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**	Standarta	pēdiņu	komplektā	ietilps:	universālā pēdiņa(zig-zag), pēdiņa   
 „rāvējslēdzēja” iešūšanai, pēdiņa pogcaurumu izgatavošanai, pēdiņa pogu piešūšanai.  
 Papildus	(tikai	modelim	Milan	8):	pēdiņa izšūšanai, overloka pēdiņa, pēdiņa  
  kvilta dūrieniem, pēdiņa lāpīšanai/stepēšanai, slēptā dūriena pēdiņa.

Taustiņš	adatas	
pārvietošanai	galēji	augšējā/
apakšējā	pozīcijā,	vīles	
nostiprināšanas	funkcija
Pēc mašīnas apstādināšanas 
adata atkarībā no iepriekšēja 
uzstādījuma automātiski paliek 
augšējā vai apakšējā pozīcijā. 
Nostiprināšanas funkcija ļauj auto-
mātiski nostiprināt vīles beigas. 

Displeja	satura	
pārskatīšanas	funkcija
Vienkārši izvēlēties vīli, pārskatot 
displeja informāciju ar diviem 
pārskates taustiņiem.  

Īsa	instrukcija	un	nodalījums	
pēdiņām
Atveramā īsā instrukcija ar paskaidrojošiem 
zīmējumiem un pēdiņu tabulu, kā arī 
nodalījums pēdiņām atrodas 
ērtā izbīdāmā kastītē.  

Rokas	platforma	un	
vienlaidus	atbalsta	plāksne
Lai ar bernette mašīnu strādātu uz roku platformas, 
nepieciešams noņemt mašīnas pieliekamo daļu. Tas 
ļauj bez jebkādām problēmām šūt aproces un citus 
cauruļveida tekstilizstrādājumus. Vienlaidus metāliskā 
atbalsta plāksne, veicot jebkuru darbu, nodrošina 
mašīnas stabilitāti – ērti, bez trokšņa un vibrācijām.  

Automātiskais	pogcaurums
Lai izveidotu perfektu pogcaurumu, 
kas atbilst pogas izmēram, 
nepieciešams pavisam maz laika. 

Optimāls	apgaismojums
Divas gaismas diožu lampas uz statnes 
un adatas virzītāja stieņa zonā nodrošina 
optimālu darba virsmas apgaismojumu.  

Šķidro	kristālu	displejs	un	laidena	ātruma	regulēšana
Pēc tās vai citas paraugvīles izvēlnes, tā atspoguļojas displejā ar 
ieteicamajiem mašīnas regulējumiem.
Ātruma regulators ļauj laideni uzstādīt maksimālo šūšanas 
ātrumu. Elektroniskais dzinēja regulators nodrošina vienmērīgu 
un pietiekami spēcīgu adatas caurduri. 

Automātiskais	diega	ievērējs
Ātra un vienkārša diega 
ievēršana adatā. Ar vienu 
rokas kustību, kā pēc burvja 
mājiena, diegs ieveras 
adatas actiņā.

Start-Stop	taustiņš
Ar taustiņu Start-Stop var sākt šūt 
nenospiežot palaidējpedāli. 
Tas ir īpaši parocīgi izpildot garas vīļu 
kombinācijas. 

Rotējošais	kuģīša	mehānisms	ar	
vertikālo	asi
Apakšējā diega spolīte ieguldāma šujmašīnas 
kuģīša kapsulā no augšas – ērti un ātri.  
Atzīme uz kuģīša tapas nodrošina pareizu un 
vienkāršu diega ievēršanu. Izbīdāmais kuģīša 
vāciņš ļauj atkal ātri sagatavot mašīnu darbam. 

Divi	diega	nogriezēji
Viens diega nogriezējs atrodas uz vāciņa 
mašīnas galā un otrs, pa kreisi uz adatas 
plāksnes, nodrošina īpaši ērtu diega 
nogriešanu darba gaitā. 

