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x Šio įrenginio utilizavimas, saugiai perdirbant, turi būti atliekamas pagal atitinkamus Nacionalinius
įstatymus elektriniams/elektroniniams gaminiams. Jei abejojate, kreipkitės į savo pardavėją dėl 

gairių. (Europos Sąjungai tiktai) 

Tik Europai: 

Šį prietaisą gali naudoti 8 metų ir vyresni vaikai ir asmenys, turintys mažiau fizinių, jutimo ar psichinių 

galimybių arba turintys patirties ir žinių trūkumą, jei jiems yra prižiūrimi ar instruktuojami, kaip saugiai  

naudoti prietaisą ir suprasti susijusius pavojus. Vaikai neturi žaisti su įrenginiu. Vaikams vieniems  

negalima leisti atlikti valymo ir kitokių mašinos priežiūros darbų. 

Už Europos ribų (išskyrus JAV ir Kanadą): 

Šis įrenginys neskirtas darbui asmenims (įskaitant vaikus) su fizine, jutimine, protine negale, arba 

ribotu patyrimu ir žiniomis, išskyrus atvejus, kai atsakingas už jų saugumą asmuo skiria prižiūrėtoją ir 

instruktorių. Vaikai turi būti prižiūrimi, kad nežaistų su mašina. 

SVARBIOS SAUGUMO TAISYKLĖS 
Naudojantis elektros įrenginiais visuomet būtina laikytis pagrindinių atsargumo taisyklių, įskaitant 

žemiau pateiktas: 

Ši mašina sukurta ir pagaminta tiktai buitiniam naudojimui 
Prieš naudojimą perskaitykite visas šios siuvimo mašinos instrukcijas. 

PAVOJUS – Kad sumažinti elektros smūgio riziką: 
1. Kai prietaisas prijungtas, jo niekada negalima palikti be priežiūros. Visada po

naudojimo ir prieš valydami išjunkite šį siuvimo įrenginį iš elektros lizdo.
Kad sumažinti nudegimo, gaisro, elektros smūgio ir personalo 

ĮSPĖJIMAS- sužeidimo riziką.: 

2. Neleistina žaisti su mašina. Būtinas didesnis dėmesys,

kai siuvimo mašina naudojasi vaikai arba mašina naudojama šalia vaikų. 

3. Šį įrenginį naudokite tiktai pagal paskirtį, kaip aprašyta šioje vartotojo knygoje.

Naudokite tiktai gamintojo rekomenduojamus prijungiamus įtaisus paminėtus šioje knygoje.

4. Niekuomet nesinaudokite siuvimo mašina, jeigu pažeistas tinklo prijungimo kabelis arba kištukas,

jeigu ji blogai veikia, jeigu ji buvo nukritusi arba pažeista, arba įmesta į vandenį.

Pateikite siuvimo mašiną artimiausiam autorizuotam pardavėjui arba aptarnavimo centrui 

patikrinti, remontui, elektriniam arba mechaniniam sureguliavimui. 

5. Niekuomet nesinaudokite siuvimo mašina, jeigu kuri nors oro ventiliacijos angų yra užkimšta.

Siuvimo mašinos ir kojinio valdiklio ventiliacijos angas palaikykite švarias nuo pūkų, dulkių ar

medžiagos gabaliukų susikaupimo. 

6. Niekuomet į mašinos angas neįmeskite ir kaišiokite jokių daiktų.

7. Nenaudokite mašinos lauke.

8. Nedirbkite su mašina patalpose, kur naudojami aerozolių (purškalai) produktai, arba kur skiriasi

deguonis.

9. Kad pilnai išjungti mašiną, visus valdymo jungiklius nustatykite į išjungimo padėtį (“O”), tada

ištraukite tinklo šakutę iš rozetės.

10. Netraukite kištuko iš rozetės už kabelio. Ištraukdami kištuką iš rozetės, imkite už kištuko, ne

už kabelio.

11. Pirštus laikykite toliau nuo visų judančių dalių. Ypač reikia saugotis vietų šalia siuvimo adatos

ir/arba nukirpimo peiliuko.

12. Visuomet naudokite tinkamą adatos plokštelę. Dėl neteisingos plokštelės gali lūžinėti adata.

13. Nenaudokite sulinkusių adatų.

14. Siuvimo metu netempkite ir netraukite medžiagos. Taip galite palenkti adatą, kuri dėl to gali lūžti.

15. Visuomet ,kai atliekate reguliavimą šalia adatos, pavyzdžiui, veriate siūlą, keičiate adatą, ritelę,

prispaudimo pėdelę ar panašiai, pilnai išjunkite mašiną (“O”) .

16. Visuomet pilnai išjunkite siuvimo mašiną (iš rozetės), kai nuimate dangtelius, atliekate tepimo

operaciją arba bet kokią reguliavimo operaciją, minimą šioje knygoje.

IŠSAUGOKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS 
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I SKYRIUS 
PAGRINDINĖS DALYS 
Dalių pavadinimai 

 Vedlio pranešimų langas 
 Dygsnio ilgio rankenėlė 
 Dygsnio pločio rankenėlė
 Špūlės suktuvo stabdiklis
 Špūlės suktuvo velenas
 Pėdelių laikymo skyrius
 Varstomas siuvimo instrukcijų

skydelis 
 ritės laikiklis (didelis)
 Ritės kaištis
 Viršutinis dangtis
11 Siūlo įtempimo rankenėlė.
12 Spaudimo rankenėlė

13 Priekinė plokštelė

14 Saginės kilpos svirtis
15 Siūlo peilis

16 Adatos siūlo įvėrimo įtaisas

17 Adatos plokštelė

18 Šaudyklės dangtelio plokštelė

19 Šaudyklės dangtelio 
atpalaidavimo mygtukas 
20 Pailgintas stalas 

(Priedų laikymo dėžė) 

21 Atbulinio siuvimo mygtukas 

22 Siūlo atitraukimo svirtis 

23 Nešiojimo rankena 
24 Rankinis skriemulys 
25 Pavyzdžio atrankos rankenėlė 

26 Padavimo balansavimo diskas 
27 Maitinimo jungiklis 

28 Mašinos lizdas 
29 Adatos fiksavimo varžtas 
30 Padavimo dantukų nuleidimo 
svirtis 
31 Laisva konsolė 

32 Prispaudimo pėdelė 
33 Prispaudimo pėdelės keltuvas 
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Pėdelių laikymo skyrius 

Kiekviena pėdelė ir kišenė yra pažymėtos, kad 

būtų lengva identifikuoti ir laikyti. Norėdami 

pasiekti optimalius siuvimo rezultatus, kiekvienai 

siuvimo technikai naudokite rekomenduojamą 

pėdelę. 

 Adatų dėžutė 
 Dygsniavimo kreiptuvo strypas 
 Palenkimo siūl. paslėptais dygsniais pėdelė G
 Siauro ritinėlio palenkimo pėdelė D*
 Užtrauktuko pėdelė E
 Zigzaginė pėdelė A
 Atlasinių dygsnių pėdelė F
 Apkraštavimo pėdelė C

* Siauro ritinėlio palenkimo pėdelė D yra

perkamas atskirai.

Pailginimo stalas (priedų laikymo dėžė) 
Siuvimo priedai patogiai sudėti pailginimo stale. 

 Pailginimo stalas 

 Atlasinių dygsnių pėdelė H 
11 Automatinė saginių kilpų pėdelė R 

12 Skaidri saginių kilpų pėdelė B 
13 Atsuktuvas (didelis) 
14 Atsuktuvas (mažas) 
15 Pūkų šepetys 
16 Siūlių ardymo įrankis (saginės kilpos 
atidarymui) 
17 Ritės laikiklis (didelis) (įdėtas į mašiną) 
18 Ritės laikiklis (mažas) 
19 Špūlės (4 vnt.) (1 įstatyta į mašiną) 
20 Papildomos ritės kaištis 
21 Veltinis 



11 

12 

13 

14 
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Nuimamas stalo pailginimas 

Pailginimo stalas 

Pailgintas stalas leidžia padidinti siuvimo zoną, ir, 

norėdami siūti be konsolės, galite lengvai jį 

nuimti. 
 Pailginimo stalas 
 Laisva konsolė 

Norėdami nuimti: 

Ištraukite stalą į kairę. 

