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SVARBIAUSIOS SAUGAUS DARBO INSTRUKCIJOS  
Naudojantis buitiniu prietaisu būtina laikytis saugumo taisyklių, kurių esmė sekanti: 

Prieš darbą perskaitykite šias instrukcijas 

PAVOJINGA – kad išvengtumėte elektros srovės smūgio: 

1. Nepalikite įjungtos mašinos be priežiūros. Siuvimo mašiną išjunkite iškart baigus darbą, o taip pat 
ir prieš atliekant valymo darbus. 

2. Prieš keičiant lemputę, mašiną atjunkite nuo elektros tinklo. Naudokite lemputes tik tos pačios 
konstrukcijos ir galingumo (12 V, 5W). 

 

DĖMESIO – kad išvengti nudegimų, gaisro, elektros srovės smūgio ar kitokio sužalojimo: 

1. Būkite atidūs darbo metu, ypač jeigu kambaryje yra vaikų. Neleiskite vaikams žaisti su mašina. 
 Naudokite mašiną tiktai pagal tikslinę paskirtį, kaip nurodyta instrukcijoje. 
2. Naudokite priedus, kuriuos rekomenduoja gamintojas ir kurie yra aprašyti vartotojo instrukcijoje. 
3. Nenaudokite siuvimo mašinos, jeigu pažeistas maitinimo laidas arba elektros kištukas. Jeigu 

mašina buvo nukritusi, patekusi į vandenį arba neteisingai veikia, kreipkitės į savo pardavėją arba 
pristatykite ją gamintojo atstovui remontui ir sureguliavimui. 

4. Mašina turi dirbti su atviromis ventiliacinėmis angomis. Periodiškai nuo dulkių, purvo ir audinių 
likučių valykite mašinos ventiliacinių angų sritį bei pedalą. 

5. Neįmeskite ir nekaišiokite nieko į ventilioacinias angas. 
6. Dirbkite su mašina tiktai patalpose. 
7. Nedirbkite patalpose, kuriose buvo išpurkšti aerozoliai arba buvo naudojamas deguonis. 
8. Norėdami išjungti siuvimo mašinos elektros maitinimą, visus jungiklius nustatykite į padėtį 

„off“ (“0“). Po to ištraukite elektros kištuką iš lizdo. 
9. Netraukite elektros kištuko iš lizdo laikydami už laido. Visuomet imkite už kištuko korpuso. 
10. .Būkite atsargūs dirbant su mašinos judančiomis dalimis. Ypač didelį dėmesį skirkite darbo sričiai 

aplink adatą 
11. Naudokite tik originalią adatos plokštelę, naudojant netinkamą plokštelę, galima sulaužyti adatą 
12. Nenaudokite sulenktų adatų 
13. .Netraukite ir nestumkite audinio siuvant, nes taip galite sulaužyti adatą. 
14. Reguliuojant ar keičiant detales darbo srityje aplink adatą (įveriant siūlą, keičiant adatą, įveriant 

apatinį siūlą, keičiant prispaudimo pėdelę ir panašiai), visuomet maitinimo jungiklį perveskite į 
padėtį „off“ („0“) arba ištraukite kištuką iš tinklo lizdo. 

15. Visuomet, atliekant profilaktinius darbus, nuimant dangčius ar atliekant kitokias procedūras, 
aprašytas vartotojo instrukcijoje, atjunkite mašiną nuo elektros tinklo. 

16. Prieš pradedant eksploatuoti naują mašiną (įjungiant ją pirmą kartą), padėkite po prispaudimo 
pėdele gabaliuką audinio ir kelioms minutėms leiskite jai padirbti be adatos. Po to, nuo siuvimo 
mašinos paviršiaus nuvalykite alyvą, jei ji atsirastų. 
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Dalių pavadinimai 
 
1. Siuvimo greičio reguliatorius 
2. Dygsnių pasirinkimo mygtukai 
3. Dygsnių pločio nustatymo mygtukai 
4. Dygsnių ilgio nustatymo mygtukai 
5. Skystųjų kristalų displėjus 
6. Ritelės vyniojimo stabdiklis 
7. Ritelės vyniojimo ašelė 
8. Reikmenų laikymo skyrius 
9. Ričių strypas 
10. Ritės laikiklis 
11. Siūlių žinynas 
12. Viršutinis dangtelis 
13. Kiaurymė papildomam ritės strypui 
14. Ritelės vyniojimo kreipiklis 
15. Siūlkreipis A 
16. Siūlkreipis B 
17. Siūlo įtempimo reguliatorius 
18. Pėdelės spaudimo reguliatorius 
19. Siūlo įvėrimo įtaiso svirtis 
20. Priekinė panelė 
21. Siūlo nukirpiklis 
22. Automatinis siūlo įvėrimo įtaisas 
23. Siuvimo plokštelė 
24. Papildomas staliukas 
25. Reikmenų laikymo skyrius 
26. Šaudyklės skyriaus dangtelis 
27. Šaudyklės skyriaus dangtelio fiksatorius 
28. Dygsnių balanso reguliatorius 
29. Reverso mygtukas 
30. Automatinio tvirtinimo mygtukas 
31. Adatos pakėlimo/nuleidimo mygtukas 
32. Medžiagos padavimo mechanizmo 

išjungiklis 
33. Zigzago pėdelė 
34. Adatos vedžiotuvo varžtas 
35. Adata 
36. Pėdelės laikilis 
37. Rankenėlė nešiojimui 
38. Smagratis 
39. Maitinimo išjungiklis 
40. Mašinos maitinimo jungtis  
41. Pedalo jungtis 
42. Laisva platforma 
43. Kilpos svirtis 
44. Svirtis prispaudimo pėdelės pakėlimui 
 
PASTABA: Mašinos konstrukcija ir techniniai 
duomenys gali keistis be išankstinio perspėjimo w
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Standartiniai reikmenys ir jų išdėstymas 
 
1. Zigzag pėdelė 

(įstatyta mašinoje) 
2. F:Pėdelė atlasinėms siūlėms 
3. C: Overlokinė pėdelė 
4. D: Pėdelė palenkimui 
5. G: Paslėpto dygsnio siūlės pėdelė 
6. R: Pėdelė automatinei kilpai 

Reikmenų laikymo skyrius 
 
Reikmenis patogu laikyti skyriuje po darbiniu 
staliuku. 
Ištraukite dėžutę su reikmenėmis į kairę, 
patraukus už iškyšų. 
 
7. Reikmenų laikymo dėžutė 
8. E: Pėdelė užtrauktukui 
9. L: Kreptuvas dygsniavimui 
10. Adatų rinkinys 
11. Atsuktuvas 
12. Ritelės 
13. Ardymo įrankis (Kilpai prapjauti) 
14. Šepėtėlis dulkėms valyti 
15. Papildomas ritės strypas 
16. Fetras 
17. Ritės laikiklis (didelis) (ant ritės strypo) 
18. Ritės laikiklis (mažas)  
19. H: Pėdelė virvelei prisiūti 
20. Pagrindas po rite 
 
PASTABA: Mašinos konstrukcija ir techniniai 
duomenys gali keistis be išankstinio perspėjimo 
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Papildomas staliukas ir laisva platforma 
 
[1] Kad nuimti papildomą staliuką: 
Patraukite staliuką į kairę 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[2] Siuvimas su papildoma platforma 
Patogi siūti gaminius ratu: rankoves, juosmens 
srityje, kelnes ir formuojant užtvirtinimus, skirtus 
kišenių bei prapjovų sustiprinimui. Patogu taip pat 
adyti kojines uždėti lopus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[3] Kad prikabinti staliuką: 
Įstumkite staliuką išilgai laisvos platformos, prieš 
tai sutapdinę iškyšas su kanalais. 
 
1 Iškyšos  
2 Kanalai 
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PARUOŠIMAS SIUVIMUI 

Elektros maitinimo prijungimas 
 
1. Mašinos maitinimo išjungiklis (padėtis OFF) 
2. Įstatykite pedalo jungties šakutę į mašinos 

jungtį. 
3. Įstatykite maitinimo kabelio kištuką į mašinos 

jungtį 
4. Maitinimo kištuką įstatykite į elektros tinklo 

lizdą 
5. Įjunkite mašinos maitinimą (padėtis ON) 
1 Maitinimo jungiklis 
2 Maitinimo kabelio kištukas 
3 Prijungimo jungtis 
4 Pedalo jungties šakutė 
5 Mašinos maitinimo kištukas 
6 Elektros tinklo lizdas 

Po maždaug vienos sekundės skystų kristalų (SK) 
displėjuje pasirodis „01“ (tiesus dygsnis) 
1 SK displėjus 
2 Pradinis nustatymas 

Siuvimo greičio valdymas 
 
[1] Greičio valdymo reguliatorius 
 Greičio valdymo reguliatoriaus pagalba galite 
nustatyti maksimalų greitį 
A: Norėdami padidinti maksimalų greitį, reguliatorių 

paslinkite į dešinę. 
B: Norėdami maksimalų greitį sumažinti, 

reguliatorių paslinkite į kairę 
 
[2] Kojinis pedalas 
Siuvimo greitis reguliuojamas su kojiniu pedalu.  
Kuo stipriau spausite pedalą, tuo greičiau dirbs 
mašina. 
 
