ET

Kasutusjuhend

PSÜHHOANALÜÜSI
EMA

Tema oli see, kes pani paika
olulise verstaposti tollal väga noore
teaduse - psühhoteraapia arenguteel.
Melanie Klein oli esimene inimene, kes
avas laste psüühika olemust teaduslikus
tähenduses. Tema töö 1920-ndate
aastate paiku avastas ja määratles
seda, kuivõrd oluline on suhe väikelapse
ja tema kiindumusisiku - näiteks ema vahel. Tema murranguliste uurimuste
tulemusel tunnustati teda kui objektsuhete
teooria rajajat ning - sarnaselt Sigmund
Freud'ile - ühena peamistest psühhoanalüüsi
alulepanijatest.
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Hea klient,

Õnnitleme Teid selle õmblusmasina omanikuks saamise puhul. Olete soetan
ud kvaliteetse seadme, mis on toodetud suure hoolikusega ja teenib Teid õig
esti hooldatuna paljude aastate vältel.
Enne esmakordset kasutamist palume Teil hoolikalt läbi lugeda käesolev juh
end, pöörates erilist tähelepanu ohutust puudutavatele juhistele. Isikud, kes p
ole juhendiga tutvunud, ei tohi seadet kasutada.
Käesolevast juhendist leiate kõik vajaliku oma seadme kasutusvõimaluste ko
hta. Kui tekib mistahes lisaküsimusi, palume Teil pöörduda seadme edasimü
üja poole.
Soovime, et õmblemine selle masinaga oleks Teile rõõmupakkuv ja tule
musrikas!
Masinat, selle hooldust ja klienditeenindust puudutavad küsimused
Tasuta
klienditeeninduse telefon: 00800 333 00 777

service-est@veritas-sewing.com

Teeninduskeskus:

Veritas Service Center
c/o Teknihall GmbH
Breitefeld 15
DE-64839 Münster
GERMANY
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TÄHTSAD OHUTUSJUHISED

ET
Elektriseadmete kasutamisel tuleb alati järgida põhilisi ettevaatusabinõusid, kaasa arvatud
järgnevad: Lugege enne selle overlokmasina kasutamist hoolikalt läbi kogu juhend.

OHT -

vähendamaks elektrilöögi ohtu:
1. Ärge jätke seadet kunagi järelvalveta vooluvõrku ühendatuna.
2. Eemaldage seade vooluvõrgust alati kohe pärast kasutamist või enne seadme puhastamist.
3. Eemaldage seade vooluvõrgust enne valgusti pirni vahetust. Asendamiseks kasutatava
lambipirni omadused - 110V~240V/15W.

HOIATUS – Selleks, et vältida tuleohtu, isiku- või varakahju:

