
BERNINA 3.SĒRIJA

INOVATĪVA, STILĪGA UN 
VIENKĀRŠA LIETOŠANĀ.

JAUNĀ 3.SĒRIJA



«�Mana šujmašīna B�335�— 
mana labākā draudzene».
ANNIKA VIKTORIJA ,
HOBIJ-DIZAINERE, BLOGERE 

Annika  - jauna talantīga, kreatīva un neticami apdāvināta dāma. 
Viņai ir savs kanāls Youtube, viņa ir no Sidnejas. 
Viņa precīzi zin, kas interesē viņas auditoriju: vienkārši paņēmieni, kas 
padara šūšanu par baudu. Kā rāda viņas meistarklases, tieši BERNINA 335 
ir labākais palīgs uz kuru vaiņa var paļauties. 
Viņa mīl savu 3.sērijas BERNINA. 

Iemīliet arī Jūs! 

B 335 un B 325

VAI UZŠUVI TO PATI? 
JĀ, PATI!
STĀSTA JAUNA MEISTARE …
Vai kāds var pastāstīt par 3.sērijas šujmašīnu labāk kā meistare, kas dievina pati radīt sev neatkārtojamu apģērbu, kā arī 
eksperimentēt ar dažādiem stiliem un dažādiem audumu tipiem. 
Dizainere un blogere Annika Viktorija pārzina daudzus smalkus trikus, kas palīdz viņai radīt unikālus tēlus. 
Viņa stāsta par šūšanas mākslas noslēpumiem un dalās ar savu personīgo pieredzi plašai auditorijai visā pasaulē. 
Radot skaistos darbus viņa izmanto BERNINA 3.sērijas šujmašīnu - tā ir kompakta, ar lielisku kvalitāti un funkciju izvēli, 
taču tajā pat laikā vienkāršas un viegli saprotamas lietošanā. 

Ir pienācis laiks izmēģināt arī Jums!



BERNINA 335 UN 325. JŪSU 
GUDRĀS MAŠĪNAS.
Apģērbu un aksesuāru dizainus un radīšana ir ļoti nopietns process. Viennozīmīgi kādā no darba etapiem Jūsu radošajai 
degsmei būs nepieciešama uzticama palīdzība. Iepazīstieties: modeļi B325 un B335. Šīs šujmašīnas ir pietiekami kompaktas, lai 
glabātu tās plauktā vai skapītī, bet tajā pat laikā pietiekami jaudīgas, lai spētu sašūt pat visbiezāko audumu. Šīs šujmašīnas šuj 
tikpat iespaidīgi, cik izskatās. Šīm mašīnām taču vārds ir BERNINA.

JAUNRADE AR SAVĀK ROKĀM 
KAPĒC GAN NE!
Neatkarīgi no tā vai vēlaties šūt vai radīt neatkārtojamus aksesuārus, varbūt remonēt apģērbu, B335 un B235 šujmašīnas ar to lieliski 
tiks galā. Jebkura tipa audumi ir pa spēkam šīm mašīnām, tāpat tās apstrādās malas, izdaiļos apģērbu ar dekoratīvajiem dūrieniem. 
Lai kāds arī radošais lidojums Jūs nepiemeklē, Jūs to spēsiet realizēt, pateicoties plašam mašīnu iespēju klāstam.

KAD KOMFORTS KĻŪST PAR STANDARTU 
Pašas populārākās un nepieciešamākās funkcijas pieejamas ātrā 
uzstādīšanā mašīnas priekšdaļā, piemēram start/stop taustiņš 
šūšanai bez pedāļa vai taustiņš šūšanai atpakaļgaitā. 
Adatas pozīcija apstājoties šūšanas procesā tiek iestatīta ar 
pozicionēšanas taustiņu augšā/apakšā. Tas ir īpaši ērti šujot 
stūrus. Parauga beigu funkcija un spoguļattēls (pieejams modelī 
B335) ļoti palīdz šujot dekoratīvās vīles. Šūšanas ātruma kontrole 
palīdz šūt ar ātrumu līdz 900 dūrieniem/minūtē. Šūt - tas ir ātri.