DĖMESIO: Nedėkite pašalinių daiktų ant pedalo 
 
NURODYMAI, KAIP NAUDOTIS: 
Simbolis „ “, esantis ant išjungiklio, reiškia padėtį, 
kurioje išjungtas maitinimas. 
Buitiniams prietaisams poliarizuotose šakutėse 
vienas kontaktas yra platesnis už kitą. 
Kad sumažinti elektros srovės smūgio riziką, 
šakutė sukonstruota taip, kad į lizdą jinai įeitų 
visuomet tuo pačiu būdu. Jeigu šakutė neįeina į 
lizdą, apsukite ją. Jeigu ir dabar neįeina, tuomet 
pakvieskite kvalifikuotą elektriką, kad įmontuotų 
tinkamą lizdą. Niekuomet neperdirbinėkite šakutės. 
Siuvimo mašinai 6260 tinkamo kojinio pedalo 
modelis yra 21249 .  w
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Funkciniai mygtukai ir klavišai 
 
 Reverso mygtukas 

Kol reverso mygtukas paspaustas, mašina siuva 
atbuline kryptimi,  su sąlyga, jei pasirinktos siūlės 
yra 01, 02, 05 arba 10. 
Mašina iškart atliks siūlės užtvirtinimą ir 
automatiškai sustos, kai tik bus pasirinkta kita 
siūlė. 
 
 Siūlės 02 atlikimo atveju, mašina pasius 
atbulinius dygsnius ir automatiškai sustos. 

 Automatinio tvirtinimo mygtukas 
Siuvant siūles 01, 02, 05 ir 10 ir paspaudus 
automatinio tvirtinimo  mygtuką, Auto-lock mašina 
atlieka tvirtinimo dygsnius ir automatiškai sustoja. 
Pasirinkus kitokią siūlę, mašina pasius siūlę iki 
galo, atliks tvirtinimo dygsnius ir automatiškai 
sustos. 
 
PASTABA:  Jūs galėsite pasiūti tiktai dalį 

pasirinktos siūlės, jeigu automatinio 
tvirtinimo mygtuką Auto-lock 
paspausite  iki siuvimo pradžios 

 Adatos pakėlimo/nuleidimo mygtukas 
Paspauskite mygtuką ir nuleiskite arba pakelkite 
adatą. Mašinai sustojus, adata pakils arba nusileis, 
priklausomai nuo to, kokioje padėtyje jinai buvo iki 
siuvimo pradžios. 
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Medžiagos padavimo mechanizmo atjungimas 
 
Padavimo mechanizmo dantukus su svirtimi 
galima nuleisti žemyn, siuvant sagas, imituojant 
rankinį siuvinėjimą ir t.t. 
Kad nuleisti padavimo dantukus, paspauskite svirtį 
žemyn ir paslinkite ją į dešinę. Norėdami dantukus 
vėl pakelti, svirtį paslinkite į kairę. Kai mašina 
išnaujo pradeda dirbti padavimo dantukai grįžta į 
viršutinę padėtį (įsijungia). 
 
PASTABA: Įprasto siuvimo metu padavimo dantukai 

turi būti pakilę (įjungti). Po perjungimo 
pasukite į save smagratį ir patikrinkite ar 
dantukai pakilę. 

 
1 Medžiagos padavimo mechanizmo atjungimo svirtis 
2 Apatinė padėtis 
3 Viršutinė padėtis 
4 Dantukai 
5 Smagratis 

Pėdelės spaudimo į medžiagą reguliavimas 
 
Įprasto siuvimo metu pėdelės spaudimo 
reguliatorius turi būti nustatytas padėtyje „3“. 
Siuvant aplikacijas, daigstant, adant, dygsniuojant, 
spaudimą sumažinkite iki „2“.Dirbdami su labai 
plonomis medžiagomis, spaudimą nustatykite ant 
„1“. 
 
1 Spaudimo reguliatorius 
2 Nustatymo atžyma 
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Prispaudimo pėdelės keitimas 
 
DĖMESIO: Prieš keičiant pėdelę, išjunkite elektros 

maitinimą. Visuomet pasirinktai siūlei 
panaudokite teisingą pėdelę. Dėl 
neteisingai pasirinktos pėdelės gali 
nulūžti adata. 

 
[1]  Kaip atkabinti pėdelę: 
Pakelkite adatą ir prispaudimo pėdelę. 
Paspauskite svirtelę, esančią pėdelės laikiklio 
užpakalinėje dalyje. Pėdelė atšoks. 
 
[2] Kaip prikabinti prispaudimo pėdelę: 
Padėkite pėdelę taip, kad strypelis, esantis 
pėdelėje, būtų tiesiai po išdroža, esančia pėdelės 
laikiklyje. 
Nuleiskite laikiklį žemyn ir prikabinkite pėdelę 
 
1 Svirtis 
2 Strypelis 
3 Išdroža 
4 Pėdelė 

Pėdelės laikiklio įstatymas 
 
DĖMESIO: Prieš keičiant pėdelės laikiklį išjunkite 

maitinimą 
 
[1] Kad nuimti: 
Pakelkite strypelį ir su atsuktuvu prieš laikrodžio 
rodyklę išsukite fiksuojantį varžtą. 
Nuimkite pėdelės laikiklį 
 
1 Fiksuojantis varžtas 
2 Kiaurymė laikiklyje 
3 Kiaurymė strypelyje 

 
[2] Kad įstatyti: 
Sujunkite pėdelės laikiklio kiaurymę su kiauryme 
strypelyje ir įstatykite varžtą. 
Prisukite varžtą pagal laikrodžio rodyklę. 
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Prispaudimo pėdelės pakėlimas ir nuleidimas 
 
Prispaudimo pėdelę galima pakelti ir nuleisti su 
svirties pagalba. 
Galite pėdelę pakelti 6 mm aukščiau normalaus 
lygio, kad palengvinti pėdelės pakeitimo operaciją 
arba dirbant su sunkiomis gabaritinėmis 
medžiagomis. 
 
1 Žemutinė padėtis 
2 Viršutinė padėtis (normali) 
3 Aukščiausioji padėtis 

Siūlo įtempimo reguliavimas 
 
 Automatinis įtempimas 

Šioje mašinoje yra funkcija Auto, t.y.automatinis 
siūlo įtempimo nustatymas. Ši funkcija tinka 
daugeliui siuvimo atvejų, išskyrus kai kuriuos, 
papildomai aprašytus šioje instrukcijoje. 
Teisingas įtempimas: 
Idealių tiesių dygsnių siūlai  persipina tarp abiejų 
medžiagos sluoksnių. 
Idealių zigzag dygsnių atveju ritelės siūlo nesimato 
ant gerosios medžiagos pusės, o adatos siūlas 
nežymiai matomas blogoje pusėje. 
 
1 Siūlo įtempimo reguliatorius 
2 Nustatymo atžyma 
3 Adatos siūlas 
4 Ritelės siūlas 
5 Geroji medžiagos pusė 
6 Blogoji medžiagos pusė 

 
 Rankinis įtempimo reguliavimas 

Siūlo įtempimas reguliuojamas priklausomai nuo 
siuvamos medžiagos, medžiagos sluoksnių kiekio 
ir kitokių sąlygų. 
 
Adatos siūlo įtempimas per didelis: 
Ritelės siūlas matomas ant gerosios pusės. 
Reguliatorių nustatykite ant mažesnio skaičiaus, 
taip atpalaiduosite adatos siūlą. 
 
Adatos siūlo įtempimas per mažas: 
Adatos siūlas matomas blogoje gaminio pusėje. 
Reguliatorių nustatykite ant didesnio skaičiaus, kad 
padidinti adatos siūlo įtempimą. 
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Adatų keitimas 
 
DĖMESIO: Prieš adatų keitimą atjunkite maitinimą. 
[1] Atpalaiduokite adatos vedžiotuvo varžtą ir 

ištraukite adatą. Įstatykite naują adatą plokščia 
puse nuo savęs. 

[2] Statydami naują adatą, pastumkite ją iki galo 
aukštyn ir su atsuktuvu užveržkite adatos 
fiksavimo varžtą. 
1 Adatos vedžiotuvo varžtas 
2 Stabdiklis 
3 Plokščioji pusė 

 
Adatos kokybės patikrinimas: 
Padėkite adatą plokščiąja puse ant bet kurio 
lygaus paviršiaus (siuvimo plokštelė, stiklas ir pan.) 
Tarpelis tarp adatos ir lygaus paviršiaus turi būti 
vienodas. Niekuomet nesinaudokite atbukusiomis 
ir sulenktomis adatomis. 
 
