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Hybridní	model,	elektronicky	ovládaný	a	řízený	pohon	pohání	mechanic-
ké	převody.	Velký	výběr	stehů	a	mnoho	funkcí,		volnost	při	tvorbě	a	navr-
hování	Vašich	prací.	Můžete	si	zvolit	nižší	rychlost	motoru	a	elektronická	
regulace	rychlosti	motoru	Vám	zabezpečí	vysoký	průnik	jehly	materiálem	
a	rovnoměrný	chod.	Stroj	se	dá	dobře	uskladnit,	takže	Vám	může	dělat	
společnost	na	cestách,	nebo	na	kurzech	šití.

Srozumitelné	funkce	a	vysoký	výkon	za	dobrou	cenu.	
Díky	jednoduchému	ovládání	a	plynulému	nastavování	šířky	
stehu	můžete	bez	námahy	dosáhnout	vynikající	výsledky	například	
při	šití,	úpravě,	nebo	opravě	oblečení.	I	tento	model	je	vybaven	navléka-
čem	nitě	do	jehly.

Základní stehy

Stretchové stehy

Quiltovací stehy Dekorativní stehy

Základní stehy

Stretchové stehy

Quiltovací stehy

Funkce “ jehla nahoru/dolů”,
Podle	toho	jak	si	zvolíte,	jehla	při	zastavení	stro-
je	zůstane	automaticky	v	horní	nebo	
v	dolní	poloze.

Plynule nastavitelná šířka stehu
Vám	umožní	přizpůsobit	vybraný	
steh	přesně	podle	vašich	požadavků.

Šířka stehu 7 mm
Bez	námahy	vytvoříte	pěkné	široké	
bordury	a	efektní	aplikace.

Integrovaný krátký návod na obsluhu
Několik	užitečných	rad	a	i	základní		
nastavení	máte	na	dosah		
ruky.	Stačí	otevřít	
zásuvku	u	stroje.

Volné rameno a dlouhá 
základová deska
Vytáhnutím	násuvného	stolku	získáte	stroj	s		
volným	ramenem	pro	šítí	rukávů	a	nohavic.	
Dlouhá	základová	deska	vám	zabezpečí	stabilitu	stroje	
v	tomto	režimu.

Zapuštění spodních zoubků
Jednoduše	přesuňte	páčku	
do	polohy	"zoubky	spuštěny"	
a	můžete	volně	prošívat.

1-kroková knoflíková dírka
Jen	vložíte	knoflík	do	patky	a	stroj	
Vám	vyšije	dírku	správné	velikosti.

Optimalizované osvětlení
Optimálně	osvětlí	celou	
pracovní	plochu.

Plynule nastavitelná rychlost šití
Když	potřebujete	šít	přesněji,	můžete	
snížit	maximální	rychlost	šití	plynule	nasta-
vitelným	ovládačem.

Navlékač jehly
Podstatně	ulehčuje	
navlékání	nitě	do	jehly.

Tlačítko Start/Stop
Umožňuje	používat	stroj	i	bez	nož-
ního	ovladače.	Obzvlášť	komfortní	
řešení	pro	dlouhé		
stehové	sekvence.

Horizontální (zapuštěný) chapač
Máte	neustále	přehled	o	navinutí	spodní	
cívky.	Její	výměna	je	rychlá	a	jednoduchá.

Dva ořezávače nitě
Jeden	ořez	je	na	hlavě	stroje	a	druhý	je	zabu-
dovaný	do	stehové	desky.	Umožňují	jednodu-
ché	odstřižení	šicích	nití.

Některé	modely	nemusí	být	na	území	Vašeho	státu	prodávané.	Výrobce	si	vyhrazuje	právo	na	změny	výše	popsaných	funkcí	a	příslušenství.	

Dekorativní stehy

Dekorativní stehy

Dekorativní stehy

Základní stehy

Základní stehy

Stretchové stehy

Stretchové stehy

Quiltovací stehy

Díky	komfortnímu	ovládání,	jednokrokové	knoflíkové	dírce	a	až	
7	mm	širokému	dekorativnímu	stehu	i	díky	pečlivému	výběru	základních	
a	elastických	stehů	můžete	zvládnout	i	složitější		
projekty.