VĒL VAIRĀK IESPĒJU SALĪDZINOŠI MAZĀ 
IZMĒRĀ
16 cm darba virsma pa labi no adatas – vairāk kā pietiekami, lai 
realizētu idejas, kā arī iespēja taupīt vietu Jūsu dzīvojamajā istabā. 
Piedurkņu platforma ļauj ātri un vienkārši strādāt ar slēgtiem 
elementiem, tādiem kā piedurknes vai bikšu gali.

BRĪVO ROKU SISTĒMA (BERNINA FHS) 
Pateicoties BERNINA FHS sistēmai iespējams pacelt pēdiņu un 
nolaist apakšējā transportiera zobiņus nenoņemot rokas no 
izstrādājuma. Šo iespēju nodrošina speciāla ceļa svira. 
BERNINA FHS sistēma ietilpst modeļa B335 standarta 
komplektācijā, ceļa svira pieejama kā papildus opcija.  
BERNINA FHS sistēma neietilpst BERNINA 325 komplektācijā.

PATĪKAMA UN ĒRTA
Pusautomātiskais diega ievērējs krietni atvieglo darba procesu, 
savukārt gaišais LED apgaismojums ļauj nepārtraukt darbu arī 
diennakts tumšajās stundās. Tiešās izvēles taustiņi ļauj ātri un 
vienkārši izvēlēties vajadzīgo šuves izskatu, izvēloties dūriena 
garumu un platumu ar vienkāršu taustiņa nospiešanu. 
Izvēlēto konfigurāciju var saglabāt atmiņā, nezaudējot vēlamos 
uzstādījumus. Pats svarīgākais, ka varēsiet kontrolēt visus 
uzstādījumus ekrānā.

ABSOLŪTA PILNĪBA
Izvēlieties dekoratīvos dūrienus un alfabēta burtus, lai radītu 
unikālus dizainus pēc savas gaumes. Ietaupiet laiku, lietojot 
uzstādījumu saglabāšanas taustiņus. Tāpat izvēlieties 
palielināmo darba virsmu, kas viegli rodama uzstādot komplektā 
esošo papildus galdiņu. Standarta piederumu komplekts ietver 
vairāku tipu pēdiņas, automātisko pogcaurumu pēdiņa ietilpst 
modeļa B335 standarta komplektācijā, kas ļauj šūt brīnišķīgus 
vienāda garuma pogcaurumus. Plašais papildus aksesuāru klāsts 
ļauj 3.sērijas šujmašīnu uzlabot un lietot ļoti plašam uzdevumu 
spektram.

Ja tas Jūs nepārliecina …

PILNA IZMĒRA KVALITĀTE
Nav iespējams uzlabot jau tā perfekto? Mums tas izdevās! Mēs 
kompaktājā, izturīgajā 3.sērijas šujmašīnas korpusā esam 
ievietojuši visus jaunākos tehnoloģiskos sasniegumus, tagad 
nekas netraucēs Jūsu radošajām izpausmēm. Neizmirsīsim, ka 
mašīna ir ļoti viegli saprotama un vienkārši lietojama.

Šūšana ar šo mašīnu sēriju ir tik vienkārša. Spoža un mūsdienīga 
LED lampu apgaismojuma sistēma nodrošina lielisku darba 
virsmas pārredzamību jebkurā diennakts laikā. Nepieciešamo 
funkciju izvēle un uzstādīšana notiek ar taustiņu palīdzību. Šūt 
ar BERNINA ir tik vienkārši un patīkami.