Įdėti: 

Užmaukite stalą ant pagrindo ir pastumkite jį į 

dešinę. 

Siuvimas be konsolės 

Siuvimas laisva konsole naudojamas rankovėms, 

juosmenims, kelnių klešnių ar bet kokių kitų 

vamzdinių drabužių siuvimui. 

Taip pat patogu adyti kojines arba taisyti kelius ir 

alkūnes. 
 Laisva konsolė 
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II SKYRIUS 

PASIRUOŠIMAS SIUVIMUI 
Mašinos prijungimas prie maitinimo tinklo 

Prieš prijungiant maitinimą, įsitikinkite, kad jūsų 

tinklo elektros įtampa ir dažnis sutampa su 

nurodytais parametrais mašinai. 

Išjunkite maitinimą, įkiškite neapverčiamą kištuką 

į mašinos lizdą ir prijunkite mašiną prie maitinimo 

šaltinio (į rozetę). 

Įjunkite maitinimą. 

Darbo metu, visuomet stebėkite siuvimo zoną ir 

nelieskite jokių judančių dalių, kaip siūlo 

atitraukimo svirtis, rankinis skriemulys arba adata. 

Visuomet išjunkite maitinimo jungiklį ir ištraukite 

kištuką iš rozetės: 

- kai paliekate mašiną be priežiūros.

- kai Įdedate arba nuimate dalis.

- kai valote mašiną.

Nieko nedėkite ant kojinio pedalo, priešingu

atveju mašina gali netikėtai pradėti suktis.

Darbo instrukcijos:

Simbolis “O”, esantis ant jungiklio nurodo išjungto

jungiklio padėtį.

Toks kištukas sumažina elektros smūgio riziką,

įstatomas į taip pat orientuotą rozetę tiktai vienu

būdu. Jei jis pilnai netelpa į lizdą, apsukite kištuką.

Jeigu ir taip netinka, kreipkitės į kvalifikuotą

elektriką, kad sumontuotų tinkamą rozetę.

Jokiu būdu nekeiskite kištuko konstrukcijos.

Kojinis pedalas 

Siuvimo greitis gali būti keičiamas su kojiniu 

pedalu. Kuo labiau žemyn spausite pedalą, tuo 

greičiau suksis mašina. 

Nustatykite greičio diapazono jungiklį 

Siuvimo greičio diapazoną galima keisti su 

reguliavimo elementu, kuris yra ant kojinio pedalo. 

AUKŠTO greičio diapazonui nustatykite jungiklį 

ties užrašu “HIGH” . 

ŽEMO greičio diapazonui nustatykite jungiklį ties 

užrašu „LOW“. 

* Nejudinkite jungiklio, kai mašina veikia.W
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Papildoma erdvė 

Prispaudimo pėdelę galima pakelti 

papildomai aukščiau, kad padidinti tarpą 

tarp pėdelės ir adatos plokštelės. 

Spaudimo rankenėlė 

Įprastam siuvimui, prispaudimo pėdelės 

spaudimo rankenėlė turi būti nustatyta į 3. 

Aplikacijoms sumažinkite slėgį iki „2“. Nustatykite 

slėgį į „1“, kai siuvate šifono, nėrinių, organdy ir 

kitas plonas medžiagas. Velkiūrui ir trikotažui su 

dideliu tamprumu irgi gali prireikti nustatymo į 1. 

Padavimo dantukų nuleidimas 

Padavimo dantukų nuleidimo svirtis yra po laisvos 

konsolės platforma. 

 Padavimo dantukų nuleidimo svirtis 

A: Norėdami pakelti padavimo dantukus, 

pastumkite svirtį rodyklės kryptimi. 

B: Nuleidimui, pastumkite svirtį rodyklės kryptimi, 

kaip parodyta. 

*Normaliam siuvimui, padavimo dantukai turi

visuomet būti pakelti.
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ATSARGIAI: 
Prieš keisdami prispaudimo pėdelę, išjunkite maitinimo 

jungiklį 

Prikabinti ir nukabinti prispaudimo pėdelę 

Norėdami nukabinti 

Pasukite rankinį skriemulį link savęs, kad pakelti 

adatą į aukščiausią padėtį. Pakelkite prispaudimo 

pėdelę. 

Paspauskite raudoną mygtuką, esantį pėdelės 

laikiklio galinėje dalyje . 

Pėdelės nukris. 

 Pailginimo mygtukas 

Norėdami užkabinti 

Prijungiant pėdelę, slėgio rankenėlė visuomet turi 

būti padėtyje “3”. 

Padėkite prispaudimo pėdelę taip, kad pėdelės 

kaištis gulėtų tiesiai po pėdelės laikiklio grioveliu. 

Nuleiskite prispaudimo pėdelės laikiklį, kad 

prikabintumėte pėdelę. 

Pėdelės laikiklio nuėmimas ir 
uždėjimas 

Nuimti 

Atsuktuvu sukdami prieš laikrodžio rodyklę, 

atsukite rifliuotą varžtą. 

 Prispaudimo strypas 
 Pėdelės laikiklis 
Rifliuotas varžtas

Uždėti 

Sulygiuokite pėdelės laikiklio angą su 

kiauryme su sriegiu prispaudimo strype ir 

įstatykite pėdelės laikiklio varžtą į angą. 

Užsukite varžtą, sukdami pagal laikrodžio 

rodyklę. 
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Atbulinio siuvimo mygtukas 

Kol laikysite paspaustą atvirkštinio siuvimo 

mygtuką, mašina siūs atvirkščia kryptimi. 

Siūlės kreipiančiosios linijos 

Skaičiai ant adatos plokštelės nurodo atstumą 

nuo adatos kairinės padėties coliais ir 

milimetrais. 

Skaičiai priekyje nurodo milimetrais. 

Skaičiai gale rodo coliais. 
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Adatų keitimas 

ATSARGIAI: 
Prieš keisdami prispaudimo pėdelę, išjunkite 

maitinimo jungiklį 

Pasukdami rankinį skriemulį link savęs, pakelkite 

adatą į jos aukščiausią padėtį ir nuleiskite 

prispaudimo pėdelę. 

Išjunkite maitinimo jungiklį. 

Atlaisvinkite adatos fiksavimo varžtą ir išimkite 

adatą iš laikiklio. 

 Adatos fiksavimo varžtas 

Į laikiklį įkiškite naują adatą taip, kad plokščia 

adatos pusė būtų nukreipta į užnugarį. 

Kišdami adatą į adatos laikiklį, stumkite ją iki 

atramos ir su atsuktuvu tvirtai užveržkite adatos 

fiksavimo varžtą. 
 Plokščia pusė 
Stabdiklio kaištis

Norėdami patikrinti, ar adata yra tiesi, padėkite ją 

plokščia dalimi ant kažko plokščio (adatos 

plokštelės, stiklo ir). 

Plyšys tarp adatos ir plokščio paviršiaus turi būti 

vienodas. 

Niekuomet nenaudokite atbukusių arba sulenktų 

adatų. 
Tarpas 

Medžiagų ir adatų lentelė 
• Įprastam siuvimui naudokite 

adatas # 11/75 arba # 14/90 dydžio. 

• Plonoms medžiagoms siūti 

naudokite plonus siūlus ir plonas adatas. 

• Įprastais atvejais, adatai ir špūlei

naudokite tą patį siūlą.

• Ploniems audiniams, tamprioms

medžiagoms ir saginėms kilpoms siūti,

kad išvengtumėte praleistų dygsnių, 

naudokite adatas su mėlynu galu. 