Okno volby stehu
Ergonomicky	umístěné		
pro	snadnou	volbu	stehu.
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moje	Město moje	bernette

Zastoupení	pro	ČR	a	SR:
fa	HAIŠMAN,	Kněžská	14
370	01	České	Budějovice
tel./fax:	+420	386	350	950
e-mail:	info@sicistroj.cz,	www.sicistroj.cz
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bernette  
Milan 8

bernette  
Milan 7

bernette  
Milan 5

bernette  
Milan 3 / Milan 2

Objevte	úžasný	svět	Bernette.	Každý	model	má	co	nabídnout,	
robustní	konstrukce,	množství	funkcí	a	design	přitažlivý	pro	
všechny	věkové	kategorie.	Modely	bernette	jsou	šicí,	vyšívací	a	
overlockové	stroje	vyrobeny	moderní	technologií.	BERNINA	
odpovídá	za	kontrolu	kvality		těchto	modelů	a	zaručuje	vysokou	
úroveň	montáže.	Dovolujeme	si	vám	nabídnout	modelovou	řadu	
Bernette,	která	se	vyznačuje	vynikajícím	poměrem	ceny	a	výko-
nu * Standardní šicí patky: Universální/entlovací/,	zipová,	pro	knoflíkovou	dírku,	

na	knoflíky.		     
Navíc (jen u Milan 8): 
Patka	pro:	saténový	steh,	overlocková,	quiltovací,	látací,	slepý	steh.

Funkce “Jehla nahoru/
dolu” a funkce zapošití stehu
Podle	toho	jak	si	zvolíte,	jehla	auto-
maticky	při	zastavení	stroje	zůstane	v	
horní	nebo	dolní	poloze.	Funkce	
zapošití	stehu	automaticky	zapošije	
steh	
na	konci	stehové	kombinace.

Tlačítko pro pohyb v 
nabídce
Mezi	stehy	se	můžete	jednoduše	
pohybovat	pomocí	dvou	tlačítek.

Integrovaný krátký návod na obsluhu s 
místem pro šicí patky
Několik	užitečných	rad	a	i	základní	
nastavení	stroje	
máte	na	dosah	ruky.	
Stačí	otevřít	zásuvku	
na	stroji.	Zásuvka	také	
obsahuje	místo	na		
uložení	patek.

Volné rameno 
a pevný podstavec
Vytažením	násuvného	stolku	získáte	volné	rameno	pro	šití	
rukávů	a	nohavic.	
Pevný	podstavec	Vám	zabezpečí	stabilitu	stroje	i	tomto	
režimu.

1-kroková knoflíková dírka
Jen	vložíte	knoflík	do	patky	a	stroj	
sám	vyšije	dírku	správné	velikosti.

Optimalizované osvětlení
Dvě	LED	diody,	jedna	u	jehelní	tyče	
a	jedna	na	těle	stroje	zabezpečují	optimální	
osvětlení	stroje.

LCD a plynule nastavitelná rychlost motoru.
Na	LCD	obrazovce	vidíte	nejen	steh	který	šijete,	ale	je	tam	
zobrazeno	i	doporučené	nastavení	stroje.
Jestliže	potřebujete	šít	přesněji,	můžete	snížit	maximální	
rychlost	šití	plynule	nastavitelným	ovladačem	(táhlem).	
Elektronicky	ovládaný	motor	zabezpečuje	vysokou	
průchodnost	jehly	materiálem	i	při	nízkých	otáčkách.

Navlékač jehly
Podstatně	ulehčuje	navlékání	
nitě	do	jehly.

Tlačítko Start/Stop
Umožňuje	ovládat	stroj	i	bez	nožního	ovladače.	
Obzvlášť	komfortní	řešení	pro	dlouhé	stehové	
sekvence.

Horizontální (zapuštěný) chapač
Máte	neustálý	přehled	o	návinu	spodní	cívky.	
Její	výměna	je	rychlá	a	jednoduchá.

Dva ořezy nitě
Jeden	ořez	je	na	hlavě	stroje	a	druhý	je	zabudo-
vaný	do	stehové	desky.	Umožňují	jednoduché	
odstřižení	šicích	nití.

Dekorativní stehy

Základní stehy

Knoflíkové dírky Quiltovací stehy Látací stehy

Šití	 	

Typ	stroje	 Elektronický	 Hybrid	 Mechanický	 Mechanický	

Celkový	počet	stehů	 150	 28	 26	 21	

Automatická	knoflíková	dírka	(počet)	 10	 1	 1	 1	

Běžné	stehy/stretchové	 22	 19	 17	 3	

Dekorativní	stehy	 20	 6	 6	 1	

Quiltovací	stehy	 3	 2	 2	 2	

Abeceda/velká	a	malá	písmena/číslice/spec.	znaky)	 1	(95	znaků)	 -	 -	 -	

Paměť	 1	(30	stehů)	 	-		 -	 -	

Maximální	šířka	stehu	 7	mm	 7	mm	 7	mm	 5	mm	

Plynule	nastavitelná	šířka	stehu	 15	poloh	 •	 •	 •	

Maximální	délka	stehu	 4.5	mm	 4.5	mm	 4.5	mm	 4.5	mm	

Automaticky	přednastavená	délka	a	šířka	stehu	 •	 -	 -	 -	

Horizontální	(zapuštěný)	chapač	 •	 •	 •	 CB	

Zapuštění	zoubků	 •	 •	 •	 •	 .