1. Ärge lubage seadet kasutada mänguasjana. Laste ja vähevõimekate isikute juuresolekul
tuleb masinat kasutades pöörata erilist tähelepanu ohutusele.
2. Seade on mõeldud ainult juhendis ettenähtud eesmärgil kasutamiseks. Kasutage sellel
masinal ainult tootja poolt soovitatud lisavarustust ja –tarvikuid.
3. Kunagi ärge kasutage seadet siis, kui selle juhe/pistik on kahjustunud, seade on maha
pillatud või kahjustunud muul viisil, saanud märjaks / kukkunud vedelikesse. Rikke korral
pöörduge seadme kontrollimiseks, parandamiseks või reguleerimiseks lähimasse seadme
tootja poolt volitatud remondiettevõttesse.
4. Seadme tuulutusavad tuleb seadme töötamise ajal alati hoida vabadena. Puhastage nii
masina kui ka jalgpedaali tuulutusavasid regulaarselt sinna kogunenud tolmust,
kangaebemetest ja mustusest.
5. Hoiduge sõrmede sattumisest seadme liikuvate osade lähedusse. Olge eriti hoolikas
õmblusmasinanõela ja lõikemehhanismi ligiduses.
6. Kasutage alati õiget nõelumisplaati. Vale nõelumisplaat võib põhjustada nõela murdumise.
7. Ärge kasutage kõveraid nõelu.
8. Õmblemise ajal ei tohi kangast masina all lükata ega tõmmata. See võib põhjustada nõela
kõverdumise ja purunemise.
9. Masina pealüliti peab olema asendis O, kui teostatakse nõela ligidal mingeid seadistusi,
näiteks kui nõela seadistatakse või niidistatakse, samuti kui vahetatakse survetalda jne.
10.Eemaldage seade alati elektrikontaktist, kui võtate ära korpuse katteid, kui korpuse
katteid avatakse ülalõikuri tõstmiseks või haarajate niidistamiseks, kui õmblusmasinat
õlitatakse või tehakse mistahes muid juhendis mainitud hooldustegevusi.
11.Kunagi ärge pistke mingit võõrkeha seadme avaustesse.
12.Ärge kasutage seadet õues.
13.Ärge kasutage seadet keskkonnas, kuhu on pihustatud mingeid aerosoole või lastud
lisahapnikku.
14.Et masinat täiesti välja lülitada. seadke lüliti asendisse O ja eemaldage pistik
vooluvõrgust.
15.Pistikut pistikupesast eemaldades ei tohi tirida juhetpidi. Võtke selleks kinni pistikust.
16.Kui toitejuhe kahjustub, tuleb see lasta välja vahetada tootja poolt volitatu
hooldusettevõttes.
17.Kui õmblusmasinaõli satub kellegi silma, tuleb silma koheselt rohke veega loputada. Õli
allaneelamisel tuleb koheselt võtta ühendust arstiga.
18.Vigastuste vältimiseks lülitage seade enne selle hooldamist välja. Enne seadmega
töötama asumist tuleb sulgeda haarajate kate.
SÄILITAGE KASUTUSJUHEND EDASPIDISEKS!
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SÄILITAGE KASUTUSJUHEND EDASPIDISEKS!
Seade on ette nähtud ainult kodumajapidamistes kasutamiseks.
Hoidke juhend käepärases kohas masina ligiduses ja andke juhend kaasa koos masinaga, kui
masin vahetab omanikku.
* Kasutage seadet ainult kuivades ruumides.
* Ärge jätke seadet kunagi laste / piiratud teovõimega isikute käeulatusse järelvalveta, sest
nad ei pruugi osata hinnata ohtu.
* Lapsed ei tohi seadmega mängida.
* Seadet ei või kasutada isikud (kaasa arvatud lapsed), kes oma füüsiliste, sensoorsete või
vaimsete võimete poolest või kogemuste puudumise tõttu ei suuda seadet ohutult kasutada,
kui neid ei juhendata ega abistata vastutava isiku poolt.
* Lastele tuleb teha selgeks, et seadmega mängida ei tohi.
* Eemaldage seade alati vooluvõrgust, vältimaks kahjustusi isikutele /varale masina tahtmatu
sisselülitamise tagajärjel
* Ärge kasutage seadet niisketes või märgades ruumides.
* Ärge tõmmake masinat vooluvõrgust eemaldades toitejuhtmest, vaid hoidke kinni pistikust.
* Ärge asetage kunagi midagi seadme jalgpedaalile.