Dekoratīvie	dūrieni	

Darba	dūrieni

Pogcaurumi Vīles	kviltam Stepēšanas/lāpīšanas	vīles

Šūšanas	funkcijas	  
Mašīnas tips komjuterizēta Elektroniskā Mehāniskā mehāniskā
Kopējais šušanas funkciju skaits 150 28 26 21
1-etapa automātiskais pogcaurums 10 1 1 1
Darba dūrieni 22 19 17 3
Dekoratīvie dūrieni 20 6 6 1
Vīles kviltam 3 2 2 2
Alfabēts (lielie/mazie burti/cipari/spec. simboli) 1 (95 zīmes) - - -
Atmiņa 1 (30 dūrienu) -  - -
Maksimālais vīles platums 7  7 7 5
Laidena vīles platuma izmaiņa 15 pakāpieni • • •
Dūriena maksimālais garums 4,5  4,5 4,5 4,5
Iepriekšēji ieprogrammēts dūriena garums un vīles platums  • - - -
Sistēmas „Drop-in“ rotējošais kuģītis • • • CB
Ierīce transportiera nolaišanai  • • • •
Augšējā un apakšējā diega nogriezējs • • •  (tikai augšējam diegam)
Pēdiņas piespiešanas stipruma laidena regulēšana • • • •
Iebūvēts diega nostiepuma regulators • • • •
Šūšana ar dubulto adatu • • • •
Pēdiņas pamatnes ātrā nomaiņa • • • •
Apkalpošana	 	 	 	 	  
Vīles indikācija LCD ar grafisku attēlu  Apskates lodziņš Apskates lodziņš Apskates lodziņš
Vīles izvēlne 12 taustiņi izvēloties 
 tiešu skaitli / pārskatu Rokturis Rokturis Rokturis
Vīles apstrāde * • - - -
Vienkāršs labojums atmiņā (izmainīt, pievienot, izdzēst, izdzēst visu) • - - -
Animētā palīdzība uz ekrāna • - - -
Iebūvētā īsā instrukcija • • • -
Nodalījums pēdiņu glabāšanai • -  - -
Optimālais apgaismojums • (2 gaismas diodes) • (halogēna) • (halogēna) • (halogēna)
Automātisks diega ievērējs • • • •
Adatas apstādināšanas funkcija saglabāta atmiņā augšējā/ apakšējā stāvoklī • • - -
Ātruma regulators • • - -
Elektroniskais ātruma regulators • • - -
Elektroniskais palaidējpedālis • • • •
Divpakāpju svira pēdiņas pavelšanai • • • •
Rokas platforma • • • •
Spolītes automātiska uztīšana • • • •
Vinlaidīga atbalsta metāla plāksne • • • -
Piederumi	 	 	 	 	  
Kārba piederumiem, pieliekamajā platformas daļā.  • • • •
Aizsargpārvalks pret putekļiem • (soma) • • •
Standarta piederumi    
- Pēdiņu skaits  9 4 4 4
- piederumu komplekts (otrais stienis spoles turētājam, 3 spolītes, adatas utm.) • • • •
- Instrumentu komplekts (2 skrūvgrieži, nazis-ārdītājs, suka-otiņa) • • • •
 Speciālie	piederumi:	bernette šujmašīnām ir pieejams plašs speciālo (papildus) 

piederumu klāsts, tādu kā: augšējā transportiera pēdiņa, dubultā adata, pēdiņa 
izšūšanai, overloka pēdiņa, pēdiņa-nogriezējs, slēptā dūriena pēdiņa, pēdiņa šņores 
iešūšanai, pēdiņa kvilta dūrienam, pēdiņa stepēšanai/ lāpīšanai un izšūšanai, pēdiņa 
materiāla sakrokošanai.  

Pārliekamais	un	otrs	spolītes	turētājs
Pārliekamais spolītes turētājs kopā ar otru 
spolītes turētāju sniedz iespēju ērti strādāt ar 
dubulto adatu.

Tiešās	izvēlnes	taustiņi
Ar tiešās izvēlnes taustiņiem 
no 0-9 var ērti un ātri izvēlēties 
līdz pat 10 vīļu veidiem.

Balansa	bloks
Transportiera kalibrēšanai, 
darbam ar dažādiem 
materiāliem. 

Taustiņš	šūšanai	
virzienā	uz	aizmuguri
Ar taustiņu šūšanai virzienā 
uz aizmuguri var pārslēgties 
pirms šūšanas uzsākšanas, 
lai īslaicīgi veiktu reversa 
dūrienus attiecīgajām vīlēm.

