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FoNTos BIZToNSÁGI szABÁLYoK (3.oldal)

Elektromos készülék használatt'iláI az a|ábbi alapvető biaonsáei intézkedéseket kell betaltani:

vESZÉLY - Elektromos áramütés elleni védelem:

- 1' Soha ne hagyjuk a varógépet őrizetlenül mindaddig' amíg a há|ózAti csatlakozó be vaÍI
dugral

2- Használat utrin és tisáítás előtt mindig húzankki a gép há|ózati csatlakozó zsinóÍját!
3. Az ízzó cseléjénél mindig húzzuk ki a hálózati csatlakozót! Csak 220 V l 15 w ízzót

használjunk I

FIGYELEM - Égés, tűz' elektromos áramütés és személyi sérűlések e|leni

.- véd€kezés

1. Az overlock gép nem játékszer' Különösen nagy elol igyÍlzatosságB van szükség' ha a gép
gyelekek által vagy gyelekek közelében kerül használatla'

2. Az overlock gépet csak az ebben a leíIásban leí11 céIoka lehet használni. Csak a gyártó
által ajánlott taltozékokkal szabad a gépet használni'

3. Nem szabad az ovellock gépet használni, ha a kábel vagy a csatlakozó dugó sérült, nem
rntiködik a gép zavaÍmentesen' ha a gép leesett, sérült vagy vízbe esett' Ez'ekbel az
esetekben vigyék el az overlock gépet a legközelebbi keleskedőhöz vagy megfelelő
szakembelhez átvizsgálásía vagy javításral

4. HasznlíIat közben ne takaduk ie az overlock gép levegőáető nyílásait, és óvjú a
bolyhoktól, poÍtól és anyagdarabkrákól I

' 5. Tafisuk távol ujjainlGt minden mozgó résztől! Különösen ügyeljiink az overlock gép tűinek
és késének kömyezetében !

6. Mindig eredeti overlock tlílapot hasaráljunkl A rossz tiílap tútöréshez vezethet'
7. Ne használjunk görbe ttitl
8. vaIrás közbeí az anyagot ne toljuk és ne húzzuk, mefi ez a tú töréséhez vezethet|
9' Kapcsoljuk ki ''0.' a gépet' ha a tű közelében dolgozunk, mint például befűzünk' tlít

cse.élünk, vaÍrótalpat cseréiiink vagy hasbn]ó tevékenységet végzünl(!
l0.A hasmálati útmuatóban feltüntetett fenntartási munkáknáI nyitott gépnéI' mint például a

gleifer szálak befiizésénél, a kés állításáíál' olajozásnál, izzó cseréjénél stb., az ovellock
- gép csatlakozó zsinórját mindig húzzuk ki a korurektorból!

11.semmilyen tárgyat ne dugjr-rnk a vanógép nyílásaiba|
12.Ne hasmáljuk a valrógépet szabadban!. l3'Ne használjuk a vanógépet olyan könyezetben, ahol hajtógázokat (splay) vagy oxigént

hasznáIrrak!
i4.Kikapcsoláskor állítsuk a főkapcsolót ''0'. alásba, és húzzuk ki a hálózati csatlakozót a

konnektorbóIl
15.A hálózati csatlakozó kihúzásakor mindig a csatlakozót, soha ne a kábelt húzzukl
i6.Ha a gépet nem használjuk, mindig húzzuk ki a hálózati csatlakozót a kornektolból!