* Ärge kasutage seadet, kui selle tuulutusavad on millegagi kinni kaetud /ummistunud.
Puhastage masina ja jalgpedaali tuulutusavad alati tolmust ja kangaebemetest.
* Masin on ette nähtud kasutamiseks Wakaho poolt toodetud jalgpedaaliga. Pedaali tüüp
4C-316B USA’s ja Kanadas, 4C-316C/4C-326G/4C-345G muudes riikides.
* Kui voolujuhe on kahjustatud, tuleb see tootja poolt, tootja hooldusfirmas või sarnases
kvalifitseeritud hooldusettevõttes välja vahetada, vältimaks ohuolukorra tekkimist.
Õige kasutamine
Oht! Elektrilöögioht niiskes keskkonnas.
Õmblusmasinat tuleb hoida kuivas ruumis.
- Niiskus võib põhjustada elektrilühise.
Oht! Vigastusoht silmadele nõela murdumisel.
- Õmmelge selle masinaga vaid pehmeid ja elastseid materjale.
- Masin ei ole ette nähtud paksu, kõva ega paindumatu nahkmaterjali, presendi, telgikanga
vms. õmblemiseks – nõela murdumise oht.
- Nõel võib murduda, kui seade ei anna õmmeldavat materjali edasi ja seda lükatakse või
vastupidi, hoitakse kasutaja poolt masina all kinni.
Oht! Nõelatorkevigastuste oht hooletul kasutamisel.
- Masinat tohivad kasutada vaid vastutustundlikud ja hoolikad täisealised inimesed.
- Kui masinat kasutavad lapsed ja piiratud võimetega isikud, tuleb nende tegevuse üle
teostada tähelepanelikku järelvalvet. Nad peavad olema teadlikud masina kasutamisega
seonduvatest ohtudes.
- Kui masinat hooldavad-puhastavad lapsed ja piiratud võimetega isikud, tuleb nende
tegevuse üle teostada tähelepanelikku järelvalvet.
- Ärge jätke sisselülitatud masinat järelvalveta, kui selle ligiduses viibib lapsi. Jälgida tuleb, et
lapsed ei mängiks masinaga.
- Enne mistahes seadistuste tegemist peab masin olema pealülitist välja lülitatud.
Oht! Vigastuste oht, kui seadet omakäeliselt modifitseeritakse.
- Seadet ei tohi ümber ehitada.
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- Laske mistahes remonti teostada ainult seadme tootja poolt volitatud remondiettevõttes.
Mitteoriginaal-varuosade kasutamine, kahjustused ja seadme omavolilised
modifikatsioonid toovad kaasa ohuolukorra.
- Rikkis seadet kasutada ei tohi.
- Kahjustunud toitejuhe tuleb vahetada välja originaalvaruosa vastu.
Oht! Vale töötamiskoht võib osutuda ohtlikuks.
- Masin peab asetsema tasasel kindlal laual.
- Logisev ja ebatasane aluspind võib tekitada masina kukkumisohu, vigastused masinale /
isikutele.
Oht! Isikud, kes pole kasutusjuhendiga tutvunud, ei tohiks masinat kasutada.
- Kasutage seda masinat vaid juhul, kui omate põhilisi teadmisi elektriliste õmblusmasinate
kasutamisest.
Oht! Hooletu kasutamise tagajärjeks võivad olla nõelatorkevigastused.
- Varuge masinaga töötamiseks aega ja hoidke töötamiskoht korras. Juhtige õmmeldavat
materjali masina all sujuvalt, ilma jõudu kasutamata.
HOIATUS! See õmblusmasin on ette nähtud kodustes tingimustes kasutamiseks.
Seadet ei ole heaks kiidetud kasutamiseks masstootmises / äriotstarbel.
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1. Haaraja kate
2. Haaraja katte avamislüliti
3. Lõikuri kate
4. Õmbluslaud
5. Nõelumisplaat
6. Survetald
7. Ülahaaraja pinge
reguleerija
8. Alahaaraja pinge
reguleerija
9. Parempoolse nõela
pinge reguleerija
10.Vasakpoolse nõela
pinge reguleerija
11. Niidi ülesvõtja kate
12. Niidijuhiku plaat
13. Tarvikute karp
14. Valgustipirni kate
15. Sisselülitamise /
valgusti nupp
16. Käsiratas
17. Toitejuhtme pistikupesa
18. Niidistatiiv
19. Vibratsioonivastane
koonus
20. Niidirullihoidiku võll
21. Väljatõmmatav
tugivarras
22. Avatud niidijuhik
23. Survetalla tõstja
24. Pistepikkuse reguleerija
25. Diferentsiaaletteande
reguleerija