• Tamprioms arba plonoms 

medžiagoms, kad išvengtumėte siūlių 

raukšlėjimosi, naudokite stabilizatorių 

arba paklotą. 

• Visuomet išbandykite siūlo ir

adatos dydį, pasiūdami ant realios

siuvimo medžiagos atraižos.

Medžiaga Siūlas Adata 

Plonos 

Batistas 

Georgette 

Tricot 

Šilkas #80-100 

Medvilnė #80-100 

Sintetika #80-100 

# 9/65- 11/75 

Adata mėlynu 
galiuku 

Vidutinės 

Paklodės 

Džersis 

Vilnos 

mezginiai 

Šilkas #50 

Medvilnė #50-80 

Sintetika #50-80 

# 11/75- 14/90 

Adata raudonu 
galiuku 

Sunkios 

Džinsas 

Tvidas 

Paltai 

Dygsniuotos 

Šilkas #30-50 

Medvilnė #40-50 

Sintetika #40-50 

# 14/90- 16/100 
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Špūlės vyniojimas 

Horizontalus ritės kaištis 
Pakelkite ritės kaištį. Uždėkite siūlo ritę ant kaiščio 

taip, kad siūlas nusivyniotų nuo ritės, kaip 

parodyta. 

Uždėkite didelį ritės laikiklį, tvirtai prispausdami jį 

prie siūlo ritės. 

 Didelės ritės laikiklis 

* Mažų ričių laikiklis naudojamas su siauromis ir

mažomis siūlų ritėmis.
 Mažos ritės laikiklis

Papildomos ritės kaištis 
Papildomos ritės kaištis naudojamas špūlės 

vyniojimui, neišvėrus siūlo iš mašinos. 

Papildomas ritės kaištis taip pat naudojamas 

siuvimui su dviguba adata. 

Kad panaudoti, papildomos ritės kaištį įstatykite į 

skylę. 

Ant kaiščio uždėkite veltinį ir ritę. 
 Papildomos ritės kaištis 
 Skylė 
 Veltinis

Špūlės išėmimas 

Švelniai paslinkite šaudyklės dangtelio 

atpalaidavimo mygtuką į dešinę ir nuimkite 

šaudyklės dangtelio plokštelę. Iškelkite špūlę. 
 Šaudyklės dangtelio atpalaidavimo mygtukas 
 Šaudyklės dangtelio plokštelė 
 Špūlė

PASTABA: 

Naudokite „J“ plastikines špūles horizontaliam 

kabliui (pažymėtam su „J“). Naudojant kitokias 

špūles, pav.iš anksto suvyniotas popierines, gali 

atsirasti siuvimo problemų arba jos gali pažeisti 

špūlės laikiklį. 
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Siūlo vėrimas į špūlės suktuvą 

1 Patraukite siūlą nuo ritės. 

2 Nukreipkite siūlą aplink siūlo kreiptuvą. 
 Siūlo kreiptuvas 

3 Nukreipkite siūlą aplink špūlės suktuvo siūlo 
kreiptuvą. 
 Špūlės suktuvo siūlo kreiptuvas 

4 Įverkite siūlą per angą, esančią špūlės viršuje iš 
vidaus į išorę. 

5 Uždėkite špūlę ant špūlės suktuvo veleno ir 
pastumkite jį į dešinę. 
 Špūlės suktuvo velenas

6  Laikydami rankoje laisvą siūlo galą, 
nuspauskite kojinį pedalą. 
Sustabdykite mašiną, jai padarius keletą 

apsisukimų, tada nukirpkite siūlą prie pat 

špūlės skylutės. Vėl paspauskite kojinį pedalą. 

Kai špūlė bus pilnai privyniota, ji automatiškai 

nustos suktis. 

7 Sugrąžinkite špūlės suktuvą į pradinę padėtį, 
pastūmę jo veleną į kairę, ir nukirpkite siūlą, 
kaip pavaizduota. 
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Špūlės įdėjimas 
1 Įdėkite špūlę į špūlės laikiklį taip, kad siūlas 

nusivyniotų, sukantis prieš laikrodžio rodyklę. 
1 Špūlės laikiklis 

2 Nukreipkite siūlą į išdrožą A, esančią špūlės 

laikiklio priekyje. Patraukite siūlą į kairę, 
pravesdami jį tarp spyruoklinių įtempimo 
plokštelių. 
 Išdroža A 

3 Toliau traukite siūlą, kol jis įslysta į išdrožą B. 
 Išdroža B

4 Ištraukite apie 15 cm siūlo ir uždėkite šaudyklės 
dangtelio plokštelę. 
 Šaudyklės dangtelio plokštelė 
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Siūlo vėrimas į mašiną 
Pasukdami rankinį skriemulį link savęs, pakelkite 

atitraukimo svirtį į jos aukščiausią padėtį. 

Pakelkite prispaudimo pėdelę su pėdelės keltuvu 

ir įverkite siūlą paeiliui nuo 1 iki 6. 

1 Veskite siūlą nuo ritės ir toliau pro siūlo 

kreiptuvą. Tada patraukite jį žemyn pro dešinį 
kanalą. 
 Siūlo kreiptuvas 
 Dešinysis kanalas 

2 Traukite siūlą žemyn išilgai dešiniojo kanalo ir 

veskite aplink siūlo kreiptuvo plokštelės 
apačią. Traukite siūlą aukštyn kairiuoju 
kanalu. 
 Dešinysis kanalas 
 Siūlo kreiptuvo plokštė
 Kairys kanalas

3 Prilaikydami siūlą prie ritės, tvirtai patraukite 
siūlą aukštyn ir į siūlo atitraukimo svirties 
užnugarį. Patraukite siūlą į priekį, kad 
įvertumėte jį į atitraukimo svirties ąselę. 
 Atitraukimo svirties ąselė

4 Tada nukreipkite jį žemyn pro kairį kanalą. 

5 Veskite siūlą iš kairės už adatos strypo siūlo 
kreiptuvo. 
Įverkite siūlą į adatą. 

 Siūlo kreiptuvas ant adatos strypo 

6 Siūlo įvėrimas į adatą su siūlo įvėrimo įtaisu (žr. 

kitą puslapį). 
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Adatos siūlo įvėrimo įtaisas 
1 Nuleiskite prispaudimo pėdelę. Pakelkite adatą 

į jos aukščiausią padėtį. 
Patraukite adatos siūlo įvėrimo įtaiso 

rankenėlę kiek galima žemyn. 

 Siūlo įvėrimo įtaiso rankenėlė 

2 Pasukite rankenėlę rodyklės kryptimi, kaip 

pavaizduota, tada įkiškite kablį į adatos ąselę. 

Kabliukas pralįs pro adatos ąselę iš nugarinės 

pusės. Atkreipdami ypatingą dėmesį į adatos 

smaigalį, patraukite siūlą aplink kreiptuvą ir 

po kabliu. 
 Kreipiančioji 
 Kablys

Sukite rankenėlę rodyklės kryptimi, traukdami 
siūlo kilpą pro adatą. 
Atsargiai leiskite įvėrimo įtaisui kilti aukštyn ir 

traukti siūlo kilpa aukštyn. 
 Siūlo kilpa 

4 Ištraukite siūlą pro adatos ąselę. 

PASTABA: 

• Adatos siūlo įvėrimo įtaisas tinka naudoti su

adatomis #11 iki #16 arba adatomis su

mėlynu galu. Siūlo dydžiams nuo 50 iki 90

taip pat turėtų gerai veikti.

• Adatos siūlo įvėrimo įtaisas dvigubai adatai

netinka.
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Špūlės siūlo ištraukimas į paviršių 
1 Pakelkite prispaudimo pėdelę, kairiąja ranka 

lengvai laikydami adatos siūlą. 
 Adatos siūlas 

2 Dešine ranka lėtai link savęs sukite skriemulį, 
kol žemyn nusileis adata, tada skriemulį 
sukite toliau, kol siūlo atitraukimo svirtis 
atsidurs savo aukščiausioje padėtyje. 
Lengvai patraukite adatos siūlą, formuodami 

špūlės siūlo kilpą. 