DĖMESIO: Nekokybiškos ir pažeistos adatos gali 

įplėšti, sugadinti trikotažą,šilką ir plonas 
medžiagas. 

4 Tarpelis 

Adatų ir siūlų atitikimo lentelė 

MEDŽIAGA SIŪLAS ADATOS DYDIS 
Lengvos Batistas 

Žoržetas 
Triko 
Vilna, sintetika 

ŠilkasNr80-100 
Medvilnė Nr80-100 
Sintetika Nr80-100 
  

Nr9/65 - 11/75 

Vidutinės Medvilnė, Sintetika 
Plonas Džersi 
Vilna 
  

ŠilkasNr50 
Medvilnė Nr60-80 
Sintetika Nr50-80 
Medvilnė Nr50 

Nr11/75 - 14/90 
  
 
Nr14/90 

Sunkiosios Džinsas 
Džersi 
Paltinis audinys 
Kviltingas 

ŠilkasNr50 
Medvilnė Nr40-50 
Sintetika Nr40-50 
Šilkas Nr30 

Nr14/90 - 16/100 
  
 
Nr16/100 

 Įprastam siuvimui naudojamos adfatos Nr11/75 arba Nr14/90 
 Plonoms medžiagoms siūti naudojami ploni siūlai ir plonos adatos, kad nesiraukšlėtų medžiaga. 
Sunkesnėms medžiagoms būtini stori siūlai ir storesnės adatos, kurios galėtų lengvai smigti, 
nepažeisdamos medžiagos pluošto.  
 Visuomet, prieš pradedant siūti, siūlą ir adatą išbandykite ant gabaliuko medžiagos, kurią ruošiatės 

siūti. 
 Naudokite tą patį siūlą adatai ir ritelei. 
 Siuvant elastingas, labai plonas  ir sintetines medžiagas naudokite adatas su mėlynu antgaliu. 

Adatos su mėlynu antgaliu efektyviai apsaugo nuo dygsnių praleidimo. 
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Ritelės vyniojimas 
 Ritelės išėmimas 

Atstumkite šaudyklinio skyriaus dangtelio mygtuką 
į dešinę ir nuimkite dangtelį. 
Išimkite ritelę. 
1 Šaudyklinio skyriaus dangtelio fiksatorius 
2 Šaudyklinio skyriaus dangtelis. 
3 Ritelė 

Kaip pastatyti ritę su siūlu 
Pakelkite ritės strypą. Ant jo uždėkite ritę su siūlu. 
Siūlas turi atsivynioti, kaip pavaizduota 
paveiksliuke 
(A)Paprastai ritei: naudokite didelį ritės laikiklį 
1 Didelis ritės laikiklis 

(B)Siaurai arba mažai ritei: naudokite mažą ritės 
laikiklį 
2 Mažas ritės laikiklis 

 Ritelės vyniojimas 
PASTABA: Ritelės vyniojimui greičio valdymo 

reguliatorių nustatykite į padėtį (         ). 
Praveskite siūlą aplink vyniotuvo siūlkreipį. 
[1] Praveskite siūlą pro siūlkreipius (A), (B). 
[2] Praverkite siūlą pro ritelės kiaurymę iš vidaus į 

išorę, kaip pavaizduota paveiksliuke. Uždėkite 
ritelę ant vyniojimo ašelės. 
1 Siūlkreipis (A) 
2 Siūlkreipis (B) 
3 Ritelės vyniojimo kreiptuvas 
4 Vyniotuvo ašelė. 

[3] Pastumkite vyniotuvo ašelę į dešinę. 
Prilaikydami už laisvo siūlo galo, paspauskite 
pedalą. Kai mašina atliks keletą apsisukimų, 
sustokite ir nukirpkite siūlo galą prie pat 
kiaurymės. 

PASTABA: Pastūmus vyniotuvo ašelę į dešinę, 
SK displėjuje pasirodis ženkliukas 

5 Ritelės vyniojimo stabdiklis 
6 SK displėjus 

[4] Vėl paspauskite pedalą. Mašina sustos 
automatiškai, kada ritelė bus pilnai privyniota 
siūlo. Grąžinkite vyniotuvo ašelę į pradinę 
padėtį ir nukirpkite siūlą, kaip pavaizduota 
paveiksliuke. 

PASTABA: Darbo metu nestumdykite vyniotuvo 
ašelės. 
Papildomas ritės strypas 
Papildomą ritės strypą įstatykite į kiaurymę, 
mašinos korpuse. Uždėkite fetro tarpinę ir ritę, kaip 
pavaizduota paveiksliuke. 
7 Papildomas ritės strypas 
8 Fetro tarpinė 
9 Ritės strypas 
 Kiaurymė papildomam ritės strypui  w
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 Kaip įdėti ritelę 
[1] Uždėkite ritelę ant jos laikiklio taip, kad siūlas 

atsivyniotų prieš laikrodžio rodyklę. 
1 Siūlo galas 
2 Ritelės laikiklis 

 
 
 
 
 
 
 
 
[2] Praverkite siūlą pro išėmą A, esančią ritelės 

laikiklio priekyje. Atveskite siūlą į kairę, 
praleisdami jį tarp įtempimo spyruoklių. 
3 Išėma A 

 
 
 
 
 
 
 
[3] Atsargiai traukite siūlą, kol jis neįslys į išėmą B. 
4 Išėma B 

Atveskite siūlą atgal. Atvyniojant siūlą, ritelė turi 
suktis prieš  laikrodžio rodyklę. 
 
 
 
 
 
 
 
 
[4] Ištraukite apie 10 cm siūlo ir sugrąžinkite į vietą 

šaudyklės skyriaus dangteelį. 
 
5 Ritelės siūlas 
6 Šaudyklinio skyriaus dangtelis 
7 Siūlo įvėrimo schema 
8 Šaudyklinio skyriaus dangtelis įstatomas 

iš dangtelio kairio krašto pusės. 
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Siūlo įvėrimas į mašiną 
 
 Viršutinio siūlo įvėrimas 

Pakelkite prispaudimo pėdelę. Du kartus 
paspauskite adatos pakėlimo/nuleidimo mygtuką ir 
pakelkite siūlo vedžiotuvo svirtį į viršutinę padėtį. 
Išjunkite mašinos maitinimą. 
1 Ritė su siūlu 
2 Ritės laikiklis 
3 Prispaudimo pėdelės pakėlimo svirtis 

[1] Kaire ranka prilaikykite siūlo galą ir praveskite jį 
aplink siūlkreipį (A) ir tada aplink siūlkreipį (B). 
4 Siūlkreipis (A) 
5 Siūlkreipis (B) 

 
 
 
 
 
[2] Ištraukite siūlo galą žemyn, praveskite aplink 

siūlkreipių plokštelę ir pakelkite aukštyn. 
 
6 Siūlkreipių plokštelė 

 
 
 
 
 
 
 
[3] Praveskite siūlą aukštyn į siūlkreipio svirtį ir 

žemyn į siūlkreipio svirties akutę iš dešinės į 
kairę.  
7 Siūlkreipio svirtis 
8 Siūlkreipio svirties akutė 

 
 
 
[4] Įverkite siūlą į adatos vedžiotuvo siūlkreipio 

akutę iš kairės 
9 Adatos vedžiotuvo siūlkreipis 

 
PASTABA: Apie automatinio siūlo įvėrimo įtaisą  

skaitykite 14 puslapyje. 

w
w
w
.V
isk
as
Si
uv
im
ui
.lt
 



 

— 15 —  

Automatinis siūlo įvėrimo įtaisas 
 
[1] Pakelkite adatą į viršutinę padėtį, paspaudę 

adatos pakėlimo/nuleidimo mygtuką. 
Pakelkite prispaudimo pėdelę. 
Kiek galima žemiau nuleiskite siūlo įvėrimo 
įtaiso svirtį. 
Pro adatos ąselę priešingoje pusėje išlįs 
kabliukas. 
1 Siūlo įvėrimo įtaiso svirtis 
2 Kabliukas 

 
 
 
 
[2] Patraukite siūlą žemyn, tada apsukite jį aplink 

siūlkreipį ir praveskite po kabliuku iš dešinės 
pusės. 
3 Siūlkreipis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[3] Prilaikydami su ranka galiuką siūlo, atleiskite 

svirtį. Pro adatos ąselę išsitrauks siūlo kilpa. 
4 Siūlo galas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
[4] Nuimkite kilpą nuo siūlo įvėrimo įtaiso ir 

ištraukite siūlą iš adatos ąselės. 
 
