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OVERLOKA ŠUJMAŠĪNA
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
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Lai šujmašīna ilgāk kalpotu
1. Neuzglabājiet ierīci tiešos saules staros vai vidē ar augstu mitruma pakāpi. Nelietojiet un neuzglabājiet šujmašīnu karstu 

virsmu, karsta gludekļa, halogēna lampu vai citu karstuma avotu tuvumā.
2. Ierīces korpusa tīrīšanai lietojiet tikai vāju ziepjūdens vai mazgāšanas līdzekļa šķīdumu. Benzīns, tīrīšanas pulveris vai 

šķīdinātāji var sabojāt mašīnas korpusu un mehānismus.
3. Sargājiet šujmašīnu no triecieniem un krišanas.
4. Vienmēr pirms piespiedējpēdiņas, adatas vai citu detaļu maiņas izlasiet lietošanas instrukcijas atbilstošo nodaļu, lai pārlie-

cinātos, ka veicat šo darbu pareizi.

Ierīces remonts un regulēšana
Ja šujmašīna salūst vai rodas nepieciešamība to noregulēt, vispirms pārskatiet traucējumu novēršanas tabulu lietošanas 
instrukcijas pielikumā. Ja problēma joprojām eksistē, konsultējieties ar ierīces pārdevēju.

SAGLABĀJIET ŠO INSTRUKCIJU TURPMĀKAI UZZIŅAI
Šī šujmašīna ir paredzēta tikai darbam mājas apstākļos.

 UZMANĪBU
Ja atstājat šujmašīnu bez uzraudzības, izslēdziet barošanas slēdzi vai atvienojiet barošanas vadu no elektrotīk-
la kontaktligzdas.

Šujmašīnas apkopes laikā, noņemot pārsegus vai mainot apgaismojuma spuldzīti, atvienojiet to no elektrotīkla, 
izņemot barošanas vada kontaktdakšu no kontaktligzdas.
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APSVEICAM AR ŠĪS KOMPAKTĀS OVERLOKA 
ŠUJMAŠĪNAS IEGĀDI
Jūsu šujmašīna ir augstas kvalitātes, vienkārši lietojama ierīce. Lai pilnībā varētu pārzināt visas ierīces funk-
cijas, iesakām iepazīties ar šo instrukciju.

Ja nepieciešama papildus informācija par šujmašīnu, vērsieties vietējā ražotāja pilnvarotā apkopes centrā.

Vēlam veiksmi darbā!

 UZMANĪBU
Ieverot diegu, mainot adatu vai spuldzīti, šujmašīnas barošanai un apgaismojumam jābūt izslēgtam vai tās 
barošanas vadam jābūt atvienotam no elektrotīkla kontaktligzdas.

Lai izvairītos no varbūtējiem negadījumiem, šujmašīnas dīkstāves laikā atvienojiet to no elektrotīkla.

Piezīmes par motoru
– Maksimālais šīs šujmašīnas darbības ātrums ir 1300 dūrieni minūtē: tas ir diezgan ātrs salīdzinājumā ar 

parastas šujmašīnas darbības ātrumu – no 300 līdz 800 dūrieniem minūtē.
– Motora gultņi ir izveidoti no speciāla sakausējuma; tie uzstādīti eļļas impregnētā fi lcā, lai izturētu ilgstošu 

nepārtrauktu ierīces darbību.
– Nepārtraukta ierīces darbība var izraisīt motora sasilšanu, taču tas nekādā ziņā nespēj nelabvēlīgi ietek-

mēt šo darbību. Ir svarīgi, lai audums un papīrs neiekļūtu šujmašīnas aizmugurē un sānos esošajās gai-
sa atverēs tā, lai gaiss spētu cirkulēt.

