdz maksimumam, iestatiet 
spriegojumu zem 2, un sadiedziet pāri palikušo auduma 
garumu
2.Nospiediet lai atvērtu šuvju pabalstu. Novietojiet 
rāvējslēdzi ar virspusi uz leju uz šuvju pabalsta ar 
zobiņiem pret šuvju līnijas. Piediedziet rāvējslēdzja lenti 
vietā
3.Rāvējslēdzēja pēdiņa var tikt ievietota pa labi vai kreisi, 
atkarībā kuru pusi jūs šūsiet
4.Šūšana apkārt rāvējslēdzējam, tad diegojuma 
noņemšana
Šuvju garuma ciparnīca: izvēlieties 1-4

LV    Rāvējslēdži
Iestaties šujmašīnu kā ilustrēts
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LV     Šūšana ar auklas iešūšanas pēdiņu
* Auklas iešūšanas pēdiņa ir papildus inventārs, kas 
nav iekļauts jūsu šujmašīnas komplektācijā.

Dekoratīva nozīme, spilveniem, galdautiem, u.c. 
Uzstādiet šujmašīnu, kā attēlots.

Šūšanai uz auklas ir piemēroti vairāki dūrieni
Ielieciet auklas iesūšanas pēdiņas vidus atverē auklu. 
Piespiedējpēdiņas gropīte notur auklu pareizajā 
stāvoklī piešūšanas laikā.

Var piešūt vienu, divas vai trīs auklas.

Dūriena platums ir jāuzstāda atbilstoši piešujamo auklu 
skaitam un izvēlētā dūriena veidam. (2/3)
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* Lāpīšanas pēdiņa ir papildus inventārs, kas nav iekļauts
jūsu šujmašīnas komplektācijā.

Uzstādiet šujmašīnu, kā attēlots.
Uzstādiet lāpīšanas plāksni.
Noņemiet piespiedējpēdiņas turētāju.
Pievienojiet lāpīšanas pēdiņu piespiedējpēdiņas kātam.
Piespiedējpēdiņas svirai (a) ir jāatrodas aiz adatas 
stiprinājuma skrūves.
No aizmugures ar savu rādītājpirkstu stingri piespiediet 
lāpīšanas pēdiņu un pievelciet skrūvi (c). (3)
Vispirms nošujiet bojātas vietas malas (lai nostiprinātu 
pavedienus). (4)

Pirmā rinda: 
Vienmēr šujiet no kreisās puses uz labo. Pagrieziet 
audumu pa ceturtdaļu un nošujiet pirmo dūrienu kārtu.

Rekomendēts izmantot lāpīšanas rāmi, lai būtu vieglāk šūt 
un lai iegūtu labākus rezultātus.
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Augšējā transportiera piederumi
* Augšējā transportiera pēdiņa attiecas uz papildus piederumiem. Tā 
neietilpst šujmašīnas standarta piederumu komplektā.
Vienmēr sākumā pamēģiniet šūt bez transportiera pēdiņas, kuru ir 
ieteicams izmantot vienīgi patiesas nepieciešamības gadījumā. 
Darbā ar parastajām pēdiņām ir vieglāk pārvietot audumu un ērtāk 
sekot līdz šūšanas zonai.
Šī šujmašīna nodrošina lielisku šūšanas kvalitāti uz daudziem 
materiāliem - no maiga šifona līdz daudzslāņainiem džinsa audumiem. 
Augšējā transportiera pēdiņa" izlīdzina augšējās un apakšējās auduma 
kārtas padevi un ir noderīga precīzai rūtainu, strīpainu un rakstainu 
audumu sašūšanai.
Šī pēdiņa palīdz novērst nevienmērīgu sarežģītu audumu padevi.
1. Paceliet piespiedējpēdiņas kātu.
2. Atskrūvējiet skrūvi uz piespiedējpēdiņas turētāja kāta (griežot pret
pulksteņa virzienu rādītājiem) un noņemiet "piespiedējpēdiņas
turētāju".
3. Nostipriniet "augšējā transportiera pēdiņu" sekojošā veidā.
i) Rokturis pienāk pie adatas stiprināšanas skrūves un adatas turētāja.
(2)
ii) Bīdiet plastmasas "piestiprinošo galviņu" no jūsu kreisās puses uz
labo, līdz tā ieiet "piespiedējpēdiņas kātā".
iii) Nolaidiet "piespiedējpēdiņas kātu".
iv) Aizskrūvējiet "piespiedējpēdiņas kāta piestiprinošo
skrūvi" (pulksteņa rādītāju virzienā).
4. Pārliecinieties, ka abas "adatas skrūves" un "piespiedējpēdiņas kāta
piestiprinošā skrūve" ir cieši pievilktas.
5. Izvelciet uz augšu spolītes diegu un novietojiet spolītes diegu un
adatas diegu zem augšējā transportiera pēdiņas.