Manuální	ořez	spodní	a	vrchní	nitě	 •	 •	 •	 		(jen	pro	nitě	z	jehly)	

Nastavitelný	přítlak	patky	 •	 •	 •	 •	

Nastavitelné	napětí	horní	nitě	 •	 •	 •	 •	

Možnost	šití	s	dvojjehlou																																																																																																											 •		 •	 •	 •	

Rychloupínací	patky	(velký	výběr)	 •	 •	 •	 •	 	 	

Ovládací funkce	 	 	 	 	 	

Zobrazení	stehu	 grafický	LCD		 	Stehové	okno	 Stehové	okno	 	Stehové	okno	

Výběr	stehu	 12	přímých	voleb	 	Ovládací	kolo	 Ovládací	kolo	 Ovládací	kolo

	 /	rolování	 	

Úprava	stehu	(délka,	šířka	,prodloužení)																																															 •	 -	 -	 -	

Základní	úprava	v	paměti	(úprava/vlož/vymaž/vymaž	všechno)	 •	 -	 -	 -	

Animovaný	pomocník	na	displeji	 •	 -	 -	 -	

Rychlý	návod	v	zásuvce	 •	 •	 •	 -	

Šicí	patky	v	zásuvce	s	návodem	 •	 -		 -	 -	

Osvětlení	šicí	plochy	 •	(2	LED)	 •	(Halogen)	 •	(Halogen)	 •	(Halogen)	

Navlékač	jehly	 •	 •	 •	 •	

Poloha	jehly	nahoře/dole	 •	 •	 -	 -	

Regulace	rychlosti	šití	(posuvný	ovladač)	 •	 •	 -	 -	

Elektronická	regulace	motoru																																																																																				 •	 •	 -	 -	

Elektronický	pedál	 •	 •	 •	 •	

2-polohy	zdvihu	patky	 •	 •	 •	 •	

Volné	rameno	 •	 •	 •	 •	

Automatické	navíjení	spodní	cívky	 •	 •	 •	 •	

Robustní	kovová		základová	deska	 •	 •	 •	 -	 	 	 	

Příslušenství	 	 	 	 	 	

Schránka	na	příslušenství	u	stroje	 •	 •	 •	

Kryt	stroje	 •	(Tvrdý)	 •	 •	 •	

Standardní	příslušenství	 	 	 	 	

-	počet	patek																																																																																																													 9	 4	 4	 4	

-	příslušenství	(druhý	niťový	kolík,3	cívky,jehly	atd.)	 •	 •	 •	 •	

-	sada	nástrojů	(2	šroubováky,	páráček,	štěteček)	 •	 •	 •	 •	

	

Zvláštní příslušenství: k	šicím	strojům	Bernette	si		můžete	dokoupit	různé	doplňky,	jako:	
vrchní	podávání,	dvojjehly.	Patky	pro:	saténový	steh,	overlockový	steh,	lemovací,	slepý	steh,	
všívání	šňůrky,	quiltování,	látání,	řasení.

Nastavitelný a druhý držák cívky nitě
Nastavitelný	držák	cívky	s	nití	spolu	s	možností	
připojit	další	niťový	kolík	zabezpečuje	optimální	šití	
s	dvojjehlou.

Tlačítka přímé volby
Tlačítka	přímé	volby	stehu	0-9	
umožňují	jednoduchou	a	rychlou	
volbu	deseti	nejpoužívanějších	
stehů.

Jemné doladění stehu
Kalibraci	podavače	pro	různé	
typy	látek.

Knoflík zpětného šití
Dokonce	umožnuje	
přepnout	stroj	do	režimu		
permanentního		
zpětného	šití.

Abeceda

Novinka	v	modelové	řadě	Bernette.	Elektronický	šicí	stroj	bernette	Milan	8	
splňuje	všechny	požadavky	kreativního	uživatele	–	dobrá	cena,	vysoká	
kvalita,	množství	stehů.

Je	všestranný	a	jednoduše	ovladatelný	díky	přehledně	umístěným	řídícím	
klávesám	a	displeji	s	vysokým	rozlišením	–	můžete	jednoduše,	rychle	a	
profesionálně	opravovat	a	upravovat	vaše	oblečení.
Pro	náročné	uživatele	nabízí	Milan	8	více	strečových	a	quiltovacích	stehů	a	
10	druhů	knoflíkových	dírek.	Kreativní	uživatelé	jistě	též	ocení	dekorativní	
stehy	a	abecedu,	které	mohou	být	kombinované	a	uložené	do	paměti	stro-
je.

Nově	koncipované	osvětlení	prostřednictvím	dvou	zdrojů	na	bázi	LED	diod	
a	“Rychlý	návod”	integrovaný	do	stroje	výrazně	zvyšují	komfort	používání	
stroje.	Kompaktní	velikost	stroje	šetří	místo.	Šicí	patky	jsou	uložené	v	
základním	krytu	stroje.	Jejich	použití	je	lehké	a	pohodlné.
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