– Motora darbības laikā caur ventilācijas atverēm (motora skavā, spararatam pretējā pusē) var būt redza-
mas dzirksteles. Šīs dzirksteles ražo elektriskais staru kūlis un strāvas pārslēdzējs un tās atbilst normā-
lai ierīces darbībai.
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Šujmašīnas lietošana

Šujmašīnas ieslēgšana
1. Ievietojiet barošanas vada trīs kontakttapu 

spraudni ierīces labajā pusē pamatnes ligzdā. 
Ievietojiet barošanas vada kontaktdakšu elek-
trotīkla kontaktligzdā.

2. Iestatiet barošanas un apgaismojuma slēdzi 
<A> uz apzīmējumu I (barošanas izslēgšanai 
iestatiet uz O atzīmi).

Darbība
Viegli uzspiežot pedālim, šujmašīna strādās lēnā 
gaitā. Vairāk uzspiežot pedālim, šujmašīna palie-
linās darbības ātrumu. Atlaižot pedāli, šujmašīna 
apstāsies.

Spararata griešanas virziens
Spararats <A>griežas pretēji pulksteņa rādītāju 
kustības virzienam (bultiņas virzienā). Tas ir ana-
loģiski parastām šujmašīnām, kuras lieto mājas 
apstākļos.
Adatas pārvietojas savās augstākajās pozīcijās 
pagriežot spararatu tā, lai atzīme <B> uz sparara-
ta sakristu ar līniju uz šujmašīnas.

Priekšējā pārsega atvēršana 
un aizvēršana

Ieverot diegus šujmašīnā, ir nepieciešams atvērt 
priekšējo pārsegu. Lai to izdarītu, pabīdiet to uz 
labo pusi q un atveriet w vai aizveriet bīdot to pa 
kreisi.

 UZMANĪBU
Jūsu drošībai: pārliecinieties, vai priekšējais pār-
segs ir aizvērts šujmašīnas darbības laikā.
Vienmēr izslēdziet šujmašīnu pirms priekšējā pār-
sega atvēršanas.

Piespiedējpēdiņas piestip-
rināšana un noņemšana

1. Izslēdziet šujmašīnas barošanas un apgaismo-
juma slēdzi un izņemiet barošanas vada kon-
taktdakšu no kontaktligzdas.

2. Paceliet piespiedējpēdiņas sviru q.
3. Pagrieziet spararatu w tā, lai uz tā esošā atzī-

me sakristu ar līniju uz šujmašīnas. 
(Sk. 1. NODAĻU „Spararata griešanas virziens”.)

4. Nospiediet uz piespiedējpēdiņas turētāja esošo 
melno pogu, lai atlaistu parasto piespiedējpēdi-
ņu. e r

5. Piespiedējpēdiņas tālākai pacelšanai bīdiet tās 
sviru uz augšu. Pēc tam noņemiet piespie-
dējpēdiņu un nolieciet to drošā vietā.

6. Atkal paceliet piespiedējpēdiņu uz augšu bīdot 
tās sviru uz augšu. Pēc tam novietojiet piespie-
dējpēdiņu tieši zem tās turētāja <A> tā, lai tās 
turētāja <B> pamatnē esošā rieva sakristu ar 
pēdiņas <C> augšā esošo stieni. Pēc tam, lai 
pievienotu pēdiņu, nolaidiet 
piespiedējpēdiņas sviru 
un nospiediet aiz tās 
turētāja esošu pogu.



17

La
tv

is
ki

Diega ievēršana augšējā 
cilpotājā

Ieveriet diegu attēlotā secībā, sekojot zaļās krā-
sas apzīmējumam un katras ievēršanas darbības 
punktam.

1. Atveriet priekšējo pārsegu, pabīdot to pa labi 
un virzot augšmalu uz savu pusi.

2. Pavelciet diegu no spoles taisni caur tā turētā-
ju q un diega plāksnīti w – uz diegu rāmja no 
aizmugures uz priekšu.