3 Ištraukite 15 cm (6") abiejų siūlų ir paklokite 
juos po pėdele. 
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Subalansuotas siūlo įtempimas 
Tiesių dygsnio siuvimui, tiek adatos tiek špūlės 

siūlai persipina medžiagų viduryje. 

 Blogoji medžiagos pusė 
 Geroji medžiagos pusė 
 Adatos siūlas
 Špūlės siūlas

Norėdami gauti geresnę zigzago siūlę, adatos 

siūlo įtempimas turi būti šiek tiek silpnesnis negu 

tiesių dygsnių atveju. 

Adatos siūlas turėtų šiek tiek matytis blogoje 

medžiagos pusėje. 

 Blogoji medžiagos pusė 
 Geroji medžiagos pusė 
 Adatos siūlas
 Špūlės siūlas

Rankinis siūlo įtempimo reguliavimas 
Nustatykite norimą siūlo įtempimo numerį ant 

rankenėlės ties nustatymo žyme. 

Jums taip pat gali tekti reguliuoti įtempimą 

rankiniu būdu, priklausomai nuo siuvimo sąlygų, 

pavyzdžiui, medžiagos tipo ir sluoksnių skaičiaus. 

Jeigu adatos siūlas per daug įtemptas, tai špūlės 

siūlas bus matomas geroje medžiagos pusėje. 
 Blogoji medžiagos pusė 
 Geroji medžiagos pusė 
 Adatos siūlas
 Špūlės siūlas

Pasukite siūlo įtempimo rankenėlę į mažesnį 

skaičių, kad atlaisvintumėte siūlo įtempimą. 

Jeigu adatos siūlas per mažai įtemptas, tai špūlės 

siūlas bus matomas medžiagos apatinėje pusėje. 
 Blogoji medžiagos pusė 
 Geroji medžiagos pusė 
 Adatos siūlas
 Špūlės siūlas

Pasukite siūlo įtempimo rankenėlę į didesnį 

skaičių, kad labiau įtemptumėte siūlą. W
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PASTABA: 

Tamprių dygsnių pavyzdžiams su numeriams nuo 

14 iki 18, dygsnių ilgis nustatomas automatiškai 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10BH1112131415161718 

Pavyzdžio atrankos rankenėlė 

Pasirinkite pavyzdį, pasukdami pavyzdžio 

atrankos rankenėlę, o raudonas signalas parodo 

pasirinktą modelį. 
 Pavyzdžio atrankos rankenėlė 
 Raudonas signalas 

* Prieš pasukant pavyzdžio atrankos rankenėlę,

pakelkite prispaudimo pėdelę ir adatą pakelkite

virš medžiagos.

Tinkamas dygsnio plotis, ilgis ir pėdelė rodomi 

vedlio pranešimų lange. 

 Vedlio pranešimų langas

Zigzago pločio rankenėlė 

Kuo didesnis skaičius, tuo didesnis dygsnio plotis. 

Ši mašina gali siūti 6,5mm (1/4") maksimalaus 

pločio zigzagus. 

fl žymė rodo reguliavimo ribas, kai naudojama 

dviguba adata. Raudona zona yra tinkamas 

reguliavimo intervalas, skirtas saginių kilpų 

siuvimui. 

Dygsnių ilgio rankenėlė 

Kuo didesnis skaičius, tuo ilgesnis dygsnis. 

Galite pasirinkti tinkamą dygsnio ilgį planuojamai 

siūti medžiagai. 

Keičiama adatos padėtis 

Pasirinkus pavyzdžio numerį 10, adatos padėtį 

galite keisti nuo centrinės padėties iki kairiosios 

padėties. 

PASTABA: 

Prieš pasukdami dygsnio pločio rankenėlę, 

pakelkite adatą virš medžiagos. 
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III SKYRIUS 

PAGRINDINIS SIUVIMAS 

Tiesių dygsnių siuvimas 

 Pavyzdžio Nr: 10 

 Prisp.pėdelė: Zigzaginė pėdelė A arba tiesių 

dygsnių pėdelė H 

 Siūlo įtempimas: 2-6

 Dygsnio ilgis: 
 Dygsnių plotis:

1,5-4 
0 arba 6,5 

* Naudokite tiesių dygsnių pėdelę tik tiesioms

siūlėms su centrine adatos padėtimi. 

Pakelkite prispaudimo pėdelę ir įdėkite medžiagą 

šalia siūlės kreipiančiosios linijos, esančios ant 

adatos plokštelės. 

Nuleiskite prispaudimo pėdelę ir išlyginkite siūlus 

link užnugario. Paspauskite kojinį pedalą. 

Švelniai nukreipkite medžiagą pagal siūlės 

kreipimo liniją, leiskite medžiagai pačiai natūraliai 

judėti. 

Siūlės galų sutvirtinimui, paspauskite atbulinio 

siuvimo mygtuką ir pasiūkite keletą atbulinių 

dygsnių. 

Pakelkite prispaudimo pėdelę ir nuimkite 

medžiagą, patraukite siūlus į užnugarį.Siūlai dabar 

yra tinkamo ilgio, kad pradėti siūti kitą siūlę. 
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Siuvimo krypties keitimas 

Sustabdykite mašiną ir, pasukdami rankinį 

skriemulį, įsmeikite adatą į medžiagą. 

Pakelkite prispaudimo pėdelę. 

Pasukite medžiagą aplink adatą, pakeisdami 

siuvimo kryptį, kaip pageidaujate. 

Nuleiskite prispaudimo pėdelę. 

Tiesus siuvimas ant sunkiųjų medžiagų 

Nuleiskite adatą į medžiagą, į tašką, nuo kurio 

norite pradėti siūti. 

Su kaire ranka paspauskite mažą juodą mygtuką, 

esantį ant zigzaginės pėdelės, kad 

“blokuotumėte” pėdelę prie medžiagos. 

Kairiąja ranka laikydami nuspaustą juodą 

mygtuką, dešiniąja ranka nuleiskite pėdelę. 

Atleiskite juodą mygtuką ir pradėkite siuvimą. 
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IV SKYRIUS 
DAŽNIAUSIAI VARTOJAMI DYGSNIAI 

Zigzaginiai dygsniai 

 Pavyzdžio Nr: 9 

 Prisp.pėdelė: zigzaginė pėdelė A 

 Siūlo įtempimas: 2-5

 Dygsnio ilgis: 0,5-3 
 Dygsnių plotis: 1-6,5

Įprastas zigzaginis siuvimas yra plačiai 

naudojamas apmėtymui, sagų siuvimui ir t.t. 

Apmėtymas 

 Pavyzdžio Nr: 
 Prisp.pėdelė: 
 Siūlo įtempimas:
 Dygsnio ilgis:
 Dygsnių plotis:

9 
Apkraštavimo pėdelė C 
3-7
1-2
5-6,5

Šis dygsnio tipas yra naudojamas apsiūti siūlės 

užlaidą, kad neleisti brigzti neapdorotiems 

medžiagų kraštams. Jis gali būti naudojamas 

palenkiamų kraštų apdailinimui. 

Uždėkite medžiagos kraštą šalia apmėtymo 

pėdelės C juodo virbalo. 
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Apkraštavimo 
dygsnis 

 Pavyzdžio Nr: 
 Prisp.pėdelė: 
 Siūlo įtempimas:
 Dygsnių plotis:

17 
Apkraštavimo pėdelė C 
3-7
5

Padėkite medžiagą po pėdelės taip, kad kraštas 
būtų šiek tiek dešiniau nuo pėdelės. Kreipkite 
savo dirbinį, taip kad dešinės pusės dygsniai 
kristų ant medžiagos krašto. 