PASTABA: Naudodamiesi automatiniu siūlo 

įvėrimo įtaisu, adatą pastatykite 
centrinėje padėtyje. 
Siūlo įvėrimo įtaisą galima naudoti su 
siūlais Nr50-100 ir adatomis Nr11-16 
taip pat ir adatomis su mėlynu galiuku. 
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Kaip ištraukti apatinį siūlą 
 
[1] Ranka lengvai prilaikant adatos siūlą, pakelkite 

prispaudimo pėdelę. 
1 Adatos siūlas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[2] Du katus paspauskite adatos pakėlim/nuleidimo 

mygtuką ir pakelkite adatą į aukščiausią padėtį. 
Patraukite už adatos siūlo, kad suformuoti kilpą 
iš apatinio siūlo. 
1 Adatos siūlas 
2 Ritelės siūlas 
3 Adatos pakėlimo/nuleidimo mygtukas 

 
 
 
 
 
 
[3] Ištraukite abiejų siūlų apie 10 cm ilgio galus ir 

nuveskite juos nuo savęs po prispaudimo 
pėdele. 
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Siūlių pasirinkimo rankenėlė 
 
Spauskite siūlių pasirinkimo mygtuką, kol SK 
displėjuje nepasirodis reikalinga siūlė (dygsnis) 
Mygtuku (1), dešinėje, pasirinkite siūles Nr1-Nr15. 
Sekančiu mygtuku (2) pasirinkite siūles nuo Nr16 
iki Nr30. 
Trečiuoju mygtuku (3) pasirinkite siūles nuo Nr31 
iki Nr45. 
Paskutuiniuoju mygtuku (4) pasirinkite siūle nuo 
Nr46 iki Nr60 
 
PASTABA: Prieš pasirenkant siūlę, visuomet 

pakelkite adatą virš medžiagos. 

Dygsnių ilgio reguliatorius 
 
Norėdami pakeisti dygsnio ilgį, spauskite mygtukus 
kairėje(+) arba (-).Paspaudus  (+) arba (-),  
SK displėjuje pasirodis užprogramuota šio dygsnio 
reikšmė. 

Dygsnių pločio reguliatorius 
 
Norėdami pakeisti siūlės plotį, spauskite mygtukus 
kairėje (+) arba (-).Paspaudus  (+) arba (-),  
SK displėjuje pasirodis užprogramuota šio dygsnio 
reikšmė. 
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PAGRINDINIAI SIUVIMO BŪDAI  

Mašinos nustatymas 
 
1Siūlė:    Nr01 
2Pėdelė:    A: Pėdelė zigzag  
3Siūlės įtempimas:  Auto 

  Siuvimo pradžia 
Pakelkite prispaudimo pėdelę ir paklokite audinį. 
Nuleiskite adatą į medžiagą į tašką kur yra siuvimo 
pradžia. Nuleiskite prispaudimo pėdelę ir pradėkite 
siūti. 
 
PASTABA: Siūlės pradžios užtvirtinimui, pasiūkite 

keletą dygsnių, laikydami nuspaustą 
reverso mygtuką arba panaudokite 
siūlę Nr2 (Lok  - a –Matic siūlė. 

 Siuvimo krypties pakeitimas 
Sustabdykite mašiną ir paspauskite adatos 
padėties nustatymo mygtuką, kad adatą nuleisti į 
siuvamą medžiagą.Pakelkite prispaudimo pėdelę. 
Pasukite medžiagą aplink adatą, kad siūti reikiama 
kryptimi. Nuleiskite prispaudimo pėdelę ir siūkite 
toliau nauja kryptimi. 
1 Adatos pakėlimo /nuleidimo mygtukas 

 Siūlės užtvirtinimas/siūlo nukirpimas 
[1] Paspauskite reverso mygtuką ir pasiūkite keletą 

dygsnių atbuline kryptimi, kad užtvirtinti siūlės 
pabaigą. 

PASTABA: Jeigu naudojatės siūle Nr2 (siūlė Lock-
a-Matic), vieną kartą paspauskite 
reverso mygtuką; mašina automatiškai 
pasius atbuline kryptimi ir sustos. 

2 Reverso mygtukas 
 
[2] Pakelkite prispaudimo pėdelę ir atmeskite siūlus 

atgal 
 
 
 
 
 
 
[3] Patraukite siūlus aukštyn link siūlo nukirpimo 

mechanizmo. Siūlus reikia nukirpti taip, kad likę 
galai būti tinkami naujai siūlei pradėti. 
3 Siūlo nukirpimo mechanizmas w
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 Adatos padėties keitimas 
Adatos padėtį galite pakeisti dirbant su tiesia siūle, 
pavyzdžiui, Nr01-03 ir Nr06-09 
Po pirmo mygtukų plius arba minus paspaudimo 
SK displėjuje pasirodo „3.5“ (reikšmė pagal 
nutylėjimą), tai reiškia centrinę adatos padėtį. 
Spauskite mygtuką (+), norėdami pastumti adatą į 
dešinę. 
Spauskite mygtuką (-), norėdami pastumti adatą į 
kairę. 
1 Kairė adatos padėtis 
2 Centrinė adatos padėtis 
3 Dešinė adatos padėtis 

 Dygsnių ilgio pasirinkimas 
Po pirmo mygtukų plius arba minus paspaudimo 
SK displėjuje pasirodo „2,2“ (reikšmė pagal 
nutylėjimą) 
Spauskite mygtuką (+), norėdami padidinti dygsnių 
ilgį. 
Spauskite mygtuką (-), norėdami sumažinti 
dygsnių ilgį. 
Dygsnių ilgio reikšmę galima keisti nuo 0.0 iki 5.0. 
PASTABA: Atbulinio dygsnio ilgio negalima 

nustatyti ilgesnio negu 2.5. 
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 Kreipiančiosios linijos 
Kreipiančiosios linijos, esančios ant siuvimo 
plokštelės ir šaudyklinio skyriaus dangtelio, 
padeda pamatuoti užlaidą  siūlei. 
PASTABA: Skaičiai, esantys ant siuvimo 

plokštelės nustato atstumą iki adatos 
centrinės padėties. 

Skaičius  10 20 30 40 1/2 3/4 1 1 1/2 

Atstumas (cm) 1.0 2.0 3.0 4.0 1.3 1.9 2.5 3.8 

1 Centrinė adatos padėtis 
2 Medžiagos pakraštys. 
3 Kreipiančiosios linijos 
4 Skaičiai 

 Siuvimas nuo storos medžiagos pakraščio 
Juodas mygtukas pritvirtina zigzag pėdelę ir 
padeda išvengti pėdelės nuslydimo, siuvant labai 
storas medžiagas ir pereinant  siūlių linijas. 
Nuleiskite adatą į medžiagą, į siuvimo pradžios 
tašką. Nuleiskite pėdelę, vienu metu spausdami 
juodą mygtuką. 
Pėdelė dabar sutvirtinta horizontalia kryptimi. 
Atlikus keletą dygsnių, pėdelė automatiškai 
sugrįžta į pradinę padėtį. 
 
1 Juodas mygtukas 
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Tiesių siūlių įvairovė 
 
1Siūlė Nr01. Tiesi siūlė.    2Pėdelė A: zigzagui 
Drabužių siuvimui, užtrauktuko prisiuvimui ir pan. 
 
 
 
 
1Siūlė Nr02. Siūlė Lock-a-Matic.   2Pėdelė A: zigzagui. 
Siūlėms siūti su automatiniu reversu siūlės pradžioje ir 
pabaigoje. 
Vieną kartą paspauskite reverso mygtuką, mašina pasius 
atbulinius dygsnius ir automatiškai sustos. 
 
 
1 Siūlė Nr03. Siūlės tvirtinimo dygsniai.  2Pėdelė A: zigzagui. 
Siūlėms siūti su automatiniu siūlės tvirtinimu pradžioje ir 
pabaigoje. 
Vieną kartą paspauskite reverso mygtuką, mašina pasius 
tvirtinimo dygsnius ir automatiškai sustos. 
 
 
1Siūlė Nr04. Elastinė siūlė „stretch“.  2Pėdelė A: zigzagui. 
Skirta siūti elastinėms medžiagoms, linkusioms raukšlėtis. 
Siūlę galima padaryti plokščią. 
 
 
 
 
1Siūlė Nr06 Tiesi siūlė :stretch“   2Pėdelė A: zigzagui. 
Ši patvari ir elastinė siūlė rekomenduojama naudoti elastinėms 
medžiagoms ten, kur reikia elastingumo ir stiprumo.  
 
 
 
 
1Siūlė Nr07. Skulptūrinė siūlė.   2Pėdelė F: atlasiniams 

       dygsniams. 
Piešinių pridaigstymui ir prisiuvimui. 
Kampuose siūkite lėtai 
 
 
 
1Siūlė Nr08. „stretch“ dygsnis.   2Pėdelė F: atlasiniams 

       dygsniams. 
Kviltingo pridaigstymui. 
 