3. Vadiet diegu caur ierīces augšpusē esošo 
atveri e.

4. Vadiet diegu caur spriegotāja disku r, kas 
atrodas padziļinājumā blakus zaļam diega 
spriegojuma regulatoram.

5. Virziet diegu uz leju pa padziļinājumu un caur 
ievēršanas punktiem tyui un sekojiet 
attēlā zilā atzīmētai līnijai un numuru secībai.

PIEZĪME
Pārliecinieties, ka esat ievēris tikai caur aug-
šējo diega pievilcēju u.

6. Vadiet diegu caur augšējā cilpotāja actiņu o.

PIEZĪME
Ja augšējā cilpotāja diegs pārtrūkst ievēršanas 
laikā: to var izraisīt apakšējā cilpotāja diega ieķer-
šanās augšējā cilpotājā. Ja tā notiek, nolaidiet 
augšējo cilpotāju pagriežot spararatu, noņemiet 
apakšējā cilpotāja diegu no augšējā cilpotāja 
un veiciet atkārtotu augšējā cilpotāja ievēršanu, 
sākot vismaz no spriegojuma diska.
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Krokošanas pēdiņa

Funkcijas
Varēsiet veidot izteiksmīgas krokas uz dažādiem 
apģērbiem un citiem mājokļa dekorēšanas tekstila 
izstrādājumiem lietojot krokošanas pēdiņu.

Sagatavošanās
Piestipriniet krokošanas pēdiņu (sk. 1. NODAĻU 
„Piespiedējpēdiņas piestiprināšana un noņemša-
na”).

Šujmašīnas iestatījums
(dūriena veids):

– 2 adatu un 4 diegu overloks;
– 1 adatas un 3 diegu overloks (var lietot jebkuru 

adatu).

Auduma novietošana

 q Auduma labā puse
 w Auduma kreisā puse

1. Paceliet piespiedējpēdiņas sviru.
2. Pagrieziet spararatu tā, lai uz tā esošā atzīme 

sakristu ar līniju uz šujmašīnas (sk. 1. NODA-
ĻU „Spararata griešanas virziens”).

3. Novietojiet apakšējo audumu q (kuru vēlaties 
krokot) zem virzītāja e tieši zem adatas.

4. Novietojiet augšas audumu w starp krokoša-
nas pēdiņu un virzītāju e, saliekot to precīzi 
kopā ar apakšējo (krokojamo) audumu q.

5. Nolaidiet piespiedējpēdiņas sviru uz leju.

Izmēģinājuma šuvums

1. Iestatiet dūriena garumu uz 3 mm.
2. Iestatiet diferenciālās auduma padeves regula-

toru uz 2.
3. Iestatiet dūriena platumu uz 5 mm.
4. Noregulējiet citus iestatījumus līdzīgi parastā 

overloka dūriena šūšanai.
5. Šujiet turot audumu savietotu kopā ar auduma 

virzītāju e.
– Noregulējiet kroku izmēru, iestatot dūriena 

garumu starp 2 un 5 mm.
– Noregulējiet krokojamā auduma daudzumu, 

iestatot diferenciālās auduma padeves 
regulatoru starp 1,0 un 2,0.

PIEZĪME
Nestiepiet un nevelciet audumu.



TEHNISKIE DATI

Tehniskie dati

Lietošana
No plāniem līdz bieziem audumiem

Šūšanas ātrums
Maksimāli 1300 dūrieni minūtē.

Dūriena platums
2,3–7 mm

Dūriena garums
2–4 mm

Adatas turētāja vēziens
25 mm

Piespiedējpēdiņa
Brīvpreses veida

Piespiedējpēdiņas pacelšanas 
augstums
5–6 mm

Adata
SCHMETZ 130/705H

Adatu un diegu skaits
Pārveidojamas (trīs vai četru diegu)
Divas adatas vai viena adata

Ierīces neto svars
5,2 kg

Izmēri
33,5  x 29,8  x 27,9 cm (pl x a x dz)

Adatu komplekts SCHMETZ 130/705H
Nr. 80 (2)
Nr. 90 (2)