7
Zigzag foot A
3–6
0.5–2

Tricot dygsnis
q Pavyzdžio Nr:: 
w Prisp.pėdelė:     
e Siūlo įtempimas: 
r Dygsnių ilgis:    
t Dygsnių plotis:  3–6.5

Paklokite medžiagos kraštą šalia pėdelės juodo 
virbalo. Vielos, esančios at šios pėdelės 
apsaugo lengvą medžagą nuo ridenimo ir 
keteros atsiadimo.
Juodas virbalas nukreipia jūsų siuvimą taip, kad 
adata krisdama į medžiagą apvynioja siūlus 
aplink pakraštį, kad sustabdytų brizgimą.
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Trigubas stiprus dygsnis 

 Pavyzdžio Nr: 
 Prisp. pėdelė: 
 Siūlo įtempimas:

 Dygsnių plotis:

12 
Zigzaginė pėdelė A 
2-6
0

Šis stiprus, patvarus dygsnis rekomenduojamas, 

siekiant užtikrinti komfortą ir ilgaamžiškumą, kai 

būtinas siūlės tamprumas ir stiprumas. 

Naudokite juos sustiprinimui tokių vietų, kaip 

kelnių tarpušakis ir rankovių kiaurymių siūlėms. 

Taip pat dėl papildomo stiprumo, naudokite jį 

konstruodami, pavyzdžiui, kuprines. 

Siūlė siuvama su dviem dygsniais į priekį ir vienu 

dygsniu atgal, suformuota siūlė sunkiai išardoma. 

Drabužiai prieš susiuvant turėtų būti sudaigstyti. 

Mezginių dygsnis 

 Pavyzdžio Nr: 
 Prisp. pėdelė: 
Siūlo įtempimas:
Dygsnių plotis:

11 

Zigzaginė pėdelė A 
3-6
5-6,5

Šie siauri elastingi dygsniai yra sukurti, kad 

išvengti siūlės raukšlių, siuvant trikotažą ir 

įstrižose siūlėse, suteikiant siūlei vientisumo ir 

visiško plokštumo. 

1.5 cm (5/8") siūlėms naudokite 2 cm (6/8") žymę, 

esančią ant adatos plokštelės. 

Siūdami lengvas medžiagas, nustatykite 

spaudimo rankenėlę į „1“ arba „2“. 
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Sagų siuvimas 

 Pavyzdžio Nr.: 9 
 Prisp. pėdelė: Skaidri saginių kilpų pėdelė B 
 Siūlo įtempimas: 3-7
 Dygsnių plotis: 3-3,5
 Padavimo dantukai: Nuleisti 

Sagą priklijuokite virš talpinimo žymės. 

Kaištis, sagos kojelės formavimui, gali būti 

dedamas ant pėdelės viršaus. 

Prieš nuleisdami pėdelę, patikrinkite adatos 

svyravimus, kad adata tikrai kristų į atskiras sagos 

skylutes. 

Jeigu būtina, dar kartą pareguliuokite dygsnio 

plotį. 

Nuleiskite pėdelę. 

Suderinkite abi sagos skyles su adatos svyravimu, 

nuleiskite pėdelę ir paspauskite kojinį pedalą. 

Norėdami sustiprinti kojelę, nukirpkite siūlus 

palikdami 20 cm(8") galus. 

Per vieną iš sagos skylučių praverkite adatos siūlą 

ir apvyniokite jį aplink kojelę. 

Praverkite siūlą į blogąją medžiagos pusę ir 

suriškite. 

* Kai sagų siuvimo baigtas, grąžinkite į vietą

dantukų nuleidimo svirtį.W
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Automatinė saginė kilpa 

 Pavyzdžio Nr.: BH 
 Prisp. pėdelė: Automatinė saginių kilpų pėdelė R

 Siūlo įtempimas: 1-5
 Dygsnio ilgis: 0,5-1
 Dygsnių plotis: 4-6,5

* Saginės kilpos dydis nustatomas automatiškai,

automatinės saginės kilpos pėdelės R gale įdėjus

sagą.

* Pėdelės sagos laikiklis priima sagas diametru iki

2,5 cm(1“).

* Norėdami pasitikrinti savo kilpos nustatymus,

atlikite bandomąjį siuvimą ant gabaliuko realios

medžiagos.

* Padėkite sagą ant medžiagos ir pažymėkite viršų

ir apačią, norėdami nustatyti kilpos padėtį ant

medžiagos.

* Ant tamprių medžiagų naudokite paklotą

sustiprinimui.

1 Pasukite rankinį skriemulį link savęs, kad pakelti 
adatą į aukščiausią padėtį. 

Pakelkite prispaudimo pėdelės keltuvą. 

2 Pavyzdžių atrankos rankenėlę nustatykite ties 

“BH”. 

3 Pritvirtinkite automatinę saginės kilpos pėdelę 
R. 

4 Patraukite sagos laikiklį atgal ir įdėkite į jį sagą. 
Pastumkite atgal sagos laikiklį link savęs iki galo. 

5 Pilnai, kiek galima žemyn, ištraukite saginės 
kilpos svirtį. 
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6 Paklokite medžiagą po pėdele. 
Ranka pasukite rankinį skriemulį vieną pilną 

apsisukimą. 

7 Nuimkite medžiagą į kairę, kad nutrauktumėte 

abu siūlus į kairę. 

8 Įdėkite drabužį po pėdele ir nuleiskite adatą į 
pradžios tašką. 

Tada nuleiskite automatinę saginės kilpos 

pėdelę. 

9 Siūkite lėtai ir sustabdykite mašiną pradžios 

taške, kai saginė kilpa yra baigta. 

* Mašina, pirmiausiai, pasiuva priekinį įtvirtį ir

kairę eilutę, tada galinį įtvirtį ir dešinę eilutę.

10 Nukirpkite abu siūlus, palikdami apie 10 cm 

(4") galus. Traukdami špūlės siūlą, ištraukite 
adatos siūlą į blogąją medžiagos pusę. Tada, 
suriškite abu siūlus. 

11 Nukirpkite abu siūlus, palikdami apie 10 cm 

(4") galus. Traukdami špūlės siūlą, ištraukite 
adatos siūlą į blogąją medžiagos pusę. Tada, 
suriškite abu siūlus. 

12 Norėdami kartoti kilpų siuvimą. 
Po to, kai saginė kilpa pasiūta, perkelkite 
pavyzdžio atrankos rankenėlę į “10” [ | ] , sukdami 
ją rodyklės 1 kryptimi, tada grąžinkite rankenėlę 
atgal į “BH” , sukdami ją rodyklės 2 kryptimi, kad 
iš naujo nustatytumėte saginės kilpos siuvimą. 

13 Kai baigsite siūti sagines kilpas, pastumkite 
saginės kilpos svirtį aukštyn iki galo. 
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RANKINĖ SAGINĖ KILPA 

 Pavyzdžio Nr.: BH 
 Prisp. pėdelė: Skaidri saginės kilpos pėdelė B 
 siūlo įtempimas: 1-5
 Dygsnio ilgis: 0,5-1
 Dygsnių plotis: 4-6,5

Jei sagos skersmuo yra didesnis nei 2.5 cm (1"), 

saginę kilpą reikia daryti rankiniu būdu taip: 

1 Pasukite rankinį skriemulį link savęs, kad 
pakeltumėte adatą į aukščiausią padėtį. Pakelkite 
prispaudimo pėdelės keltuvą. 

2 Pavyzdžių atrankos rankenėlę nustatykite ties 

“BH”. 

3 Pritvirtinkite automatinę saginės kilpos pėdelę B. 

4 Pilnai, kiek galima žemyn, ištraukite saginės 

kilpos svirtį. 