Masina ettevalmistamine tööks
Tarvikud

1

3

2

4

5

6

7

8

9

10

1. Kruvikeeraja
2. Pintsetid
3. Õlitaja
4. Puhastusharjake
5. Nõelte komplekt ELx705
6. Võrgud
7. Niidirulli korgid
8. Ebemekogur
9. Sise-kuuskantvõti
10.Ülemine lõikur

Tarvikute hoidik
Kõiki kaasasolevaid tarvikuid
säilitatakse selles hoidikus.
Tõmmake hoidikut avamiseks
väljapoole. Sulgemiseks lükake
hoidik sisse tagasi.
Haaraja kate
Avamiseks vajutage haaraja katte
avamislülitit pöidlaga paremale ja
kallutage katet enda poole.
Sulgemiseks lükake katet kinni ja
see kinnitub automaatselt.
Kui haarajate kate avada, peatub
masin automaatselt.
Ebemekogur
Kanga jäägid ja eralduvad
ebemed kogutakse kogurisse
õmblemise ajal. Lükake
ebemekogurit masina eesosa all
kergelt sissepoole ja vasakule.
Õmbluslaua kate
Avamiseks vajutage hooba
ülespoole. Sulgemiseks lükake
katet üles ja paremale, see
kinnitub automaatselt oma
kohale.
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Masina ettevalmistamine tööks
Jalgpedaali ühendamine
Ühendage jalgpedaali väike
pistik masina pistikupesaga (A)
ja seejärel teine pistik
seinakontakti (B).

B

A

C

Õmblemiskiirus
Õmblemiskiirust saab
reguleerida, vajutades
jalgpedaalile vastava
tugevusega (C).
Niidirullistatiivi kokkupanek.
Tõstke tugivarras täiesti üles,
keerake seda kergelt, kuni
kinnitub oma asukohas.

Niidikoonused
Vibratsiooni ära hoidvaid
niidikoonuseid saab kasutada
laiema otsaga alla suunatuna
niidirulliteljel, kui kasutatakse
koonusjaid (tööstuslikke)
niidirulle.
Kui kasutusel on tavalised
väikesed niidirullid, tuleb
koonused eemaldada.
Paigaldage niidirull
niidirullihoidja teljele ja lükake
kork telje otsa.
Kui niit on libe ja kipub rullilt
maha vajuma, katke niidirull
ühega kaasasolevatest
võrkudest (tarvikukarbis).

ON
I

Toite / valgustuse lüliti.
Sisselülitusnupp asub
käepäraselt masina
käsirattapoolses otsas.

OFF
O

"I" – sisse lülitatud
"O" – välja lülitatud"
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Masina kasutamine

Käsiratas
Käsiratast pööratakse
vastupäeva.

Survetalla tõstja
Survetalla tõstmiseks tõstke
masina taga olevat hooba, kuni
survetald tõuseb ülemisse
asendisse.

Survetalla vahetamine
-Lülitage masin välja.“O“.
-Tõstke survetald üles.
-Vajutage hooba (A), et
vabastada survetalla kinnitus.
Tõstke survetalla tõstja
kõrgeimasse asendisse ning
eemaldage survetald suunaga
vasakule.
Et uus survetald külge panna,
paigutage see survetalla
samba alla. Õnarus sambas
peaks olema joondatud täpselt
survetalla teljega.
Langetage survetalla sammas
ja survetald ühendub sambaga
automaatselt.