 
 
 
1Siūlė Nr09. Balno pavidalo dygsniai.  2Pėdelė A: zigzagui. 
Ilgis tiesūs stretch dygsniai, panašūs į rankinius. w
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Pagrindinė zigzag siūlė 
 
Mašinos nustatymas 
 
1Siūlė:    Nr05 
2Pėdelė:    A: Pėdelė zigzag  
3Siūlės įtempimas:  Auto 

Zigzag siūlė yra viena iš populiariausių ir 
naudingiausių siūlių. 
Ji naudojama pakraščių apdailai, adymui, 
aplikacijoms ir taip pat kaip dekoratyvinė siūlė. 
 
PASTABA: Dirbant su džersi ir trikotažu naudokite 

paklotinę medžiagą. 

 Dygsnių pločio pakeitimas 
Su pirmu plius arba minus mygtuko paspaudimu, 
ant SK displėjaus pasirodis „5.0“ (reikšmė pagal 
nutylėjimą). 
Spauskite mygtuką plius (+), kad padidinti siūlės plotį. 
Spauskite mygtuką minus (-), kad sumažinti siūlės plotį. 

 Dygsnių ilgio pakeitimas 
Su pirmu plius arba minus mygtuko paspaudimu, 
ant SK displėjaus pasirodis „2.2“ (reikšmė pagal 
nutylėjimą). 
Spauskite mygtuką plius (+), kad padidinti dygsnių ilgį. 
Spauskite mygtuką minus (-), kad sumažinti dygsnių ilgį. 
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Apmėtymas  
 
 Zigzag dygsnis 

Mašinos nustatymas 
 
1Siūlė:    Nr05 
2Pėdelė:    C: Overlokinė pėdelė  
3Siūlės įtempimas:  Auto 

DĖMESIO: Su overlokine pėdele dygsnių pločio 
nemažinkite mažiau negu 5, kad adata 
nesusidurtų su ribotuvu, esančiu ant 
pėdelės. 

Neapsiūtą medžiagos pakraštį paklokite greta su 
pėdelės kreipikliu ir pradėkite siūti.  
1 Kreipiklis 

 Multizigzagas 
Mašinos nustatymas 
 
1Siūlė:    Nr10 
2Pėdelė:    A: Pėdelė zigzag  
3Siūlės įtempimas:  Auto 

Šita siūlė naudojama sintetinių bei kitų tamprių 
medžiagų, kurios linkę raukšlėtis, pakraščių 
apmėtymui. Siūkite pagal medžiagos kraštą, 
palikdami pakankamą atstumą užlaidai. 
Užbaigus siūti, nukirpkite kraštą prie pat siūlės, 
kaip pavaizduota paveiksliuke. 

 Trikotažinė siūlė 
Mašinos nustatymas 
 
1Siūlė:    Nr13 
2Pėdelė:    A: Pėdelė zigzag  
3Siūlės įtempimas:  Auto 

Šita siūlė naudojama trikotažo ir kitų elastinių 
medžiagų pakraščių apsiuvimui. 
Siūkite pagal medžiagos kraštą, palikdami 
pakankamą atstumą užlaidai. 
Užbaigus siūti, nukirpkite kraštą prie pat siūlės, 
kaip pavaizduota paveiksliuke. w
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 Apkraštavimas 
Mašinos nustatymas 
 
1Siūlė:    Nr11 
2Pėdelė:    C: Overlokinė pėdelė  
3Siūlės įtempimas:  Auto 

DĖMESIO: Su overlokine pėdele dygsnių pločio 
nemažinkite mažiau negu 5, kad adata 
nesusidurtų su ribotuvu, esančiu ant 
pėdelės. 

Šiais dygsniais apmėtomas neapsiūtas medžiagos 
pakraštys ir suformuota siūlė apsaugo kraštą nuo 
suirimo. 
Siūkite, nukreipdami medžiagą pagal kreiptuvą, 
esantį ant pėdelės. 
1 Ribotuvas 
2 Medžiagos pakraštys 

DĖMESIO: Su overlokine pėdele dygsnių pločio 
nemažinkite mažiau negu 5, kad adata 
nesusidurtų su ribotuvu, esančiu ant 
pėdelės. 

Ši siūlė naudojama apdirbant vidutines ir sunkias 
medžiagas.  
Siūkite, nukreipdami medžiagą pagal kreiptuvą, 
esantį ant pėdelės. 
1 Ribotuvas 
2 Medžiagos pakraštys 

 Overlokinė siūlė 
Mašinos nustatymas 
 
1Siūlė:    Nr12 
2Pėdelė:    C: Overlokinė pėdelė  
3Siūlės įtempimas:  Auto 
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Sagų prisiuvimas 
 
Mašinos nustatymas 
 
1Siūlė:    Nr05 
2Pėdelė:    F: Atlasinio dygsnio pėdelė  
3Siūlės įtempimas:  Auto 
4Medžiagos padavimo atjungtas  

Mechanizmas: 

[1] Ištraukite siūlą iš adatos. Spausdami mygtukus 
plius (+) ir minus (-), nustatykite dygsnių plotį, 
kuris būtų lygus atstumui tarp sagos skylučių. 

 
[2] Įverkite siūlą į adatą ir nuleiskite prispaudimo 

pėdelę, kad prilaikyti sagą vietoje. 
 
 
 
 
 
 
 
[3] Pasukite smagratį į save ir patikrinkite ar adata 

pataiko į dešinę ir kairę sagos skylutes. 
[4] Paspauskite pedalą, pasiūkite 10 dygsnių ir 

sustokite 
[5] Pakelkite pėdelę, išimkite siuvamą medžiagą ir 

nukirpkite siūlus, palikdami galus apie 20 cm 
ilgio. 

[6] Patraukite ritelės siūlą, pagaukite adatos siūlą ir 
ištraukite jį į blogąją medžiagos pusę. Suriškite 
abu siūlus. 

 
 Užbaigus sagų siuvimą, su svirties pagalba 

pakelkite medžiagos padavimo dantukus į 
pradinę padėtį. 
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Automatinė kilpa 
 
Kilpų rūšys 
 
Nr.16 Kvadratinė kilpa (Sensorinė kilpa) 
Plačiai naudojama vidutiniams ir sunkiems audiniams. Kilpos 
dydis automatiškai nusistato pagal sagos, kuri patalpinama 
kilpinės pėdelės priešingoje pusėje, dydį. 
 
Nr17 Kvadratinė kilpa (Auto kilpa) 
Panaši į sensorinę kilpą, tačiau šiuo atveju galite keisti kilpos 
ilgį  ir įvesti į mašinos atmintį, būtų galimybė pakartoti tokio pat 
dydžio kilpą. 
 
 
 
 
Nr18 Užapvalinta kilpa 
Skirta ploniems ir vidutiniams audiniams, švarkeliams ir 
vaikiškiems drabužiams. 
 
 
 
 
 
Nr19 Kilpa su akute 
Skirta vidutiniams ir sunkiems audinams, švarkams, paltams. 
 
 
 
 
 
 
 
Nr20 Trikotažinė kilpa 
Elastinėms ir tamprioms medžiagoms, kaip trikotažas. Taip pat 
naudojama kaip dekoratyvinė kilpa. 
 
 
 
 
 
Nr21 Kilpa plonoms medžiagoms 
Tinka ploniems ir delikatiems audiniams, kaip šilkas. Abu 
kilpos galai užapvalinti. 
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Kvadratinė kilpa 
 
Mašinos nustatymas 
 
1Siūlė:    Nr16 
2Pėdelė:    R: Automatinės kilpos 

     pėdelė  
3Siūlės įtempimas:  Auto 
PASTABA: Kilpos dydis nusistato automatiškai 

pagal sagos, patalpintos automatinės 
kilpos pėdelėje R, dydį. 
Pėdelės laikilis gali priimti sagas iki 2,5 
cm diametro. 
Visuomet atlikite bandomąją kilpą ant 
gabaliuko audinio. 
Dirbant su streč (tampriomis) 
medžiagomis, po medžiagą paklokite 
paklotą. 

[1] Pasukite į save smagratį, pakelkite adatą  ir 
pėdelę.Padėkite pėdelę, skirtą automatinei 
kilpai, taip, kad jos skersinis strypelis būtų tiesiai 
po loveliu, esančiu pėdelės laikiklyje. Nuleiskite 
prispaudimo pėdelės svirtį ir prikabinkite į vietą 
pėdelę, skirtą automatinei kilpai. 
1 Lovelis 
2 Skersinis 

 
 
[2] Nuveskite sagos laikiklį atgal (A) ir patalpinkite į 

jį sagą.Pastumkite sagos laikiklį, gerai 
prispaustą prie sagos, link savęs (B). 
3 Sagos laikiklis 

 
PASTABA: Jeigu saga labai stora, pabandykite 

atlikti bandomąją kilpą. Jeigu saga 
labai sunkiai pralenda pro kilpą, 
padidinkite kilpą, pastumdami truputį 
sagos laikiklį atgal, kad sudaryti tarpelį. 