Alfabēts

* dūriena garums, platumi, nostiprinājums pagriezienā, raporta pagarinājums, 
   norobežojums darbā ar dubulto adatu

Pilnīgi jaunas konstrukcijas kompjuterizētā šujmašīna bernette Milan 8 
atbilst pat visneiedomājamākajām prasībām, kuras mūsdienu 
kompjuterizētajā laikmetā nedārgai, bet tajā pat laikā tehniski pilnīgai 
šujmašīnai, spēj pieprasīt visprasīgākais lietotājs. 
Pateicoties universālam pielietojumam, vienkāršai apkalpošanai ar 
ērti izvietotiem taustiņiem un priekš šīs klases mašīnām brīnišķīgu 
matricas displeju ar augstu izšķirtspēju, sniedz iespēju ātri pārtaisīt 
vai remontēt dažādas apģērbu detaļas. 
Izsmalcinātiem lietotājiem šujmašīna piedāvā vairākas elastīgās 
vīles, vīles kviltam, kā arī 10 dažādus pogcaurumu veidus. 
Radoša šuvēja ātri konstatēs, cik daudz dekoratīvo vīļu un alfabētu 
veidu piedāvā šī šujmašīna ar iespēju saglabāt atmiņā sastādītās 
paraugu kombinācijas. 
Jaunā apgaismes sistēma ar divām gaismas diodes lampiņām un 
pamatnē iebūvētā izbīdāmā kastīte ar īsu instrukciju atvieglo darbu 
strādājot ar šo kompakto šujmašīnu, kura, pateicoties savam 
izmēram, aizņem maz vietas dzīvojamā telpā.  
Mašīnas pamatnē paredzēta ērta vieta pēdiņu glabāšanai.  

Atklājiet sev augstvērtīgo bernette pasauli. Katram modelim 
ir tik daudz, ko Jums piedāvāt: robusta un droša tehnisko 
mezglu uzbūve, neskaitāmas funkcijas un iespējas, kā arī 
pievilcīgs dizains jebkura vecuma lietotājam. bernette lie-
liskās šūšanas un izšūšanas šujmašīnas, kā arī overloki ir 
ražoti moderna un augsti kvalificēta ražotāja rūpnīcā Āzijā, 
BERNINA ir atbildīga par šī ražotāja kvalitātes kontroli un 
garantē augstu veiktspējas standartu. Tādejādi ir iespējams 
piedāvāt bernette augstvērtīgo šujmašīnu sēriju mūsu pircē-
jiem vislabākajā cenas / kvalitātes attiecībā.

Iepazīstiet 
bernette Milan 

modeļus pie 
Jūsu tuvākā 

izplatītāja.
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Šujmašīna bernette Milan 7 ir pašas augstākās kvalitātes modelis bernette 
mehānisko šujmašīnu sērijā.  Aprīkota ar daudzveidīgu vīļu izvēli, šī šujmašīna 
ļauj profesionāli veikt pietiekami sarežģītus šūšanas projektus. Neatkarīgi no 
tā , ar kādu ātrumu Jūs šujat, elektroniskā dzinēja regulācija nodrošina pietie-
kami spēcīgu un vienmērīga stipruma adatas caurduri, kā arī vienmērīgu šūša - 
nas ātrumu. Izmantojot taustiņu Start-/Stop un ātruma regulatoru, iespējams 
iztikt bez palaidējpedāļa. Liels dūrienu skaits, šūšanas ātruma laidena 
regulēšana, kā arī neskaitāmas papildus funkcijas – tas viss padara bernette 
Milan 7 šujmašīnu par uzticamu partneri visos Jūsu šūšanas „piedzīvojumos”. 

Labi pārskatāma vīļu izvēlne un brīnišķīga produktivitāte par pieejamu 
cenu. Pateicoties ērtai šujmašīnas lietošanai un laidenai vīļu platuma 
regulācijas iespējai, Jūs bez grūtībām sasniegsiet lieliskus rezultātus, 
piemēram, pārtaisot vai labojot apģērbu detaļas. Automātiskā diega 
ievērējs ir absolūti profesionāls. 

Darba	vīles

Elastīgās	vīles

Vīles	kviltam Dekoratīvās	vīles

Darba	vīles

Elastīgās	vīles

Vīles	kviltam

Taustiņš	adatas	pārvietošanai	
galēji	augšējā/apakšējā	pozīcijā,	
vīles	nostiprināšanas	funkcija
Pēc mašīnas apstādināšanas adata 
atkarībā no 
iepriekšēja uzstādījuma 
automātiski paliek augšējā 
vai apakšējā pozīcijā. 