kinnituskruvi

kahvel

kinnituskruvi

kahvel

nõela�sammas

survetalla�
sammas
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������������Uzmanību: 
           Pagrieziet barošanas slēdzi izslēgtā pozīcijā 
("O"), veicot jebkādu no augšminētām darbībām!

Paceliet piespiedējpēdiņas kātu (a). (1)
Piestipriniet piespiedējpēdiņas turētāju (b), kā parādīts 
attēlā.
Piespiedējpēdiņas piestiprināšana
Nolaidiet piespiedējpēdiņas turētāju (b) līdz atvere ( c) ir 
tieši virs tapas (d). (2)
Paceliet sviru (e)
Nolaidiet piespiedējpēdiņas turētāju (b)un 
piespiedējpēdiņa (f) piekabināsies automātiski.
Piespiedējpēdiņas noņemšana
Paceliet piespiedējpēdiņu. (3)
Paceliet sviru (e) un piespiedējpēdiņa atbrīvojas.
Auduma šuves virzītāja piestiprināšana
Piestipriniet šuves virzītāju (g) ierobē, kā parādīts attēlā.
Noregulējiet atbilstoši apmaļu vai ieloču utt. veidošanai 
(4)

g

1

3

2

4

a

b

e

a

c

d

e

f

b

LT        Piespiedējpēdiņas turētāja piestiprināšanaLV



35

AUDUMI DIEGI

9-11(65-75)

12(80)

Viegli audumi - plānā vilna, šķidrauts, saržs, zīda, muslīns, kuiana, starpbloki, 
kokvilnas adījumi, trikotāžas, svīteri, krepes, austi poliesteri, kreklu un blūžu 
audumi.
Vidē ja mēroga audumi - kokvilna, satī ns, ķēdes lente, burasiksna, dubultā 
trikotā a, vieglie vilnas audumi.

Vidēja lieluma audumi - pīles kokvilnas, vilnas audumi, smagāki 
adījumi, frotē, dzinsi.

Smaga lieluma audumi - audekli, vilna, āras telts un diegoti audumi, 
dzinsi, polsterējuma materiāls (no viegla uz vidēju)

Smaga vilna, mēteļu audums, polsterējums materiāls, dazi ādas 
audumi un vinila.

Standarta asās adatas. Izmēru aplitūda no smalka 
līdz resnam. 9 (65) līdz 18 (110)

Mazas bumbiņas adatas, lakotas. 9(65) līdz 18 
(110)

Pilnās bumbiņas adatas 9(65) līdz 18 (110)

Ādas adatas. 12 (80) līdz 18(110)

Dabīgi austie vilnas audmi, zīds, utt. Kuiana. Nav 
rekomendēta dubultajam adījumam

Dabīgie un sintētiskie vilnas audumi, poliestera maisījumi. Adītie 
poliesteri, starpbloki, trikotāža, vienveidīgie un dubultie adījumi. Var 
tikt izmantotas 15¡1 vietā priekš visu audumu šūšanas

14(90)

16(100)

18(110)

Viegli - vītne kokvilnas vietā, 
neilons, poliesters

Lielākā daļa pārdoto materiālu ir vidēja 
izmēra un piemēroti šiem audumiem un 
adatu izmēriem. Lai iegūtu labākos 
rezultātus, izmantojiet dabiskos audumus ar 
poliestera pavedieniem uz sintētiskiem 
materiāliem un kokvilnu. Vienmēr izmantojiet 
to pašu pavedienu augšā un apakšā.

Lielas slodzes diegi, paklāja pavediens(Izman- 
tojiet lielu kāju spiedienu lielos skaitļos.)

ADATAS IZSKAIDROJUMS AUDUMA TIPS

Džemperu adījumi, likra, peldkostīmu audums, elastāns

Āda, vinils, salona apdare. (Atstāj mazākus caurumus kā 
standarta lielā adata).