A

10

Masina kasutamine
Nõelte paigaldamine
- Lülitage masin välja.“O“.
Eemaldage seade vooluvõrgust.
- Keerake käsiratast, kuni nõelad
on täielikult üles tõstetud.
- Langetage survetald.
- Kasutades sise-kuuskantvõtit,
keerake lahti nõelte
kinnituskruvi.
Eemaldage nõelad.
- Sisestage uued nõelad, lameda
küljega tahapoole ja lükake
need nõelakinnituses nii
kaugele, kui lähevad. Keerake
kruvi kinni.
- Vasak nõel jääb kõrgemale, kui
parempoolne.

Ülalõikuri tõstmine
- Keerake käsiratast, et nõelad
üles tõsta.
- Avage haaraja kate.
- Vajutage ülalõikuri hoidikut
paremale poole. Keerake
nuppu päripäevasuunaliselt,
kuni lõikur kinnitub.
- Sulgege haaraja kate.

Ülalõikuri langetamine
- Keerake nuppu vastupäeva.
Lõikur kinnitub klõpsatusega
alumisse asendisse. Sulgege
haaraja kate.
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Niidistamine
Niidistamine / Ettevalmistus
4

3 1

- Eemaldage seade
vooluvõrgust.
- Tugivarras koos niidijuhikuga
peab olema täiesti üles
tõstetud.
Avage haaraja kate ja
õmbluslaua kate.
- Keerake käsiratast enda
poole, kuni nõelad on
täielikult üles tõstetud.
- Niidistage masin õiges
järjekorras.

2

1

1

6

4
5

2

3

7

12

Ülahaaraja (roheline/1)
Paigutage niidirull
niidirullihoidiku teljele.
a. Juhtige niit tagant ettepoole
juhiku kaudu (1).
b. Tõmmake niiti juhiku (2) alt,
et see jookseks ümber
eelpinguti (3).
b. Niidijuhik (4,5,6).
d. Niidistage haaraja silm (7).

Niidistamine
Alahaaraja (punane/2)
2

- Paigutage niidirull
niidirullihoidiku
teljele.

5~10mm
1

- Tooge niit tagant ettepoole
juhiku kaudu (1).
- Tõmmake niiti kaitse (2) alt läbi
ja viige juhiku alt läbi üles, et
see jookseks ümber eelpinguti
(3).

3

2

- Niidijuhik (4,5,6,7).
Keerake käsiratast enda poole,
kuni alahaaraja on nõelaplaadi
äärest umbes 5-10 mm võrra
ettepoole ulatumas.

A

- Tõmmake niiti pintsettide abil,
et see läbiks alahaaraja silma
(A).
Tõmmake niiti vasaku käe abil
kindlalt.

(6)
C
4

- Sõrme abil lükake automaatset
niidistajat (B) üla-asendisse
ning seejärel läheb niit
automaatselt läbi alahaaraja
(C).

7
6
5

B
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Niidistamine
Parempoolne nõel (sinine/3)
3

Paigutage niidirull
niidirullihoidiku teljele.

5

1

3

2

6
2
3
4

2
3
4

4
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Juhtige niit ülespoole juhiku
kaudu (1).
- Tõmmake niiti juhiku (2) alt
üles, et see jookseks ümber
eelpinguti (3).
- Niidijuhik (4,5).
- Niidistage parempoolse
nõela silm (6)
- Viige niit survetalla alla.

Niidistamine
Vasakpoolne nõel (kollane)
3

- Paigutage niidirull
niidirullihoidiku teljele.
- Tooge niit üles juhiku kaudu
(1).
- Tõmmake niiti kaitse (2) alt
läbi ja viige juhiku alt läbi
üles, et see jookseks ümber
eelpinguti (3).
Niidijuhik (4,5).
- Niidistage vasakpoolse nõela
silm (6)
- Viige niit survetalla alla.(7)

5

1

Pärast niidistamist
Kui niidistamine on tehtud,
langetage survetald ja
sulgege haaraja kate ning
õmbluslaua kate.