5 Nuleiskite adatą į medžiagą, kur prasidės kilpa ir 
nuleiskite pėdelę. 

6 Siūti priekinį įtvirtį ir kairę eilutę, sustabdykite 
mašiną, kai pasiūsite norimą bendrą saginės 
kilpos ilgį. 

7 Patraukite saginių kilpų svirtį į save. 

8 Pasiūkite galinį įtvirtį ir dešinę eilutę, tada 
sustabdykite mašiną pradžios taške. Iškirpkite 
angą ir nustatykite mašiną kitai saginei kilpai siūti, 
žr. instrukciją puslapyje 24. W
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Saginės kilpos su virvele 

 Pavyzdžio Nr.: BH 
 Prisp. pėdelė: Automatinė saginių kilpų pėdelė R

 Siūlo įtempimas: 1-5
 Dygsnio ilgis: 0,5-1
 Dygsnių plotis: 4-6,5

* Dygsnių plotį nustatykite pagal naudojamos

virvelės (kordo) storį.

* Kaip iškirpkite angą ir nustatyti mašiną kitai

saginei kilpai siūti, žr. instrukciją puslapyje 24.

1 Su pakelta saginių kilpų pėdele, užkabinkite 
užpildo virvelę už kablio, esančio pėdelės gale. 

2 Galus perkelkite link savęs po pėdele, kad 
matytųsi priekiniai galai. 

3 Užkabinkite virvelę šakutėse pėdelės priekyje, 
kad tvirtai laikytųsi. 

4 Nuleiskite adatą į medžiagą kur prasidės kilpa ir 
nuleiskite pėdelę. 

5 Paspauskite kojinį pedalą, kad siūti saginę kilpą. 

Saginės kilpos abu kraštai ir įtvirčiai bus siuvami 

virš virvelės. 

6 Nuimkite medžiagą nuo mašinos ir nukirpkite 
siuvimo siūlus. 

7 Patraukite kairįjį virvelės galą, kad jį ištempti. 

8 Įverkite siūlo galą į adymo adatą, ištraukite į 
apatinę medžiagos pusę ir nukirpkite. 
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Užtrauktuko taikymas 

 Pavyzdžio Nr.: 10 

 Prisp, pėdelė: Užtrauktuko pėdelė E 

 Siūlo įtempimas: 3-6

 Dygsnio ilgis: 1,5-4

 Dygsnio plotis: 0

Pritaisyti užtrauktuko pėdelę 

Norėdami siūti kairę užtrauktuko pusę, 

užtrauktuko pėdelę sujunkite su dešinės pusės 

kaiščiu. 

Norėdami siūti dešinę užtrauktuko pusę, 

užtrauktuko pėdelę pritvirtinkite kairėje. 

Medžiagos paruošimas 

1 Prie užtrauktuko Ilgio pridėkite 1 cm (3/8˝) . Tai 
yra bendras angos dydis. 
 Geroji medžiagos pusė 
 1 cm (3/8˝) 
 Angos dydis
 Užtrauktuko dydis
 Slankiklis
 Užtrauktuko dantukai
 Užtrauktuko juostelė
 Blogoji medžiagos pusė
 Atidarymo angos pabaiga

2 Sudėkite medžiagą geromis pusėmis kartu. 
Siūkite apatinę siūlę 2 cm (5/8") nuo dešiniojo 
krašto iki užtrauktuko apatinės sustojimo 
padėties. Pasiūkite keletą atbulinių dygsnių, kad 
sustiprinti. 
Padidinkite dygsnio ilgį iki „4“, nustatykite adatos 

siūlo įtempimą į „1“, ir daigstykite visą medžiagos 

ilgį. 

 2 cm (5/8˝) 
11 Daigstymas 

12 Atbuliniai dygsniai 
13 Atidarymo angos pabaiga 

14 Apatinė siūlė 
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Siuvimas 

1 Prijunkite užtrauktuko pėdelę prie dešinės pusės 
kaiščio. 
Atlenkite atgal viršutinio sluoksnio siūlės užlaidą. 

Atlenkite atgal apatinio sluoksnio siūlės užlaidą, 

kad formuoti 0.4 cm (1/8˝) pakraštį. 
 Apatinis sluoksnis 
 Atidarymo angos pabaiga 
 Užtrauktuko dantukai
 0,4 cm (1/8˝)
 Viršutinis sluoksnis
 Angos dydis
 Sulenktas kraštas
 Daigstymas

2 Padėkite užtrauktuko dantukus šalia pakraščio 
briaunos ir daigstykite užtrauktuko juostelę prie 
apatinio medžiagos sluoksnio. Suderinti 
užtrauktuko pėdelę su pakraščio briauna. 
Grąžinkite siūlo įtempimą ir dygsnio ilgį į pradinį 

nustatymą. 

Siūkite siūlę per visą užtrauktuko juostelės ilgį. 

3 Sustabdykite mašiną 5 cm (2") prieš slankiklį su 
adata nuleista medžiagoje ir pakelkite pėdelę, tada 
keletą colių atitraukite užtrauktuką, kad atlaisvinti 
kelią siuvimui. 

 Slankiklis 
 5 cm (2˝) 

4 Nuimkite medžiagą ir uždarykite užtrauktuką. 

Paėmę viršutinį medžiagos sluoksnį, paklokite jį ir 
ištiesinkite virš užtrauktuko. 
Daigstykite užtrauktuko juostą prie viršutinės 

medžiagos sluoksnio. 
11 Daigstymas 
12 Užtrauktuko juosta W
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5 Pakelkite ir atkabinkite pėdelę, prikabinkite ją ant 

kairiojo kaiščio. 
Pradėję vos žemiau užtrauktuko apatinio 

sustojimo, siūkite per medžiagą apie 1 cm (3/8") ik 

daigstymo linijos. 

Pasukite medžiagą 90 laipsnių ir siūkite siūlę per 

visą užtrauktuko juostos ilgį. Prieš pasiekiant 

slankiklį, sustabdykite mašiną su adata nuleista į 

medžiagą, ir pakelkite pėdelę. Naudokite siūlių 

ardymo įrankį, kad išardytumėte keletą colių 

daigstymo dygsnių. 

13 Išardyti daigstymo dygsniai 
14 1 cm (3/8˝) 

6 Keletą colių atidarykite užtrauktuką, kad 
atlaisvintumėte kelią siuvimui. 
Pabaigoje, pasiūkite keletą atbulinių dygsnių, kad 

sustiprinti. Kai abi užtrauktuko pusės yra susiūtos, 

panaudoję siūlės ardymo įrankį išardykite 

daigstymo siūlę. 
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PASTABA: 

Jeigu adata sminga per daug toli į kairę, tai geroje 

medžiagos pusėje siūlė bus matoma. 

Krašto palenkimas su paslėptu dygsniu 

 Pavyzdžio Nr.: 8 

 Prisp, pėdelė: Palenkimo pasl. dygsniais pėdelė G 

 Siūlo įtempimas: 2-4

 Dygsnio ilgis:  1-3

 Dygsnio plotis: 2-3

1 Ant sunkiasvorių medžiagų, kurių kraštai linkę brigzti, 

žaliavinį kraštą pirmiausia reikia apmėtyti. 
Lengvoms arba vidutinėms medžiagoms, kraštą 

sulenkite po medžiaga. 

Klostę lenkite blogąja medžiagos puse į viršų, kad 

formuoti 0,4- 0.7 cm (3/16-1/4) siūlės užlaidą. 

A: Sunki medžiaga 

B: Lengva arba vidutinė medžiaga 
 Apmėtymas 
 Blogoji medžiagos pusė 
 0,4 0,7 cm (-1/4˝)

2 Įdėkite medžiagą taip, kad, kai adata ateina per 
kraštutinę kairę pusę, ji vos užgriebtų klostės 
krašto. 

Nuleiskite prispaudimo pėdelę. 

3 Pasukite varžtą, kad lygiuotumėte kreiptuvą, 
esantį ant pėdelės, su klostės briauna taip, kad 
adata vos užgriebtų klostę. 
Jei adata smigtų per toli į kairę, tai kreiptuvą šiek 

tiek perkelkite į kairę. 

Jeigu adata nepataiko į klostę, kreiptuvą šiek tiek 

perkelkite į dešinę. 