HAx1
15x1

15x1/705H
(SUK)

15x1/705H(SUK)

130�PCL

Piezīme:
1.Dubultadatas var tikt iegādātas lietderī gam un dekoratī vam darbam
2.Kad tiek šūts ar dubultadatām, šuves platuma ciparnī cai jābūt iestatī tai vismaz uz "3".
3.Eiropas adatas parāda izmērus 65, 70, 80 utt. Amerikas un Japānas adatas parāda izmērus 9, 11, 12 utt.
4.Aizvietojiet adatas bieži (aptuveni katrā otrajā apģērba šūšanā) un/vai pie pirmā diega plī suma vai izlaistas šuves
5.Izmantojiet labu atbalstu vai elastī gu audumu

SVARĪGI: Saskaņot adatas izmēru ar diega izmēru un auduma svaru 
ADATAS, AUDUMA IZVĒLE

LV   Adata/Audums/Diegu tabula

ADATA, AUDUMS, DIEGA IZVĒLES TABULA
ADATAS IZMĒRS
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���������Uzmanību:
��������� izslēdziet strāvas slēdzi uz izslēgšanu ("O")     
          pirms adatas ievietošanas vai izņemšanas. 

Regulāri nomainiet adatu, it īpaši ja tas rada nodiluma 
pazīmes un rada problēmas

Ievietojiet adatu kā ilustrēts sekojošajā:
A.Atbrīvojiet adatas skavas skrūves un atkalpievelciet, kad 
   ievietojiet jaunu adatu
B.Vāla plakanai pusei jābūt aizmugurē.
C/D. Ievietojiet adatu tik tālu, cik tālu tā iet iekšā. Adatām 
    jābūt perfektā kondīcijā (2) 

Problēmas var rasties ar:
A:Liektas adatas
B.Bojāti punkti
C.Neasas adatas

LV   Adatas ievietošana�
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b

c

d

e

a

1 2

�����������Uzmanību:
�����������Atvienojiet šujmašīnu no elektrības padeves, 
           izņemot kontakdakšu no galvenās kontaktligzdas. 
           Kad tiek veikta šujmašīnas tīrīšana, tai vienmēr jābūt 
           atvienotai no elektrības padeves    

Noņemiet adatu plati
Pagrieziet rokas riteni līdz adata ir pacēlusies līdz tās 
augstākajam punktam. Atveriet eņģoto priekšpuses vāku un 
atskrūvējiet adatas plates skrūves ar skrūvgriezi (1)

Gala slēdža tīrīšana
Noņemiet spoles kasti un izmantotiet birsti, kas ir pievienota, lai 
tīrītu visu laukumu

Āķa tīrīšana un eļļošana:
Noņemiet spoles kasti. Piespraudiet abu āķu turētājus (a) uz 
ārpusi. Noņemiet āķa izcelšanās pārsegu (b) un āķi (c) un tīriet to 
ar mīkstu materiālu. Ieeļļojiet tā galu (d) (1-2 pilnieni) ar 
šujmašīnu eļļu. Pagrieziet rokas riteni līdz āķis (e) ir atpakaļ savā 
pozīcijā. Ievietojiet atpakaļ āķi ©. Ievietojiet atpakaļ āķa 
izcelšanās pārsegu un nolociet divas āķa turētājus. Ievietojiet 
spoles kasti un spoli un ievietojiet atpakaļ šubju plati.

Svarīgi:
Auduma pūkas un diegi jānoņem regulāri. Jūsu šujmašīnai jābūt 
koptai regulāros intervālos jūsu servica aģentūrās. 

LV   Uzturēšana�
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Cēlonis
1.Šujmašīna nav diegota pareizi
2.Diega spriegojums ir par ciešu
3.Diegs adatai par rupju
4.Adata nav ievietota pareizi
5.Diegs ir sapinies apkārt spoles turētājam
6.Adata ir bojāta
1.Spoles kaste ir ievietota nepareizi
2.Spoles kaste ir diegota nepareizi