3

2

Teadmiseks:
Kui alahaarajat on vaja uuesti
niidistada, lõigake mõlema
nõela niidid nõelasilma
juurest läbi ja eemaldage
ülejäänud niidiotsad altpoolt.
Niidistage haaraja ning
seejärel niidistage nõelad
uuesti.

6
2
3
4

2
3
4

3
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Prooviõmblus /
Niidipinge
Õmbluse katsetamine
Pärast niidistamist tehke
prooviõmblus. Kasutage alati
kahekordset kangatükki, et
saaksite hinnata pistete
moodustumist ja niidipinget
õigesti.
Lülitage masin sisse.“I“.
- Seadistage kõik pingete
regulaatorid asendisse 3.
Tõstke survetalla eesmist otsa
kergelt pöidla abiga ja paigutage
proovilapp talla alla vahetult
lõikuri juurde.
-Õmmelge.
- Proovilapi lõppedes jätkake
mõne piste õmblemist umbes 8
cm pikkuse saba jaoks.
- Lõigake niidid läbi ja eemaldage
töö masina alt.

Kontrollige testõmbluse
tulemust
1. Ülahaaraja niit (roheline)
2. Alahaaraja niit (punane)
3 Parempoolse nõela niit
(sinine)
4 Vasakpoolse nõela niit
(kollane)
Täiuslike pistete moodustumine
toimub siis, kui mõlema haaraja
niidid põimuvad täpselt
kangaservas. Nõelte niidid
moodustavad sirged pisted nii
veniva kui ka kõvema kanga
puhul.
Vajalikuks võib osutuda
niidipinge reguleerimine
sõltuvalt sellest, milline on
kasutatava kanga ja niidi tüüp.

2

4
3
1
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Niidipinge reguleerimine

2
3
4

2
3
4

2
3
4

2
3
4

2
3
4

2
3
4

2
3
4

2
3
4

2
3
4

2
3
4

2
3
4

2
3
4

2
3
4

2
3
4

2
3
4

2
3
4
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Niidipinge reguleerimine
Vasakpoolse nõela niit
moodustab õmbluse alaküljele
aasasid:
Pingutage vasakpoolse nõela
niidipinget (kollane).

Parempoolse nõela niit
moodustab õmbluse
alaküljele aasasid:
Pingutage parempoolse
nõela niidipinget (sinine).

Haaraja niidist
moodustuvad õmblusa
alaküljele aasad:
Pingutage ülahaaraja
pinget (roheline) või
vähendage alahaaraja
pinget (punane).

Haaraja niidist
moodustuvad õmbluse
ülemisele küljele aasad:
Lisage alahaaraja
niidipinget (punane) või
vähendage ülahaaraja
niidipinget (roheline)

Seadistused ja kohandamine
Piste pikkus
- Piste pikkust saab
reguleerida vahemikus 1…
4 mm.
- Suurem number = pikem
piste, väiksem number =
lühem piste.
- Pistepikkuse vaikevalik = N.
2
N
3

Lõikelaius
Lõikelaiust tuleks reguleerida
vastavalt õmmeldava kanga
tüübile. Kontrollige õmblust töö
käigus ja reguleerige lõikelaiust
vastavalt sellele.

Ääre lõikelaiuse reguleerimine:
- Avage õmbluslaua kate.
- Keerake lõikelaiuse
regulaatorit.
- Päripäeva suunas – lõikur
liigub vasakule (paksemate
kangaste jaoks).
- Vastupäevasuunaliselt – lõikur
liigub paremale (õhemate
kangaste jaoks).

Kuidas kasutatakse
nõelaplaati
Lükake vastavat hooba, et
vahetada nõelaplaadi asendit
vastavalt rull-, kitsa või tavalise
palistuse õmblemiseks.
N – tavalise palistuse jaoks.
R – rull- või kitsa palistuse
õmblemiseks.
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Diferentsiaaletteanne*

6

5

4

3

8

7

Diferentsiaaletteanne*
Masinal on kaks
etteandemehhanismi – eesmine
ja tagumine. Kaks
etteandemehhanismi liiguvad
teineteisest sõltumatult ning
vahemaa, mille kumbki
mehhanism läbib iga liikumisega,
on reguleeritav.