Siūkite kreipdami klostės kraštą pagal kreiptuvą. 
 Varžtas 
 Kreiptuvas
 Sulenktas kraštas

4 Kai siuvimas baigtas, ištiesinkite medžiagą. 
 Geroji medžiagos pusė
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V SKYRIUS 
DEKORATYVUS SIUVIMAS 

Dekoratyviniai atlasinio dygsnio 
pavyzdžiai 

 Pavyzdžio Nr:3 arba 4 

 Prisp, pėdelė: Atlasinių dygsnių pėdelė F 

 Siūlo įtempimas: 1-4

 Dygsnio ilgis:  0,5-1

 Dygsnio plotis: 3-6,5

Siūti siūlių eilutes ir sureguliuoti siūlų įtempimą 

taip, kad adatos siūlai pasirodytų blogoje 

medžiagos pusėje. 

Išbandykite siūlę ant realios medžiagos, kad 

pasiektumėte geriausių rezultatų. 

Tamprių dygsnių pavyzdžiai 

 Pavyzdžio Nr.: 11,12,15 ir17 

 Prisp, pėdelė: Zigzaginė pėdelė A 

 Siūlo įtempimas: 1-4

 Dygsnio plotis: 3-6,5

Automatinių pavyzdžių 11, 12, 15 ir17 dygsnio 

ilgis yra iš anksto užduotas, todėl šiems 

pavyzdžiams jums nereikia koreguoti dygsnių 

ilgio. 
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Tamprių dygsnių balanso koregavimas 

Jei pavyzdžiai, siuvant ant tam tikrų medžiagų, yra 

netolygūs, juos koreguoti su padavimo balanso 

rankenėle. 

Po siuvimo su pakeistu rankenėlės nustatymu, 

turite iš naujo nustatyti rankenėlę į [ ► ]. 

(A) Jeigu pavyzdys suspaustas, koreguokite,

pasukdami rankenėlę link “+”.

(B) Jeigu pavyzdys ištemptas, koreguokite,

pasukdami rankenėlę link “-”.

Smokingas 

 Pavyzdžio N.: 2 arba 16 
 Prisp. pėdelė: Zigzaginė pėdelė A 
 Siūlo įtempimas: 1-4
 Dygsnių plotis: 3-6,5

1 Pasirinkite minkštas ir lengvas medžiagas, 
pavyzdžiui, batistą, dryžuotą medvilnę arba 
challis. Atsikirpkite medžiagos tris kartus platesnį 
gabalą negu planuojamas plotis. Padidinkite 
dygsnio ilgį iki „4“ ir atlaisvinkite siūlo įtempimą iki 
„1“. Siūkite eilutės tiesiomis siūlėmis 1 cm (3/8˝) 
tarpais visoje srityje, kuri turi būti klostės. 
 1 cm (3/8˝) 

2 Viename krašte suriškite siūlus. Kitame krašte 
patraukite špūlės siūlus, tolygiai paskirstydami 
raukinius, ir sutvirtinkite siūlus. 
Grąžinkite siūlo įtempimą į pradinį nustatymą. 

3 Tarp paraukimo siūlių siūkite dekoratyvinius 
dygsnius. 

Baigę, pašalinkite paraukimo siūles. 
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Dygsniavimas 

 Pavyzdžio Nr.: 10 

 Prisp, pėdelė: Zigzaginė pėdelė A 

 Siūlo įtempimas: 3-6

 Dygsnio ilgis: 1,5-4

 Dygsnio plotis: 0

 Dygsniavimo kreiptuvo strypas

Dygsniavimo kreiptuvo strypo pritaisymas 

Dygsniavimo kreiptuvo strypas yra naudingas, 

siuvant lygiagrečiai, tolygiai išdėstytas eilutes. 

Įdėkite dygsniavimo kreiptuvo strypą į angą ir 

įstumkite jį į padėtį, atitinkančią norimą atstumą 

tarp eilučių. 
 Anga ant pėdelės laikiklio 
 Dygsniavimo kreiptuvo strypas 
 Atstumas tarp siūlių

Siuvimas 

Siūti, nukreipiant dygsniavimo kreiptuvo strypą 

pagal ankstesnę siūlę. 
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Klostės su segtukais 

 Pavyzdžio Nr: 10 

Prisp.pėdelė: Palenkimo siūlės paslėptais 

dygsniais pėdelė G 

Siūlo įtempimas: 2-6 
Dygsnio ilgis: 
Dygsnių plotis: 0 

1,5-3 

Sulenkite medžiagą audinio blogąja puse ir 

nuleiskite adatą į medžiagą 0.1 - 0.2 cm (1/16") į 

vidų nuo klostės krašto. 

Nuleiskite pėdelę ir pasukite varžtą, kad 

lygiuotumėte kreiptuvą, esantį ant pėdelės, su 

klostės kraštu. 

Siūkite kreipdami klostės kraštą pagal kreiptuvą. 

Ištiesinkite medžiagą ir išlyginkite klostes su 

laidyne. 
Varžtas 
Kreiptuvas 
Sulenktas kraštas
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PASTABA: 

Padidinkite adatos siūlo įtempimą, kad 

susidarytų iškilusios klostės. 

Kiautų klostės 

 Pavyzdžio Nr: 
 Prisp.pėdelė: 
 Siūlo įtempimas:
 Dygsnio ilgis:
 Dygsnių plotis:

6 
Atlasinių dygsnių pėdelė F 
6-8
2-3

5-6,5

Naudokite lengvo svorio medžiagas (pavyzdžiui, 

tricot). 

Sulenkite medžiagą kaip pavaizduota ir siūkite 

įstrižai. 

Kai adata pakrypsta į dešinę, leiskite adatai vos 

paliesti klostės kraštą. Po siuvimo, ištiesinkite 

medžiagą ir išlyginkite klostes plokščiai į vieną 

pusę. 

Siuvinėjimas kiauručiais (mereškavimas) 

Naudokite šiuos dygsnius dviejų medžiagos 

gabalų sujungimui, sukuriant ažūrinį vaizdą, kuris 

praturtina dizainą. 

Abiem medžiagoms užlenkite kraštą 1.5 cm (5/8˝) 

ir išlyginkite. 

Prisekite abu kraštus prie popieriaus arba 

nuplėšiamo pakloto atstumu 0,3 cm(1˝/ 8)). 

 0,3 cm (1/8˝) 

Lėtai siūkite, nukreipdami medžiagą taip, kad 

adata pagautų klostės kraštą abiejose pusėse. 

Pabaigę siūti, nuplėškite popierių. W
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Aplikacijos 

 Pavyzdžio Nr: 9 arba14* 
 Prisp.pėdelė: Atlasinių dygsnių F 
 Siūlo įtempimas: 1-4

 Dygsnio ilgis: 1,5-1*

 Dygsnio plotis: 3-5

Pėdelės spaudimas 1-2

* Pavyzdžio numeriui 14 dygsnių ilgis nustatomas

automatiškai.

Pridaigstykite (arba su laidyne jungiamąją 

medžiagą) aplikacijų gabalus ant medžiagos. 

Siūkite aplink aplikacijas, užtikrindami, kad adata 

kristų pagal išorinį aplikacijos kraštą. Siuvimo 

kampuose, nuleiskite adatą žemyn į medžiagą. 

Pakelkite pėdelę ir pasukite medžiagą į kairę arba 

į dešinę. 

* Kai aplikacijos siuvimas baigtas, reikia grąžinti

spaudimo rankenėlę į 3.

Skiaučių siuvimas 

 Pavyzdžio Nr.: 1, 5 ir 7 

 Prisp, pėdelė: Zigzaginė pėdelė A 

 Siūlo įtempimas: 3-6

 Dygsnio ilgis: 0,5-1

 Dygsnio plotis: 5-6,5

Pasiūkite siūles ir išlyginkite ištiesintą siūlės 

užlaidą. Siūkite dygsnių pavyzdį geroje 

medžiagos pusėje, centruojant dygsnius per 

siūlės liniją. W
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PASTABA: 

Adatos siūlo įvėrimo įtaisas dvigubai adatai 

naudoti netinka. 