3.Zemākā diega spriegojums ir pārāk ciešs
1.Adata ir ievietota nepareizi

2.Adata ir bojāta
3.Nepareiza izmēra adata tiek lietota
4.Pēdiņa ir pievienota nepareizi
1.Adata ir bojāta
2.Adata ir nepareizi ievietota
3.Nepareizs adatas izmērs noteikam audumam
4.Nepareiza pēdiņa ir pievienota
1.Šujmašīna nav diegota pareizi
2.Spoles kaste ir diegota nepareizi
3.Adatas/ auduma/ diegas kombinācija ir nepareiza
4.Diega spriegojums ir nepareizs
1.Adata ir pārāk resna noteiktam audumam
2.Šuves garums ir pielāgots nepareizi
3.Diega spriegojums ir par ciešu
4.Audums tiek saraukts
1.Sliktas kvalitātes diegs
2.Spoles kaste ir nepareizi diegota
3.Audums ir tikts rauts

1.Šujmašīnai jābūt ieeļļotai
2.Pūkas vai eļļa ir sakrājusies uz āķa vai adatas stieņa
3.Izmantota zemas kvalitātes eļļa
4.Adata ir bojāta

Diegs ir ieķēries āķī
Spoles tapas pozīcija ir uz labo pusi
.

Korekcija
1.No jauna ieveriet diegu šujmašīnā
2.Samaziniet diega spriegojumu (samaziniet ciparu)
3.Izvēlieties lielāku adatu
4.Noņemiet un ievietojiet atpakaļ adatu (plakanā pusei uz
aizmuguri)
5.Noņemiet rulli un ievijiet diegu rullī
6.Nomainiet adatu
1.Noņemiet un ievietojiet atpakaļ spoles kasti un pavelciet
diegu. Diegam vajadzētu viegli vilkties
2.Pārbaudiet gan spoli, gan spoles kasti
3.Atbrīvojiet diega spriegojumu ka aprakstīts
1.Noņemiet un ievietojiet atpakaļ adatu (plakanā puse uz
aizmuguri)
2.Ievietojiet jaunu adatu
3.Izvēlieties adatu, kas ir piemērota diegam
4.Pārbaudiet un pievienojiet pareizi
1.Ievietojiet jaunu adatu
2.Ievietojiet adatu pareizi (plakanā puse uz aizmuguri)
3.Izvēlieties adatu, kas ir piemērota diegam un audumam
4.Izvēlieties pareizo pēdiņu
1.Pārbaudiet diegojumu
2.Diegojiet spoles kasti kā ilustrēts
3.Adatas izmēram jābūt piemērotam gan audumam, gan diegam
4.Labojiet diega spriegojumu
1.Izvēlieties smalkāju adatu
2.No jauna pielāgojiet šuves garumu
3.Atbrīvojiet diega spriegojumu
4.Izmantojiet atbalstu smalkākam vai elastīgākam audumam
1.Izvēlieties labākas kvalitātes diegu
2.Noņemiet spoles kasti un no jauna diegojiet un ievietojiet pareizi
3.Nevelciet audumu, kad šujat, ļaujiet to vadīt šujmašīnai

1.Ieeļļojiet kā aprakstīts
2.Notīriet āķi un padeves gala slēdzi
3.Izmantojiet tikai labas kvalitātes šujmašīnas eļļu
4.Ievietojiet atpakaļ adatu
Noņemiet augšējo diegu un spoles kasti. Pagrieziet rokas riteni 
atpakaļgaitā un uz priekšu ar roku un noņemiet diega paliekas. 
Ieļļojiet kā aprakstīts
Piespiediet spoli uz kreiso pusi

Samaziniet diega 
plīsumus

Izlaistas šuves

Adatas lūzums

Vaļīgas šuves

Vīles uzkrājas 
vai tiek 
sarauktas

Nevienādas 
šuves, nevienāda 
padeve

Šujmašīna ir skaļa 

Šujmašīnas traucējumi 

Problēma

Augšējā diega 
plīsums

LV   Traucējummeklēšanas rokasgrāmata�
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ELEKTRISKO RAKSTUROJUMU DATI

LV

VERITAS�CAMILLE
230V�50Hz�85W

Aizsardzības klase II, lampas maks. 15W

Nelikvidēt elektriskās ierīces nešķirotas sadzīves atkritumo, izmantojiet atsevišķas 
savākšanas objektos. Sazinieties ar jūsu vietējo pašvaldību, lai iegūtu informāciju, kas 
saistīta ar savākšanas sistēmu iespējamību. Ja elektriskā ierīce ir likvidēta atkritumu 
laukumos vai izgāztuvē, bīstamas vielas var iztecēt un iesūkties pazemes ūdeņos un 
nokļūd ēdiena ķēdē, traumējot jūsu veselību un labsajūtu.  
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