2
1
1

N

2

3
4

Teadmiseks:
Ilma diferentsiaaletteandeta
õmblemisel peaks regulaatori
asend olema seadistatud
asendisse N
Venitamine
Kanga venitamiseks valige
väärtus vahemikus N… 5
regulaatori
valikvahemikus
.
Sellega välditakse
nailontrikotaaži ja muu tiheda
koega kanga ääre
kokkukiskumist.
Ääre kohendamine
Et õmblus ei hakkaks lainetama
või krousima, valige väärtus
vahemikus N...8 regulaatori
valikvahemikust
.
See hoiab ära selle, et peene
koega kangaste õmblus kokku
tõmbub või lainetama hakkab.
Selle abil on võimalik ühekihiliste
peene koega kangaid krousida.
Krookimine*
Kasutage ühekihiliste kangaste
krookimiseks
diferentsiaaletteannet. Näiteks
käiseotsad, passed, pitsääred või
rüüsid.
Seadistamine
Piste: 4 niidiga overlok
Diferentsiaaletteanne: 8
Piste pikkus: 3-4
Niidi pinge: 3-5
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5

Õmblemine
3 niidiga overlok
3-5 mm laiuse 3 niidiga
overloki tegemiseks tuleb
vasak nõel ära võtta. Niidistage
mõlemad haarajad ning
seejärel parempoolne nõel.
5-7 mm laiuse 3 niidiga
overloki tegemiseks tuleb
parempoolne nõel ära võtta.
Niidistage mõlemad haarajad
ning seejärel vasakpoolne
nõel."
3 niidiga rullpalistus
Liigutage hoob asendisse R.
Vt. lehekülge 29."
Teadmiseks:
Pinget tuleb reguleerida
sõltuvalt sellest, milline kangas
või niit on kasutusel.
Seadistus:
Piste: 3 niidiga rullpalistus
Nõel: parempoolne
Nõel:
3
Ülahaaraja:
3
6
Alahaaraja:
1.5
Piste pikkus:
Diferentsiaaletteanne: N

Õmbluste harutamine
Lõigake õmbluse aasad
teravate kääridega läbi.
Tõmmake nõelaniidist ning
pisted hargnevad üles.
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Hooldus
Lõikuri terad
Lõikurid on tehtud erilisest
materjalist ning on väga
vastupidavad.
Neid võib välja vahetada, kui
terad nürinevad või saavad
kahjustada.

A

Valgusti pirni vahetus
- Lülitage seade välja „O“ ja
eemaldage toitejuhtme pistik
elektrikontaktist.
- Keerake lahti valgustipirni
katte kruvi (A) ja eemaldage
pirni kate.
- Keerake pirn välja ja
paigaldage asemele uus.
- Pange tagasi pirni kate ja
keerake kinni kruvi.
Teadmiseks:
Kasutage ainult
230V/240V/15W lambipirni.
Neid lambipirne saab soetada
seadme edasimüüja kaudu.

Puhastamine ja õlitamine
- Eemaldage seade vooluvõrgust.
- Õmblemisel koguneb masinale
tolmu ja kangaebemeid. Seda
tuleks regulaarselt eemaldada.
- Overlokmasinat tuleb õlitada vaid
üsna vähe, kuid kui seadet sageli
kasutada, tuleks õlitada masina
neid punkte, mis joonisel on
tähistatud (B)- ühe tilga õliga.
B
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Veaotsing
Niit katkeb.

Nõelad murduvad

Niidipinge on kasutatava niidi jaoks
liiga tugev.
Masin pole korralikult niidistatud.
Nõelad on valesti paigaldatud.

Vähendage niidipinget.
Kontrollige niidistust.
Paigaldage nõel nõelapessa kuni lõpuni
lükates ja nõela lame külg osutamas
tahapoole.