Dviguba adata 

 Pavyzdžio Nr: 3 , 6 , 9 , 10 
 Prisp.pėdelė: Zigzaginė pėdelė A 

(Pavyzdžiams 9 ir 10) arba 
atlasinių dygsnių pėdelė F 
(pavyzdžiams. 3 ir 6) 

 Siūlo įtempimas: 2-6
 Dygsnių plotis: 0-2,5

Koreguokite dygsnių ilgį, kaip nurodyta vedlio 

pranešimų lange (žr. 16psl.). 

Pakeiskite adatą į dvigubą adatą, kuri tiekiama su 

standartiniais priedais. 

ATSARGIAI: 
Prieš keisdami adatą, išjunkite maitinimo jungiklį 

Nenaudokite kitokių adatų negu kad pateikta su 

standartinėmis pagalbinėmis priemonėmis, 

priešingu atveju adata gali atsitrenkti į adatos 

plokštelę, pėdelę, šaudyklė ir sulūžti. 

Įstatykite papildomos ritės kaištį į pėdelių laikymo 

skyriaus angą. 

Ant papildomos ritės kaiščio uždėkite siūlo ritę ir 

pritvirtinkite ją su ritės laikikliu. 
 Papildomos ritės kaištis 

Traukite abu siūlus nuo ričių ir praveskite juos pro 

taškus nuo 1 iki 3 

Užtikrinkite, kad abiejų ričių siūlai nesusipainiotų. 

PASTABA: 

Siūlo įvėrimo taškai nuo 1 iki 3 yra tie patys kaip 
ir viengubai adatai. (žr.12psl) 

4 Vieną iš siūlų praveskite pro siūlo kreiptuvą, 
esantį ant adatos strypo kairėje, o kitą siūlą 
dešinėje. 

5 Įverkite siūlą į adatą iš priekio link užnugario. 
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ĮSPĖJIMAS: 
Prieš mašinos valymą išjunkite elektros maitinimo 

jungiklį ir ištraukite elektros tinklo kištuką iš 

rozetės. 

PASTABA: 

Neardykite mašinos kitaip, negu kad paaiškinta 

šiame skyriuje. 

VI SKYRIUS 
APTARNAVIMAS IR PRIEŽIŪRA 

Šaudyklės korpuso valymas 
Šaudyklės aplinką Išvalykite bent kartą per 

mėnesį. Prieš mašinos valymą išjunkite elektros 

maitinimo jungiklį ir ištraukite elektros tinklo 

kištuką iš rozetės. 

Nuimkite adatą ir prispaudimo pėdelę. 

1 Su atsuktuvu išsukite fiksavimo varžtą, esantį 
kairėje adatos plokštelės pusėje. Nuimkite adatos 
plokštelę. 
 Atsuktuvas 
 Adatos plokštelė 

2 Išimkite špūlę ir špūlės laikiklį. 
 Špūlės laikiklis

3 Šepetėliu išvalykite špūlės laikiklį ir padavimo 
dantukus.. 
 Pūkų šepetys 
 Padavimo dantukai

4 Su minkštu audiniu išvalykite šaudyklės 
korpusą. 

 Minkštas audinys 

5 Įdėkite špūlės laikiklį taip, kad atsikišimas tilptų 
šalia stabdiklio, esančio šaudyklės korpuse. 

Įdėkite špūlę. 

Uždėkite adatos plokštelę, prispaudimo pėdelę ir 

adatą. 
 Atsikišimas
 Stabdiklis
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PROBLEMŲ ŠALINIMAS 

Sąlyga Priežastis Nuoroda 

Mašina neveikia sklandžiai ir 

yra triukšminga. 

1. Šaudyklės mechanizme buvo pagauti siūlai.

2. Padavimo dantukai prisikimšę pūkų.

Žr. 38pusl 

Žr. 38pusl 

Trūkinėja adatos siūlas. 

1. Adatos siūlas neteisingai įvertas.

2. Per stipriai įtemptas adatos siūlas.

3. Adata sulenkta arba atbukusi.

4. Neteisingai įdėta adata.

5. Medžiaga, pabaigus siūti, nebuvo patraukta į užnugarį.

6. Siūlas esamai adatai yra arba per storas arba per

plonas.

Žr.12psl 

Žr.15psl 

Žr. 8psl 

Žr. 8psl 

Žr.17psl 

Žr. 8psl 

Trūkinėja špūlės siūlas. 

1. Špūlės siūlas netinkamai įvertas į špūlės laikiklį.

2. Špūlės laikiklyje prisirinko pūkų.

3. Špūlė pažeista ir sukasi netolygiai.

Žr.11psl 

Žr. 38 psl 
Pakeisti špūlę 

Lūžta adata 
1. Neteisingai įdėta adata.

2. Adata sulenkta arba atbukusi.

3. Adatos laikiklio varžtas yra nepriveržtas.

4. Adatos siūlo įtempimas yra per didelis.

5. Medžiaga, pabaigus siūti, nebuvo patraukta į užnugarį.

6. Per plona adata siuvamai medžiagai.

7. Pavyzdžio atrankos rankenėlė buvo pasukta tuo metu,

kai adata buvo medžiagoje.

Žr. 8psl 

Žr. 8psl 

Žr. 8psl 

Žr.15psl 

Žr.17psl 

Žr. 8psl 

Žr.16psl 

Praleidžiami dygsniai 1. Neteisingai įdėta adata.

2. Adata sulenkta arba atbukusi.

3. Adata ir/arba siūlai netinka siuvamam darbui.

4. Siūti elastinėms, labai plonoms ir sintetinėms 

medžiagoms ne buvo naudojama adata su mėlynu 

galiuku.

5. Adatos siūlas neteisingai įvertas.

6. Prispaudimo pėdelės spaudimas nėra pakankamai 

stiprus.

Žr. 8psl 

Žr. 8psl 

Žr. 8psl 

Žr. 8psl 

Žr.12psl 

Žr.5psl 
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Sąlyga Priežastis Nuoroda 

Raukšlėjasi siūlė 

1. Per stipriai įtemptas adatos siūlas.

2. Neteisingai įvertas adatos siūlas.

3. Per stora adata siuvamai medžiagai.

4. Per stambūs dygsniai siuvamai medžiagai.

5. Neteisingai sureguliuotas prispaudimo pėdelės 

spaudimas.

* Siūdami   ypač   lengvas   medžiagas,   po medžiaga

paklokite popieriaus lapą.

Žr.15psl 

Žr.12psl 

Žr. 8psl 

Sutankinkite dygsnius. 

Žr.5psl 

Dygsniai formuoja kilpas po 

medžiaga. 
1. Per silpnai įtemptas adatos siūlas.

2. Adata esamam siūlui yra arba per stora arba per plona.

Žr.15psl 

Žr. 8psl 

Medžiaga paduodama 

netolygiai. 

 
1. Padavimo dantukai prisikimšę pūkų.

2. Per silpnas prispaudimo pėdelės spaudimas.

3. Per smulkūs dygsniai.

Žr. 38pusl 

Žr. 5psl. 

Padidinkite dygsnius. 

4. Nepakelti padavimo dantukai po jų nuleidimo.
Žr.5psl 

Mašina neveikia 1. Mašina neįjungta į tinklą.

2. Šaudyklės korpuse yra pagautas siūlas.

3. Špūlės suktuvo velenas yra vyniojimo padėtyje.

Žr. 4psl 

Žr. 38pusl 

Žr.10psl 

Nėra subalansuoti saginės 

kilpos dygsniai. 
1. Siuvamai medžiagai nėra tinkamas dygsnių ilgis.

2. Dirbinys yra traukiamas arba stabdomas atgal.

3. Tamprioms plonoms medžiagoms ne naudojamas 

paklotas.

Žr. 23, 25 ir 26 puslapius 

Negalima su jėga kreipti 

medžiagą. 

Žr.23psl 
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