4 Tarpelis 
 
 
 
 
 
 
[3] Patraukite kiek galima žemyn kilpos svirtį. 
5 Kilpos svirtis 
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[4] Pakelkite pėdelę, atmeskite adatos siūlą į kairę 
pro kiaurymę pėdelėje. Padėkite audinį po 
pėdele ir, sukdami smagratį,  nuleiskite adatą į 
siuvimo pradžios tašką. Nuleiskite pėdelę 
6 Adatos siūlas 
7 Ritelės siūlas 
8 Kilpos atžyma 
9 Siuvimo pradžios taškas 

PASTABA: Tarp spyruoklės laikiklio ir šliaužiklio 
neturi būti tarpo. Priešingu atveju kilpos 
dešinės pusės ilgis nebus lygus kairės 
pusės ilgiui. 

 
 Šliaužiklis 

Spyruoklės laikiklis 
Nėra tarpo 
Tarpas 

 
[5] Spauskite pedalą ir suformuokite kilpą. Mašina 

atliks operaciją tokia tvarka: 
 
Žingsnis 1 ir 2: piekinis skersinis ir kairė pusė 
Žingsnis 3: dešinė pusė 
Žingsnis 4: Galinis skersinis, pabaigoj tvirtinimo 
dygsniai. SK displėjus vaizduos kiekvieną mašinos 
žingsnį ir pabaigoj mirgsės taškas. 
 

Galinis taškas 
Taškas 

 
 
PASTABA: Virš apsiūtos kilpos galima užsiūti dar 

vieną dygsnių sluoksnį. (žiūr.28 pusl.) 
Jeigu pageidaujate pasirinkti kitą siūlę 
arba kilpos rūšį, pakelkite prispaudimo 
pėdelę ir pasirinkite reikalingą siūlę. 

11 

12 
13 

14 
15 

[1] Jeigu pradėjote siūti kilpą, tačiau nenuleidote 
kilpos svirties, tai ant displėjaus pasirodis 
simbolis „bL“ 
Nuleiskite svirtį ir vėl paleiskite mašiną. 

 
 
 
[2] Jeigu renkantės siūlę nepakėlę prispaudimo 

pėdelės arba kilpos svirties, tai ant SK 
displėjaus pasirodis „UP“. Pakelkite 
prispaudimo pėdelę ir kilpos svirtį, tada 
pasirinkite siūlę. w
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[6] Nuimkite medžiagą. Į skersinius įdurkite 
segtukus, kad neprapjauti dygsnių 

 
[7] Ardymo įrankiu prapjaukite kilpą. Kilpos akutės 

formavimui, panaudokite ylą. 
 

Segtukas 
Ardymo įrankis 
Yla 

 
[8] Užbaigus kilpos formavimą, kiek galima 

aukščiau pakelkite kilpos svirtį. 
 

Kilpos svirtis 

16 

17 
18 

19 

Kilpa su dvigubu dygsnių sluoksniu 
 
Norėdami suformuoti stiprią patvarrią kilpą, ant 
ankstesnio dygsnių sluoksnio viršaus pasiūkite dar 
vieną dygsnių sluoksnį. 
Pabaigus siūti kilpą (pirmutinę), tiesiog 
paspauskite pedalą. 
Nekelkite pėdelės ir nekeiskite siūlės. Mašina ant 
viršaus pasius dar vieną kilpą tokia tvarka ir 
automatiškai sustos: 
Tiesius dygsnius atbuline kryptimi iki siuvimo 
pradžios taško. 
Priekinį skersinį ir kairę pusę. 
Dešinę pusę. 
Galinį skersinį ir pabaigoj tvirtinimo dygsnius. 
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[1] Kilpos pločio reguliavimas 
Norėdami padidinti kilpos plotį, spauskite plius (+). 
Norėdami sumažinti kilpos plotį, spauskite minus (-
). Su pirmu mygtuko plius arba minus paspaudimu, 
SK displėjuje pasirodis „5.0“ (reikšmė pagal 
nutylėjimą). Kilpos plotis gali kisti nuo 2.5 iki 7.0. 
1 Siaura kilpa (plotis 2.5 mm) 
2 Plati kilpa (plotis 7.0 mm) 

 
 
 
 
 
 
[2] Kilpos dygsnių tankio reguliavimas 
Norėdami padidinti dygsnių tankį, spauskite plius (+). 
Norėdami sumažinti dygsnių tankį (labiau ištęsti 
dygsniai), spauskite minus (-). Su pirmu mygtuko 
plius arba minus paspaudimu, SK displėjuje 
pasirodis „0.4“ (reikšmė pagal nutylėjimą). Kilpos 
dygsnių tankis gali kisti nuo 0.2 iki 0.8. 
Reguliavimo rėžimo pasirinkimo metu SK displėjus 
nerodo vykdomų žingsnių sekos. 
Pabaigus kilpos operaciją, SK displėjus parodis „0“. 

Trikotažinė kilpa 
 
Paspauskite kojinį pedalą, mašina pradės kilpos 
operaciją, o pabaigus, automatiškai sustos. 
Žingsnis 1: Siūti aukštyn iki galo siūlę tiesiais 

dygsniais, po to žemyn kairę pusę. 
 
Žingsnis 2: Siūti priekinį skersinį 
 
Žingsnis 3: Siūti aukštyn iki galo siūlę tiesiais 

dygsniais, po to galinį skersinį. Siūti 
žemyn dešinę pusę, ir mašina 
automatiškai sustos. 

w
w
w
.V
isk
as
Si
uv
im
ui
.lt
 



 

— 31 —  

Užapvalinta kilpa / kilpa su akute 
 
Mašinos nustatymas 
 
1Siūlė:    Nr18, 19 arba 21 
2SK displėjus :     
3Pėdelė :    R: Automatinės kilpos 

     pėdelė  
 
Šios kilpos išpildymo seka tokia pati kaip ir 
sensorinės kilpos. 
Žiūr.pusl. 26, 27, 28 dėl informacijos. 
1 Pradžios taškas 
2 Pabaigos taškas 

Kilpos pločio reguliavimas 
 
Norėdami padidinti kilpos plotį, spauskite plius (+). 
Norėdami sumažinti kilpos plotį, spauskite minus (-). 
Kilpos plotis gali kisti nuo 2.5 iki  5.5. 
2 Siaura kilpa (plotis 2.5 mm) 
3 Plati kilpa (plotis 5.5 mm) 

 
Kilpos su akute plotis gali kisti nuo 5.0 iki 7.0 
2 Siaura kilpa (plotis 5.0 mm) 
3 Plati kilpa (plotis 7.0 mm) 

 
Kaip reguliuoti kilpos dygsnių tankį, žiūr.29 pusl. 
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Kvadratinė kilpa (Auto kilpa) 
 
Mašinos nustatymas 
 
1Siūlė:    Nr17 
2Pėdelė:    R: Automatinės kilpos 

     pėdelė  
3Siūlės įtempimas:  Auto 

[1] Atžymėkite kilpos vietą ant audinio. Pilnai 
atidenkite sagos laikiklį. 

[2] Nuveskite adatos siūlą į kairę pro kiaurymę 
pėdelėje. 

[3] Padėkite audinį po pėdele ir, sukdami smagratį, 
nuleiskite adatą į siuvimo pradžios tašką. 
Nuleiskite pėdelę. 
1 Sagos laikiklis 
2 Pradžios taškas 

 
PASTABA: nereikia atitraukinėti kilpos svirties į 

apačią. 

[4] Spauskite pedalą ir vykdykite sekančius 
žingsnius. 

 
Žingsnis 1: Siūkite aukštyn kairį kraštą, tokį ilgį, 

kuris reikalingas, ir sustabdykite 
mašiną. Spauskite reverso mygtuką. 

Žingsnis 2: Vėl spauskite pedalą. Mašina 
automatiškai pradygsniuos ir nusius 
žemyn dešinį kraštą. Mašiną 
sustabdykite, kada pasieksite pradinį 
siuvimo tašką. Spauskite reverso 
mygtuką. 

Žingsnis 3: Spauskite pedalą. Mašina pasius 
priekinį skersinį ir automatiškai sustos. 

Žingsnis 4: Kai kilpa bus pilnai užbaigta, SK 
displėjuje pradės mirgsėti taškas. 
Pakelkite prispaudimo pėdelę. 