KETTŐS SZIGETELÉSSEL KÉSZÜLT TERMÉKEK GONDoZÁSA
(220 V gépekhez)

A kettős szigeteléssel készüit temékeket két szigetelő egységgei látják el ft'ldelés helyet|. A
kettős szigeteléssel készült temékek nem tartalmaznak Ítildelést és nem is sziikséges ítjldelni.
A kettős sigeteléssel készült temékek gondoása küiönös gondosságot és a rendszer rnagas
fokú ismeretét igényli, ezét megfelelően képzett személyzet kell, hogy végezze' Szervíz és
javítási céloka mindig csak eledeti alkatrészeket hasz.ráljon! A kettős szigeteléssel e]látott
termék jelzése a következő: .'kettősszigetelt.' vagy ''Doppelisoliert,Doppelisolierung''' A két
egymrísban elhelyezett négyzet szimbóluma is ilyen teméket jelez'

A BIZToNSÁGI SZABÁLYoKAT GoNDoSAN Őnrzzr narc:

Ez a yaftógép háztaiási felhasaálásra készült.

Tísztelt BERNETTE@ vásárló!

Gratülálunk tnnek, hogy a BERNETTE@ 134D típusú gépet válasáotta. A BERNETTE@
134D sokoldalú overlock gép. Egy mun}amenetben Vág, tisááz, varr és az Ön által késátett
saját ruhatfuának plofi megjelenést biztosít.

A 3/4 szílas BERNETTE@ overlock különösen alkalmas kötött és hurkolt anyagok
fe]dolgozásfua. Legyen szó akfu lúázatról, akÍ lakástex1ílilíról, a BENETTE{! kiváló
öltésminőségével meggyőzően bizonyít. Használati útnutatónk lépéslől lépésre beavatja tnt
az ovellock titkaiba, győződjön meg ÍólaI

sok örömet kívánunk onnek a gép hasznáatríhoz'



TARTALOM

Biáonsági szabályok
Taíalom
A gép részei
- taíozékok
- anyagvezető fedél

A gép előkészítése
- lábpedál csattakoztatása
- súIyezetés
- cérraspulnik

A gép Í'embe helyezése
- fő- és vi]ágításkapcsoló
- kézikerék
- vaÍIótalpemelő-kar
- vanótalp cse!éje
- gleiferfedél
- tti behelyezese
. felső kés emelése / süllyesáése

Befiizés
- előkésáletek
- felső és alsó greifer
- jobb- és baloldali tú

varr|áspróba
. varráspróba
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. megfelelő sálfeszesség beállítása
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A GÉP RÉszEI

l. Greiferfedél
2. Sín a greiferfedél nyitásához
3. Késfedél.
4. Anyagvezető fedél
5. Tülap
6. vaÍótalp
7. Alsó $eifersál feszító
8. Felső gÍeif€rszíl feszító
9. Jobboldali tiiszál feszítő
lo.Baloldali tűszá feszítő
l1.száemelő fedéI
|2.szÁIvezqtő Iéc
l 3.Taltozékdoboz
l4.Varrásvilágítás
l 5.Fó. és világításkapcsoló
l 6.Kézikerék
l 7.csatlakozó aljzat
1 8.cémaspulnitaíó állvány
1 9.Rezgésgátló
20. Spulnitartó tüske
2 l .Kihrizható száYez€tőrud
22.sz yezető
23.Nyitott szávezetö
24.varrótalpemeló
25.Differenciátovábbító választó gomb

(9.oldal)
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TARTozÉKoK

l. csavaÍhúzó
2. Csipesz
3' olajozó
4. Easot
5. Tűkészlet HAx l'
6. cématartó
7. szóvettaltó
8, lnbuszkulcs
9. Tülemezhengervarráshoz
10.Porvédó

Anyagvezető fedé|

Nyitáshoz nyomja a fedelet balra! Bezáráshoz tolja a fede|erjobbla|

(l l.oldal)



A GÉP ELŐKÉSZíTúSE

Lábpedál csatlakoztatása

Dugjuk a lábpedál csatlakozoját az overlock gép
csatlakozó . aljzaíába (A)' majd eá követően
csatlakoz-tassuk a l1áIózarí kábelt a komektorba
(B)! A lábpedál felületére gyakorolt kisebb vagy
nagyobb nyomással a vaÍás sebességét
fokozatosal állíthatj uk.