Nõel on paindunud, nüri või on nõelaots Vahetage nõel välja.
kahjustunud.
Paigaldage nõel nõelapessa kuni lõpuni
Nõel on ebaõigesti paigaldatud.
lükates ja nõela lame külg osutamas tahapoole.
Kangast tõmmati õmblemise ajal.
Juhtige kangast tasakesi, kasutades mõlemat
kätt.

Pisteid jäetakse vahele.

Nõelad on paindunud või nürid.
Kasutatakse valesid nõelu.

Vahetage nõelad välja.
Kasutage vaid ELx705 nõelu.

Pisted moodustuvad halvasti.

Niit ei ole korralikult ümber
pingutite.

Kontrollige niidistust.

Õmblused lokivad või
kisuvad kokku.

Diferentsiaaletteanne on
ebaõigesti seadistatud.
Kangast tõmmati õmblemise ajal.

Reguleerige diferentsiaaletteanne
vahemikus N….8,
.

Õmblused kisuvad kokku

Diferentsiaaletteanne on
ebaõigesti seadistatud.

Reguleerige diferentsiaaletteanne
vahemikus N….5,
.

Kanga ääred rulluvad.

Liiga lai kangaäär piste moodustumisel.

Vähendage lõikelaiust, liigutades lõikurit vasakule.

Õmblusel jäävad niitidest aasad. Liiga kitsas kangaäär piste moodustumisel.

Masin ei õmble.

Toitejuhe on halvasti ühendatud.
Masin ei ole lülitist sisse lülitatud.
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Lisage lõikelaiust, liigutades lõikurit paremale poole.

Kontrollige pistikuid.
Pealüliti tuleb seadistada asendisse "I".

Tehniline teave
Pistete tüübid:

- 2 nõela, 4 niidiga overlok koos
tugevdusõmblusega.
- 1 nõel. 3 niidiga overlok, 3 niidiga rullpalistus.
Nõeltesüsteem:
ELX705
Palistuse laius:
3-7 mm
Piste pikkus:
1-4 mm
Survetalla tõstekõrgus:
maks. 6 mm
Käsiratas:
Pööratav vastupäevasuunaliselt.
Õmblemiskiirus:
Kuni 1300 pööret minutis
Kaal:
6.7kg
Mõõtmed:
(L x S x K): 292 x 295 x 290 mm

Standardsed tarvikud:
Tolmukate
Eritarvikud:
Salapistetald

Kummipaela tald

Krookimistald

Pärliketi õmblemise tald

Nöörkaunistuste tald

Paelatald
Eritarvikuid saab hankida
seadme edasimüüjalt.
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Eesti keel
Olge hoolikas seadme nõelte ligiduses. Nõelu ei saa kuidagi kinni katta, kuna neid on õmblusmasina
kasutamisel vaja. Nõelte ligiduses ja nõeltega töötades tuleb olla eriliselt ettevaatlik. Alati eemaldage
masin vooluvõrgust siis, kui vahetate nõelu, valgusti pirni või kui nõelte ligiduses on vaja teha muid
töid.
Tootja jätab endale õiguse teha muudatusi toote spetsifikatsioonides ilma vastavasisulise
etteteatamiseta.
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KÄITLEMINE
Ärge visake elektriseadmeid sortimata olmejäätmete hulka. Kasutage jäätmekäitlusettevõtete
kogumispunkte vanade seadmete äraandmiseks.
Küsige rohkem teavet kohalikust omavalitsusest.
Kui vanad elektriseadmed satuvad prügimägedele või loodusse, võivad kahjulikud ained lekkida
põhjavette ja sattuda toiduahelasse, kahjustades nii loodust kui ka inimtervist.
Ostes uue seadme on jaemüüja seaduse järgi kohustatud tasuta vastu võtma ostja käest vana
seadme.
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