PASTABA: Mirgsintis taškas reiškia, kad kilpos 
ilgis jau yra atmintyje. Jeigu reikia keisti 
kilpos dygsnių tankį, tuomet iš naujo 
pasirinkite automatinę kilpą ir 
pakartokite aukščiau minėtus žingsnius 
su nauju tankiu. 
Norėdami atlikti tokio pat dydžio kilpą, 
tiesiog spauskite pedalą. Pedalą 
laikykite nuspaustą, kol mašina pilnai 
neatliks kilpos ir nesustos automatiškai. 
Reverso mygtuko spaust nereikia. 
Siuvimo metu ant SK displėjaus bus 
rodomas simbolis „0“. w
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Kilpa sustiprinta su virvele 
 
Mašinos nustatymas 
 
1Siūlė:    Nr18 
2Pėdelė:    R: Automatinės kilpos 

     pėdelė  
3Siūlės įtempimas:  Auto 

[1] Pakelkite pėdelę, užmeskite virvelę ant 
kabliuko, esančio už pėdelės. Virvelės galus 
praveskite į priekį po pėdele ir, kad įtempti 
virvelę, užkabinkite juos ant šakučių, esančių 
kilpinės pėdelės priekyje. 
1 Kabliukas 
2 Šakutės 
3 Virvelė 

 
 
 
 
[2] Pasukite smagratį, kad nuleisti adatą į audinį, į 

kilpos pradžią, ir nuleiskite prispaudimo pėdelę. 
Spauskite pedalą ir siūkite kilpą virš virvelės. 

 
PASTABA: Siuvimo operacija tokia pati kaip ir 

siuvant automatinę kilpą. 
 
4 Adatos siūlas 
5 Ritelės siūlas 
6 Kilpos atžyma 
7 Kilpos pradžios taškas 

 
[3] Nuimkite audinį nuo mašinos. Patraukite  kairį 

virvelės galą, kad įtempti jį. Nukirpkite virvelės 
likutį. 
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Užtrauktuko prisiuvimas 
 
Mašinos nustatymas 
 
1Siūlė:    Nr01 
2Pėdelė:    E: Užtrauktuko prisiuvimo 

     pėdelė  
3Siūlės įtempimas:  Auto 

Kaip prikabinti užtrauktuko pėdelę: 
 
(1) Užtrauktuko kairės pusės prisiuvimui, pėdelę 

prikabinkite ant dešinės ašelės pusės. 
(2) Užtrauktuko dešinės pusės prisiuvimui, pėdelę 

prikabinkite ant kairės ašelės pusės. 
1 Lovelis 
2 Ašelė 

Audinio paruošimas 
 
[1] Pridėkite 1 cm prie užtrauktuko dydžio. Tai bus 

užtrauktuko pilno atsidarymo dydis. 
3 Audinio geroji pusė 
4 1 cm 
5 Užtrauktuko atsidarymo dydis 
6 Užtrauktuko dydis 
7 Spynelė 
8 Užtrauktuko dantukai 
9 Užtrauktuko juostelė 
 Blogoji pusė 

Atsidarymo pabaiga 
 
[2] Sudėkite kartu gerąsias audinio puses ir 2 cm 

nuo pakraščio prasiūkite iki užtrauktuko 
atsidarymo pabaigos. Pasiūkite atbulinius 
dygsnius siūlės užtvirtinimui. Pridaigstykite 
išilgai užtrauktuko atsidarymo su 4 cm ilgio 
dygsniais. 

2cm 
Užtrauktuko atsidarymas (pridaigstymas) 
Atbuliniai dygsniai 
Atsidarymo pabaiga 
Siūlė 

 
PASTABA: Daigstymo metu atpalaiduokite 

įtempimą iki „1“. 

11 

12 
13 
14 

15 
16 w
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Prisiuvimas: 
[1] Viršutines užlaidas (kraštus) užlenkite atgal. 

Užlenkite į apačią apatinę užlaidą, formuodami 
0.3 cm klostę. Užtrauktuko dantukus paklokite 
greta šios klostės ir prisekite su segtuku. 
1 Apatinis audinys 
2 Atsidarymo pabaiga 
3 Spynelė 
4 0.3 cm 
5 Viršutinio audinio blogoji pusė 
6 Atsidarymo dydis 
7 Klostė 
8 Daigstymo dygsniai 

 
[2] Prikabinkite užtrauktuko pėdelę ant dešinės 

pusės. Prasiūkite visus sluoksnius nuo 
atsidarymo pabaigos, nukreipiant užtrauktuko 
dantukus išilgai pėdelės krašto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
[3] Sustokite 5 cm iki užtrauktuko spynelės. 

Nuleiskite adatą į audinį ir pakelkite pėdelę. 
Atidarykite užtrauktuką, nuleiskite pėdelę ir 
siūkite likusią siūlės dalį. 

 
9 (9)Spynelė 
 (10)5 cm 

 
 
 
 
 
[4] Uždarykite užtrauktuką ir paklokite audinį gerąja 

puse į viršų. Pridaigstykite paklotą audinį prie 
užtrauktuko juostelės. 

 
Daigstymo dygsniai 
Užtrauktuko juostelė 

11 
12 
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[5] Nuimkite pėdelę ir prikabinkite ją naujai ant 
kairės pusės. Pasiūkite skersai 1 cm atstumu  
nuo atsidarymo pabaigos. Pasukite audinį 90 
laipsnių kampu ir prisiūkite užtrauktuko juostelę 
prie gaminio. Sustokite 5 cm iki užtrauktuko 
spynelės. Nuleiskite adatą į audinį ir pakelkite 
pėdelę. Pašalinkite daigstymo dygsnius. 

Daigstymo dygsniai 
Galiniai dygsniai 

 
 
 
 
 
 
 
 
[6] Atidarykite užtrauktuką. Tada nuleiskite pėdelę 

ir siūkite likusią siūlės dalį. 
Baigus siuvimą, pašalinkite daigstymo dygsnius 
nuo viršutinio audinio. 

13 
14 
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Siūlė voleliu 
 
Mašinos nustatymas 
 
1Siūlė:    Nr01 
2Pėdelė:    D: Siūlės voleliu siuvimo 

     pėdelė   
3Siūlės įtempimas:  Auto 

[1] Nukirpkite audinio kampą 0.5 cm x 0.8 cm, kad 
išvengti siūlės sustorėjimo adatai. 
Sulenkite audinio kraštą 0.3 cm į plotį ir 6 cm į 
ilgį. 
1 Audinio blogoji pusė 
2 0.5 cm 
3 0.8 cm 
4 Pėdelės užlinkimas 

 
[2] Paklokite audinį, kad siūlės kraštas sutaptų su 

kreiptuvu, esančiu ant pėdelės. Atveskite abu 
siūlus atgal, nuleiskite adatą ir pasiūkite keletą 
dygsnių. 
Sustabdykite mašiną, nuleiskite adatą į audinį ir 
pakelkite pėdelę. Įdėkite sulenktą audinio krašto 
dalį į pėdelės užlinkimą. 
Nuleiskite pėdelę, siūkite, kilnodami audinio 
kraštą ir tolygiai paduodami sulenkto krašto 
porcijas. 

Akutė 
 
Mašinos nustatymas 
 
1Siūlė:    Nr22 
2Pėdelė:    F: Atlasinių siūlių siuvimo 

     pėdelė  
3Siūlės įtempimas:  Auto 

Spauskite kojinį pedalą, mašina pasius akutę ir 
automatiškai sustos. 
Atidarykite akutę su maža yla. Jeigu akutės 
siuvimo metu kai kurios medžiagos atsidaro arba 
klostuojasi, reikia reguliuoti dygsnių ilgį, spaudžiant 
mygtukus: 
Spauskite mygtuką minus (-), jeigu akutė atsidaro 
(ant SK displėjaus pasirodis „L1“). 
Spauskite mygtuką plius (+), jeigu akutė  raitosi 
(ant SK displėjaus pasirodis „L3“). 
 
PASTABA: Pirmutinis nustatymas „L2“ w
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Paslėpto dygsnio siūlė 
 
Mašinos nustatymas 
 
1Siūlė:    Nr14, Nr15 
2Pėdelė:    G: Paslėpto dygsnio siuvimo 

     pėdelė  
3Siūlės įtempimas:  Auto 

[1] Į blogąją pusė sudėkite klostę su užlaida 0.4 – 
0.7 cm. 
1 Blogoji audinio pusė 
2 (0.4 – 0.7 cm) 
3 Kraštavimas 

 
(1) Dirbant su sunkiomis medžiagomis, neapsiūtą 

kraštą pirmiausiai reikia apmėtyti. 
(2) Vidutėms ir lengvoms medžiagoms, klostę 

sudėkite taip, kaip pavaizduota paveiksliuke. 
 
[2] Paklokite audinį taip, kad sudėtas kraštas būtų 

šalia pėdelės kreiptuvo. Nuleiskite prispaudimo 
pėdelę. Esant būtinumui, sureguliuokite adatos 
padėtį. Siūkite, kreipdami audinį pagal 
kreiptuvą, esantį ant pėdelės. 
4 Kreiptuvas 

 
[3] Pabaigus siūti, ištiesinkite audinį. 
5 Geroji audinio pusė 

 
PASTABA: Jeigu adata nueitų per toli į kairę, 

geroje pusėje būtų matomi dygsniai. 