Szálvezetés

A sálvezetó lécet húzzuk ki akadásig, forgassuk el
amíg be nem ugrik a megfelelő helyzetbe! A
sz^vezetőt dugjuk a sálvezető lécre úgy, hogy a
nyíl előre mutasson!

cérnaspulnitartó

A külön szálított cémaspulnitartót dugjuk a géprc
szerelt cémacsévetaTtó menetébe!

cérnaspulnik felhelyezése

Lockcéma haszniílatiával helyezztik a rezgésgátlót
szélesebb felével lefelé a cématartó tiiskére!

(13.oldal)
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Nagy spulnik

Amerrnyiben ipari cémát haszÍIil' a Iezgésgátlót fordítva he|yezze a aérnataÍtó
tiiskére, azaz a szélesebb felével felfelé!

IIáztartási spulnik

A háaartási cémák használat.iniíl a lezgégátlót távolítsa el! A cémacsévét dugja a
cématüskére, majd a sz.ílvezető tányéÍt a kelekílett k|ilső élével lefelé helyezze a
cérnaspulni fiilé a cématÍiskére !

Cérnaháló

A finom cémiáka' melyek könnyen lefutnak ataÍtótól'birzza rá ataÍozektiískában
taláIható hálót!



Üzrnarn npr,yrzÉs

Fő- és vi-tágításkapcsoló

A fii- és világít.áskapcsolót a kézikelék oldalrán a hálózati
csatlakozó előtt helyeáék el.
- Ki. (oFF)
- Be varrásvilágíLással. (oN)

Kézikerék

A kézikerék az óra JárásáyaI ell€ntétes irányban
forog, ugyaIúgy, mint a hááartási varrógépeknél.

Kétfokozahi varrótalpemelő

Ahhoz, hogy a vanótalpat felemeljiik, mozgassuk a
varrótalpemelő kalt felfelé, amíg megál!
Amennyiben a kalt a legfelső álltisba toljuk, a
távolság a tűlap és a vanótalp között növekszik'

varrótalp cseréje

- Allítsuk a fiikapcsolót '.0'' állásba!
- Allítsuk a vanótalpat felsó állásba!
. Forgassú a kézikereket előre, és hozzuk a tÍit
legfelső á1lásba!
Nyomjuk meg a kioldókaÍt! A vanótalp leoldódik
tartójáról' Allítsú a varrótalpemelő kart legfelső
álltásba, és húzzuk ki a vaÍrótalpat baloldali
irányban!
A rögzitésbez he|yezzitk a kiválasáott varótalpat
a tartókaÍ alá! A tartókaÍ vályatlínak a varrótalp
stiffje felen kell lennie. Engedjii} le a tanókan. a
vaÍótalp automatikusan bekaÍan

Greiferfedél

A geiferfedélt nyiíáshoz húzzuk jobbla és hajtsú előIe!
Bezfuáshoz hajlítsuk fel a fedelet a menetig és könnyedén
nyomjú jobbra! Ezután a gr€iferfedél automatikusan
bekattan.

FIGYELEM| Kapcsolja ki a varrógépet (''0.')' mielőtt
kinyitja a greiferfedelel vagy az anyagvezető ]apol!

(l5.oldal)

-1ot"F
ot* 

'-- 
-



BEFÚZÉs

A befíizés elókészítése / ttletek

- Á ítsa a főkapcsolót ''o'' áuásba!
- IJ.íIzza ki L bá|ózati csatlakozót a konnektorból!
- Húza ki teljesen a szílvezető rudat a szávezetővel!
- Nyissa ki a greiferfedelet és az anyagtovábbító
fedelet!
- Folgassa előre a kézikereket és iíllítsa a tiíket a
legfelső álltásba!
- Emolje fel a felső kést!