Vīles	platuma	laidena	regulēšana
Dod iespēju nodrošināt precizitāti 
veicot neparastus šūšanas darbus. 

Vīles	platums	7	mm
Pavisam vienkārši veidot brīnišķīgas 
apmales un aplikācijas.

Iebūvēta	īsa	instrukcija
Īsa instrukcija ar visām 
rekomendējamajām pamata 
regulācijām atrodas pa rokai, 
izvelkamajā kastītē. 

Rokas	platforma	un	vienlaidena	
atbalsta	plāksne
Lai ar bernette šujmašīnu strādātu ar rokas 
platformu, nepieciešams noņemt šujmašīnas 
pieliekamo daļu. Tas ļauj brīvi šūt piedurknes 
un citus cauruļveidīgus tekstilizstrādājumus. 
Vienlaidus metāla atbalsta plāksne veicot jebkuru 
darbu mašīnai nodrošina stabilitāti – ērti, bez 
trokšņa un vibrācijām. 

Ierīce	transportiera	nolaišanai
Stepēšanai, brīvai šūšanai un izšūša-
nai transportieris var tikt viegli nolaists 
ar virzītājslēdzi. 

Automātiskais	pogcaurums
Lai izveidotu perfektu pogcaurumu, 
kas atbilst pogas izmēram, nepiecie-
šams pavisam maz laika.

Optimālā	apgaismojuma	
lampa
Optimizēts darba virsmas 
apgaismojums. 

Laidena	ātruma	regulēšana
Ātruma regulators ļauj laideni uzstādīt 
maksimālo šūšanas ātrumu. Dzinēja 
regulēšana ļauj nodrošināt vienmērīgu un 
pietiekami stipru adatas caurduri un pastā-
vīgu griešanās ātrumu. 

Automātiskais	
diega	ievērējs
Ar vienu rokas kustību, 
kā pēc burvja mājiena, 
diegs ieveras adatas
actiņā. 

Start-Stop	taustiņš
Ar taustiņu Start-Stop var sākt 
šūt nenospiežot palaidējpedāli. 
Īpaši parocīgi tas ir izpildot garas 
vīļu kombinācijas. 

Rotējošais	kuģīša	mehānisms	ar	
vertikālo	asi
Apakšējā diega spolīte ieguldāma šujmašīnas 
kuģīša kapsulā no augšas – ērti un ātri.  
Atzīme uz kuģīša tapas nodrošina pareizu 
un vienkāršu diega ievēršanu. Izbīdāmais 
kuģīša vāciņš ļauj atkal ātri sagatavot mašīnu 
darbam. 

Divi	diegu	nogriezēji
Viens diega nogriezējs atrodas uz 
vāciņa mašīnas galā un otrs, pa kreisi 
uz adatas plāksnes, nodrošina īpaši 
ērtu diega nogriešanu darba gaitā. 

Ne visās valstīs iespējams iegādāties visus četrus modeļus. Šeit aprakstītās funkcijas ir nav visām bernette šujmašīnām. Lūgums iepazīties ar tabulu, kur atspoguļoti  tehniskie dati. 

Dekoratīvās	vīles

Dekoratīvās	vīles

Dekoratīvās	vīles

Darba	vīles

Darba	vīles

Elastīgās	vīles

Elastīgās	vīles

Vīles	kviltam

Brīnišķīga dūrienu izvēle un daudzveidīgas iespējas individuālo – 
radošo ideju īstenošanā – to visu Jums sniegs šujmašīna bernette Milan 5 
Pateicoties ērtai šujmašīnas lietošanai, vienā etapā izpildāmajam 
automātiskajam pogcaurumam, dekoratīvās vīles platumam līdz 7mm, 
kā arī automātiskajam diega ievērējam, jebkurš šūšanas darbs Jums 
būs patīkams un viegli paveicams. 
Atbalsta plāksne pilnībā nodrošina mašīnai mierīgu gaitu un stabilitāti. 
Pateicoties mašīnas nelielajam izmēram bernette Milan 5 var vienlaicīgi 
kalpot kā iemīļots ceļabiedrs ceļojumos vai apmeklējot šūšanas kursus. 

Apskates	lodziņš
Ergonomiski novietots 
apskates lodziņš, lai redzētu 
izvēlēto vīles veidu. 
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