ОТА РАБОТЫ,
STILĪGS DIZAINS, 
VIENKĀRŠA LIETOŠANA 
ĻOTI AUGSTA KVALITĀTE

Uzstādīšana
• Pozicionēšana

adatas augšā/apakšā
• Parauga beigas
• Spoguļattēls 

(Tikai modelī B335)

LCD-ekrāns
• Uzstādījumu apskats

Ergonomiskums
• Ērti izkārtoti taustiņi:

Start/Stop un atpakaļgaita

Pusautomātiskais diega ievērējs
• Parocīga diega ievēršanas

vadīkla

Regulējams šūšanas ātrums
• Līdz 900 dūrieniem minūtē

воDarba virsma
160 mm darba virsma 
pa labi no adatas



СТИЛЬНЫЙ ДИЗАЙН, ПРОС
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

Ērta dūrienu parametru 
regulēšana
• Dūriena platumus, adatas

pozīcija un dūrienu garums viegli 
uzstādāms ar atbilstošajiem 
taustiņiem

Atmiņa
• Vīles parametru uzstādījumi

viegli saglabājas mašīnas atmiņā

Šūšanas alfabēts
• Alfabēt izvēle nospiežot

taustiņu

Tiešā izvēle ar taustiņiem

• Ātra un precīza vēlamā
dūriena tipa izvēle

Iebūvēta BERNINA FHS - brīvo roku 
sistēma (tikai modelim B335)
• Pēdiņas pacelšana vai nolaišana

vienlaicīgi nolaižot apakšējā 
transportiera zobiņus ar ceļa sviru. 
Ceļa svira iegādājama atsevišķi.

Spožs LED apgaismojums
• Visas darba virsmas vienmērīgi 

spožs apgaismojums

Рабочее простран
160 мм рабочего 
пространства справа 
от иглы 



Vispārīgā informācija  B 325 B 335

Kuģīša sistēma CB CB

Maksimālais šūšanas ātrums (dūrieni minūtē) 900 900

Darba virsma pa labi no adatas 160 mm 160 mm

Diožu displejs ü ü

Diožu indikatori 8 gaismas indikatori 8 gaismas indikatori

Maksimālais dūriena platums 5,5 mm 5,5 mm

Maksimālais dūriena garums 5 mm 5 mm

Adatas pozīcijas 9 9

Spolīšu turētāju skaits 2 2

Pusautomātiskais diega ievērējs ü ü

Diega nogriezēji korpusā 3 3

Šūšana atpakaļgaitā ü ü

Start/Stop taustiņš ü ü

Laidena ātruma regulēšana ü ü

Adatas pozicionēšana augšā/apakšā ü ü

Spolītes uztīšana šūšanas laikā ü ü

Šujmašīnas svars 8 kg 8 kg

Šūšana B 325 B 335

Atmiņa (ilglaicīgā) ü ü

Apgriešana spoguļattēlā ü

Funkcija "Parauga beigas" ü ü

Šūšanas alfabēti 1 2

Kopējais dūrienu skaits (ieskaitot alfabētus) 97 221

Darba dūrieni 15 20

Dekoratīvie dūrieni 23 91

Krustiņdūrienu vīles 3 4

Kvilta dūrieni 3 12

Pogcaurumi (ieskaitot actiņu) 1 5

Manuālā daudzpakāpju pogcauruma apstrāde ü ü

Automātiskā pogacurumu garuma mērīšanas sistēma  ü* ü

Automātiskais pogcaurums  ü* ü

Pogu piešūšanas programma ü ü

Lāpīšanas programmas ü ü

Standarta piederumi B 325 B 335

BERNINA pēdiņas komplektā 5 6

Standarta universālā pēdiņa #1 ü ü

Overloka pēdiņa #2 ü ü

Automātiskā pogcaurumu pēdiņa #3A * ü

Pogcaurumu pēdiņa #3 ü

Rāvējslēdzēja iešūšanas pēdiņa #4 ü ü

Slēptā dūriena pēdiņa #5 ü ü

Atvērtā izšūšanas pēdiņa #20 ü

Brīvo roku sistēma  BERNINA (FHS) ü

Brīvo roku sistēmas ceļa svira opcija

Pieliekamais virsmu palielinošais galdiņš ü ü

Pedālis ü ü

Aksesuāru somiņa ü ü

Putekļu pārvalks ü

*  Automātisko pogcaurumu izpildei Jums būs nepieciešama automātiskā pogcaurumu pēdiņa  #3A, tā 
neietilpst šujmašīnas B325 standara komplektā. Pēdiņa #3A jāiegādājās atsevišķi.

Komplektācija, funkcijas un citi parametri var tikt mainīti bez brīdinājuma.
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