Gondosan fÍizze be a gépet, és kövesse a helyes
beffizesi sorrendetlAz alábbi dolgok megkönnyítik a
beffizest:
- a színes befiizési rajz
- a sánekkel j elölt befiizési utak a gépen
- a beflizesi tartozekok.

szálYezetó léc

Fíp^e a céÍnát a két nyílásba úgy, hogy egy .'S'' alakú
hurok keletkezzen!

szálfeszesség

A tökéletes öltésformáláshoz a cémrának megfelelően kell
elhelyezkednie a szávezető t,árcsák között. A szélfesú|őbe
történt befllzés LÍán hÍEzA meg könnyedén a cémát!
Am€nnyíben ellenállást érez, a céma helyesen fekszik a
fes7ítőlemezek kö7ön.

(19.oldal)



l. Í'első greiferszál' kék jelzés

A cémaspulnit he|yez,3 a kék jelzés alatt a
szálvezetó sínie tett spulnitartóra!

(1) A sálat helyezz€ ll.áfuhól a sálvezető sín kék
nyltasaoar
(2) ''s'. hurok a szílvezetö lécen.
(3) Fúzze be a szílvezetőbe!
(4) FÍizze be a szí|feszitőbe!
(5 

'6'7) 
Fíjz'ze be a szÁIvezetőkbe !

(8) Foryassa előrc a kézikercket amíg a felsfi
greifer az ábrázolt helyzetbe nem kefi ! Fiizze be
a száat a greiferlyúba!

Emelje fel a vanótalpat és a sáIaÍ hetyezze a|á|

Engedje |e ismét a varrótalpat!

2. A|só greiferszál' piros je|zés

A cémaspu|nit helyezze a piros
szávezetö sínre tett spu]ritartóra!

(l) A szíat helyezze hátulról a
piros nyílásába!
(2) ''S'. hurok a szilvezető lécen'
(3) Fúzze be a szálvezetőbe!
(4) Fíjze be a sálfeszítőbe!
(5,6,7,8) Fűzze be a szÁ]vezetökbe|

je|zés alatt

szílvezetó sín

Forgassa el a kézikeleket, és állítsa az alsó geifert
egészen balra! Jobb kézzel késltsen egt
szálhurkot! A greiferbefííző segítségével húzza a
hwkot jobbról balr4 és helyezze a sálat hiátukól
előre a greifel nyílrísába!

(9,l0) Fúzze be az alsó greiferl1.ukba!

vezesse el a szálat balra a varÍótalp alatt!

Utalás: Amennyiben az alsó greiferszílat újra be kell
fiiz:ri, vágja el mindkét túsálat a tíilyuknáI, és távolítsa el!
Először a greifert fíizze be, majd eá követően a túket!

(21.otdal)
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3. Jobb tűszál' zöld je|zés

A cérnaspulnit helyezze a zöld jelzés alatt a
szálvezető sínre tett spulnitartóla!

(1) A sálat helyezze hátuhól a szílvezetó sín zöld
nyilásába!
(2) .,S'' hurok a szávezető lécen.
(3) Füzze be a szálfeszítóbe!
(4,5 

'6) 
Ftzzo be a wÁlvezetőkbe !

(n Fr:zze be a tútaÍtónál lévő saálvezetőbe!
(8) Forgassa előre a kézikereket, és a tűket álítsa
legfelső állásba! Fízze be a szÁ|at elöből lrrítrafelé
ajobboldali tiibe!

Emelje fel a varótalpat, helyez,e aIá a szAIat|
Engedje le ismét a vanótalpal!

4. Bal túszól' sárga jelzés

A cémaspulnit helyezze a sárga jelzes alatt a
szálvezető sínre tett spulnítartóra!

(1) A súIat helyezze háhrllól a szílvezető sín slírga
nyíltisába!
(2) ''s.' hwok a sálvez'ető |écen.
(3) Füzze be a sálfeszítóbe!
(4'5 

'6) 
Ftzze be a sá|vezetókbe!

('1) F tpze be a tftartónál lévó sálvezetőbe!
(8) Forgassa előre a kézikereket, és a |t'iket állítsa
legfelső ríllrísba! Ftlzze be a szálat elö]Íől hátafelé a
baloldali túlpkba!

Emelje fel a varrótalpat, belyezze alé! a: szilat|
Engedje le ísmét a vanótalpat!

A beflizés utrán ismét engedje le a fe1ső kést! Zrírja a
greifer- és az anyagvezető f€delet!

(23.oldal)
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Utalás:Amennyiben a geife$zálat újra be kell flt.ari, vágja el mindkét túszálat a tú
lyukáná, és távolítsa ellElóször a gÍeifert fijzze be, majd eá követően a tűket!



VARR]ISPRóBA' SZÁLFESZESSÉG

Varráspróba

A befiizés után végezzen egy vanáspróbát! Helyezze
az anyagot duplán a vaÍótalp alá, hogy az öltésképet
és a sálfeszességet helyesen meg tudja ítélüi !

- Állítsa a Íiikapcsolót ''BE'. állásbal
- Minden sálfeszítót állítson 4 éItéke!
- A felső kést állítsa vágóhelyzetbe!
' Engedje le a varrótalpat!
. A varrótalp elejét emelje meg könnyedén a

hüv€lykujjával, és hdlyezze alá az arryagot a kés

elélEngedje le a vanótalp elejét! varrjon!
- A varrás végénél varrjon az anyagszélen tul' amíg
8 centiméteres liánc nem alakul ki!
. Fogja meg az aÍryagot bal kézzel' és hÍr72^ áLt a

cémal|Áncot a valrótalp tartókarjáa lévő szálvágón!

Yarráspróba ellenőrzése

l. Felső $eiferszíl (kék)
2' Alsó gÍeifelsál (piros)
3. Jobboldali tiiszáI (zöld)
4. Baloldali tüsál (sárga)

A sálfeszesség akkor van jól beállítva, ha mindkét
greifersál pontosan az anyag szélénél találkozik' A
tűsálak egyenes öltésekből á11ó voÍralat képeznek,
és a varatot taItóssá és mégis Íugalmassá teszik'

(25.oldal)

Szálfeszesség

A szílfeszességet a kúlönféIe alyagfajtilrJtoz kell igazítani' Az alapfeszesség a legtöbb

anyagnál és cémánál 3 és 5 között van' Jelentősen eltérhet ettől az &téktől azonban, ha
speciális cémlákat hasznrílrmk, mint példáut gombl1.ukvanó cémát, gyöngyfonalat vagy más

díszítő cémát.
1 és 9 közötti tartományban a szálfeszesség fokozatmentesen minden munkríhot hozzá-

igazítható. Amennyiben balra forgatja, a sálfeszesség csökken, ha pedig jobbra forgatja, a

sálfeszessés nő.
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szálfesz€sség beállítása

A száfeszességet mindíg csak egy
értékkel változtassuk; és utála
varráspróbát!

A greifersálak hurkolata az anyag hátoldalán látszik:
A felsó $eifeÍszá fték) feszességét növeljÍik, az alsó
gleiferszál (pircs) feszességét csökkentsük!

A greiferszálak hurkolata az anyag sánén látszik:
A alsó greiferszál (pi!os) feszességét növeljiik' az felső
greiferszál fték) feszességét csöklcntsiik!

Ajobbol<lali tűszá hurkot képez a hitoldalon;
A jobboldali tüsál (zöld) feszességét növ€ljiik!

A baloldali túszál hurkot kép€z a hátoldalgn;
A baloldali tűszá (sárga) feszességét Döveljtik!

Az anyag széle kissé begöndöódik:
Mindkét greiferszál (kék és pilos) feszességét kissé
csökkentsük!

Az anyag a varrás során összehúzódik:
A jobE és baloldali tüszál (zöld és sárya) feszességét csökkentsÍlk!

fél va5l cgy egész
ismét végezáink

(27.oldal)
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BEALLíTAS Es KEZELES

Öltéshossz

- Á ítsr a fókapcsolól ''0'' állásba!
- Húcza ki a há|ózati csatlakozót a konnektorból!
- Nyissa ki az aÍ|yagvezető fedelet! oldja kí az
öltéshossz beállító gombját, és tolja a kívánt
helyzetbe!

Az öltés hossza l-4 ÍnÍn közötti taltományban
fokozatmentesen . ríllítható' A legtöbb overlock
munka 2 és 3 mm közöttí öltéshosszal varrható.

Varratszélesség

- Á ítsa a főkapcsolót ll0ll állásba!
- Hírzz^ ki 

^ 
há|ózati csatlakozót a konnektorból!

. Nyissa ki az anyaglovábbító |edeletl FmeJje |el a
varrótalpat!
- Nyomja a felső kést jobbra! Forgassa el a
varratszélesség állító gombját a kívánt ilányba!
- Zatja az anyagtovábbító fedelet, és engedje le a
kést!

csökken1se a varrásszélességet, ha az alryag a vatrás
tolni)!
Növelje a varrásszélességet ha a sáIhurkolás nem az
töIténik (a késtjobbÉ kell tolni)!

Differedciáltovábbítás #

(29.oldal)

során begöndörödik (a kést balra kell

anyag szélénél, hanem ettől távolabb

A továbbító két részből á1l, egy tű előtti és egy tű uüíni részből. Egy teljes továbbítómozgtáson
belül a két továbbító kiilönböző hosszban továbbít.
A differenciráltovábbítrís lehetővé teszi teljesen egyenes és hullámmentes varatok készítését a
hurkolt anyagoknál az anyag ellolása nélkül. Ugyancsak gondoskodik anól, hogy a csúszós
anyagok, mint a nylon vagy a tömöÍen szövött anyagok a varÍiís sorrín ne húzodjanak össze.

Hurkolt és kötlitt áruk hullámmentes feldolgozása

Az első továbbító talphosszuságának nagyobbnak kell lennie, mint a hátsónak. Az első
továbbító így aDnyi anyagot tol el, amennyit a hátsó továbbító nyújtás nélkül a tű mögé tud
lovábbítani

tsszehúzásmentes varrat készítése tömötten szövött vagy szitrtetikus' kötötÚ alyagoknál

A hátsó továbbító talphosszuságának nagyobbnak kell lennie, mint az elsőnek. Az első
továbbító így annyi anyagot tart vissza' aÍnenrryit a hátsó továbbító egyenesen a tú mögé tud
továbbítani.



varrótalpnyomás (3l'oldal)

A varrótalp[yomást a gyrártó középértéke .íllította be. Amennyiben pontosan hozzá akaÍja
qazítaÍi a vaEótalp nyomását az aayaghoz, forgassa el a vaÍótalpnyomás szabá|yozó
csavarját a kívánt irányba!

GYAKoRLATI vARRí,s

Szálszakadás varrás ktizben

Varrjon el azonnal hegyes sógben az anyagszelnél, távolítsa eI az a\yagot| Fúzzdn be újra!
Amennyiben az alsó greiferszál szakadt el, mindkét tiiszálat vágia el a tiilyukn.ál, és távolítsa
el! Először a gÍeifeÍt fiízze be, majd a tiiket! Kb. 2.3 cm-rel a szálszakadás helye előtt kezdje
újra a varrást!

öltések felfejtése

Vágia szét egy hegyes ollóval a hulkokat! H.ÚzzA atíiszá|akat, az öltés magától felfejtódik.

GONDoZÁS, KARBANTARTÁS

Kés cseréje

A kést cseréltesse szakkereskedővel !

FIGYELEM: Mindig tartsa be a biztonsági előírásokat!

|zzó cseréje

- A hátózati csatlakozó kihúzásával válassza le a gépet az elektromos háIózatról!
' Csavarjaki azizzót' és tegyen be újat!
(Az izzó elektromos teljesítménye 15 Watt 120 voltos gép esetén és 15 watt 220 voltos
gépnél is' Megfelelő izzót a szakkereskedőnél vásrárolhat')

FIGYELEM: Mindig tartsa be a biztonsági előírrisokat!

Tisztítás és olajozás

. A hálózati csatlakozó kihúzásáYal yáIassza le a gépet az elektromos hálózatról!

. A szabás és v-arrás során por, szál. és anyagÁaradékok telepszenek meg a gépen.
Rendszeresen tiávolítsa el ezeket a maÍadványokat! Csak ritkán olajozza a gépet a megjelölt
pontoknál!



ZAVARoKELHARíTASA (33.oldal)

Zavsr Megoldás

Az anyagot nem varrótalpnyomás hil kicsi varrótalpnyomást állítani
egyenletesen Alsó kés éIetlen vagy losz- Kést cserélni vagy helyesen betenrú
továbbítja a gép szrrl van behelyezve

Szakad a szál A szálfeszesség túl nagy a szálfeszességet csökkenteni
válasÍott cémiihoz szálfeszességet megvizsgálni
A gép nincs helyesen befiizve Beflízeseket megvizsgrílni
A trik nincsenek helyesen be- Tút helyesen betenni a lapos oldalával
téve hátrafelé (130/705 H tiit használjon)

Tűtö k A tiik tompák vagy a tiihegyek Tút kicserélni
séÍültek
A tiik nincsenek helyesen be- Tút helyesen betenrri a lapos oldalával
téve hátafelé
Az anyagot a vanásnál húaák Az anyagot csak könnyedén vezesse

vanásná

tltéskihagyás A tűk göÍbültek vagy tompák Tút kicserélni
Nem megfelelő nit hasznríl 130/705 H lendszerú tút hasmáljon
vaÍótalpnyomástulkicsi varÍótalpnyomástnövelni

Hibás öltéskép A céma nem fekszik helyesen Megvizsgálni, hogy a cérna helyesen
a feszítótányéIok között fekszik.e a feszítőtányérok között
A szál beakadt vizsgálja meg a befiizést

Alyag a vanás soriin Az anyagot húáa a vanás alatt Az anyagot csak köruryedén vezesse
hullrímosodik. kiilö- vanásnáI
nösen a hurkolt anya- vaíótalpnyomás túl nagy csökkentse a varótalp nyomását
gokníl Differenciáltovábbító nincs váltoáassa a diffelenciáltovábbítás

helyesen beállitva eíeké(

Anyagösszehúzódik szífeszességtúlnagy csökkelÍseaszálfeszességet
Differenciáltovábbítónincs VáltoáassaadifferenciáItovábbítás
helyesen berillítva éItékét

Anyagszél bepöndö- Túl sok anyag van az öltésben Varrásszélességet csökkenteni
rödik szálfeszesség túl nagy csökkentse a szílfeszességet

ok



lrŰszn,xr,q,oltor (35'oldal)

tltéslehetóségek 3 szálas hengervanat
2 tü: 4 szálas overlock biaonsági varrattal

Türendszer(HAxl) l.t'o;?***'"u,1aposöltés,hengeÍszegély
oltésszélesség 3.? mm (3 száas overlock)

oltéshosszúság 
5J mm (4 száas werlock)

Differenciáltovábbítás hullIimmenteshurkoltanyagoknálN-2

vanótalpemelés 
nincs varatfodloádti' 0,7-N

KézikeÍék forgásiÍíny előre

- varróseb€sség 1300 öltésig perceÍ*ént
Súly 7 

'3 
kg

Tömeg 29z (B) x295'(D) x290 (G/H) mm

A műszakí elórclépés ádekében a váltoáatás j ogát fenntartjú.

KtILÖN lmGvÁsÁRoLHATó TART oZÉ'KoK

Láthat&tlan öltéstalp

GuBiszalag-bevarró talp