Adatos padėties reguliavimas 
Adatos padėtį galima suregulioti su dygsnių pločio 
reguliavimo mygtuku. 
 
(1) Spauskite mygtuką plius (+), kad adatos 

pataikymo į audinį tašką paslinkti į kairę. 
(2) Spauskite mygtuką minus (-), kad adatos 

pataikymo į audinį tašką paslinkti į dešinę. 
 
Ant SK displėjaus pasirodis „0.6“, kas reiškia 
atstumą milimetrais tarp kreiptuvo ir adatos 
pataikymo į audinį kairio taško. 
 
PASTABA: Adatos pataikymo į audinį taškas 

judės į kairę arba į dešinę, tačiau 
dygsnio ilgis nesikeis. 

 
4 Kreiptuvas 
6 Adatos pataikymo į audinį kairys taškas 
7 Adatos pataikymo į audinį dešinys taškas 
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Adymas 
 
Mašinos nustatymas 
 
1Siūlė:    Nr23 
2Pėdelė:    R: Automatinės kilpos 

     siuvimo pėdelė  
3Siūlės įtempimas:  Auto 

1. Atitraukite sagos laikiklį atgal. 
2. Adatos siūlą praveskite į kairę pro kiaurymę 

pėdelėje. 
3. Nuleiskite adatą į medžiagą į siuvimo pradžios 

tašką. Nuleiskite pėdelę ir spauskite pedalą. 
4. Mašina atliks adymo operaciją ir automatiškai 

sustos. Pabaigus adymą, SK displėjuje 
pasirodis mirgsintis taškas. 

 
PASTABA: Maksimalus adymo ilgis ir plotis 

atitinkamai yra 2.5 cm ir 0.7 cm. Siūkite 
antrą adatos sluoksnį ant pirmojo 
statmena kryptimi. 

1 Sagos laikiklis 
2 Pradžios taškas 
3 Maksimalus ilgis (2.5 cm) 
4 Maksimalus plotis (0.7 cm) 
5 Mirgsintis taškas 

Kaip sukurti trumpą adymą 
 
Pasiūkite reikiamo ilgio pirmą eilutę ir paspauskite 
reverso mygtuką. Tęskite siūti, kol mašina 
nesustos automatiškai. 
6 Reverso mygtukas 
7 Reikalingas ilgis 

Adymo formos reguliavimas 
 
Jeigu adymo forma nelygi, sureguliuokite jo formą 
su dygsnių ilgio reguliatoriaus pagalba. Jei SK 
displėjus rodo d5, tai reiškia neutralų nustatymą. 
 
(A)jeigu kairys kampas žemesnis už dešinį, 

spauskite mygtuką (-) ir pataisykite jį. 
(B)Jeigu dešinys kampas žemesnis už kairį, 

spauskite mygtuką (+), kad pataisyti jį. 
 
PASTABA: Reguliavimas galimas d1 – d9 ribose. 
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APLIKACIJOS IR DEKORATYVIOS SIŪLĖS 

Aplikacijos 
 
Mašinos nustatymas 
 
1Siūlė:    Nr25 
2Pėdelė:    F: Atlasinių siūlių siuvimo 

     pėdelė 
3Siūlės įtempimas:  Auto 
4Pėdelės spaudimas  2  

Galima taip pat panaudoti siūles Nr05 ir Nr26. 
Pridaigstykite arba priklijuokite aplikaciją prie 
audinio 
Siūkite aplink aplikaciją taip, kad dygsniai gultų 
pagal išorinį aplikacijos kraštą. Siuvant aplink 
kampus, nuleiskite adatą į audinį, pakelkite adatą ir 
pasukite medžiagą į kairę arba į dešinę. 
1 Aplikacija 
2 Aplikacijos kraštas 

 
PASTABA: Pabaigus darbą su aplikacija, pėdelės 

spaudimą vėl nustatykite į „3“. 

Kviltingas (Dygsniavimas) 
 
Mašinos nustatymas 
 
1Siūlė:    Nr01 
2Pėdelė:    A: Pėdelė zigzag  
3Siūlės įtempimas:  Auto 
4L: Kreipiklis kviltingui   

Įstatykite kviltingo kreiptuvą į kiaurymę, esančią 
pėdelės laikiklyje iš kitos pusės. 
Perstumkite kreiptuvą į reikiamą padėtį. 
Norint išlaikyti vienodą atstumą tarp siūlių, kviltingo 
kreiptuvą veskite tiksliai pagal ankstesnę siūlę. 
 
1 Kreiptuvas kviltingui 
2 Kiaurymė 
3 Atstumas tarp siūlių 
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Siauros klostės 
 
Mašinos nustatymas 
 
1Siūlė:    Nr01 
2Pėdelė:    G:Paslėpto dygsnio 

     siuvimo pėdelė  
3Siūlės įtempimas:  Auto 
4Adatos padėtis  Kairė (0.0)  

Sudėkite audinį blogomis pusėmis į vidų. 
Paklokite audinį taip, kad sudėtas kraštas būtų 
šalia pėdelės kreiptuvo. Nuleiskite pėdelę ir siūkite, 
nukreipdami kraštą pagal pėdelės kreiptuvą. 
Ištiesinkite audinį ir išlyginkite klostes į vieną pusę. 
 
1 Sudėtas kraštas 
2 Kreiptuvas 

Pečvorkas 
 
Mašinos nustatymas 
 
1Siūlė:    Nr10 
2Pėdelė:    A: Pėdelė zigzag  
3Siūlės įtempimas:  Auto 

Siūkite per du audinio sluoksnius, gerąja puse į 
vidų. 
Išlyginkite audinį ir siūkite siūlę virš siūlės linijos iš 
gerosios pusės. 
1 Geroji audinio pusė 
2 Ištiesinta siūlė 
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Nėriniai 
 
Mašinos nustatymas 
 
1Siūlė:    Nr44 
2Pėdelė:    F: Atlasinio dygsnio pėdelė  
3Siūlės įtempimas:  Auto 

Sulenkite abiejų audinių pakraščius 1.5cm ir 
išlyginkite su laidyne. Abu audinius sulenktais 
kraštais prisekite prie popieriaus 0.3 cm atstumu 
vieną nuo kito. Siūkite nukreipdami audinius taip, 
kad adata smigtų tiktai pačiuose klosčių kraštuose. 
Pabaigus, pašalinkite popierinį paklotą. 
1 Audinio geroji pusė 
2 Popierinis paklotas 
3 0.3 cm 

Siūlė-kriauklė 
 
Mašinos nustatymas 
 
1Siūlė:    Nr36 
2Pėdelė:    F: Atlasinio dygsnio pėdelė  
3Siūlės įtempimas:  Auto 

Galima taip pat panaudoti siūlę Nr28. 
Siūkite ant gerosios pusės, paliekant 1 cm užlaidą 
nuo krašto. 
Pabaigus siūti, nukirpkite  audinį prie pat siūlės. 
Atsargiai, nepažeiskite dygsnių. 
1 Geroji medžiagos pusė 
2 Audinio kraštas 
3 1 cm 
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Raukinukai 
 
Mašinos nustatymas 
 
1Siūlė:    Nr30 
2Pėdelė:    F: Atlasinio dygsnio pėdelė  
3Siūlės įtempimas:  Auto 

Galima taip pat panaudoti siūles Nr51 ir Nr55. 
 
1. Nustatykite siūlo įtempimą ant 1 – 3, o dygsnių 

ilgį ant 3 – 4. Pasiūkite tiesias siūlių linijas 1 cm 
atstumu viena nuo kitos toje vietoje, kur 
numatyti raukinukai. Viename krašte mazgu 
suriškite adatos ir ritelės siūlus. Patempkite 
ritelės siūlą ir tolygiai išdėstykite raukinukus. 

2. Pasiūkite dekoratyvinių siūlių eiles tarp tiesių 
siūlių. Ištraukite  jungiančiuosius dygsnius. 

 
1 1 cm 
2 Surišti abu siūlus 
3 Ritelės siūlas 

Dekoratyvinės atlasinės siūlės 
 
Mašinos nustatymas 
 
1Siūlė:    Nr31 
2Pėdelė:    F: Atlasinio dygsnio pėdelė  
3Siūlės įtempimas:  Auto 

Galima taip pat panaudoti siūles Nr32 ir Nr42. 
 
Dirbant su plonomis medžiagomis ir streč 
audiniais, kad siūlė nesiraukšlėtų,  naudokite 
stabilizatorius arba popierių, paklojant juos iš 
blogosios pusės. 
 
PASTABA: Siuvant paskutinę siūlės dalį, 

paspauskite automatinio tvirtinimo 
mygtuką, kad mašina, pasiuvus 
paskutinį elementą, automatiškai 
sustotų. 
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Automatinio tvirtinimo mygtuko pagalba galite 
pasiūti dekoratyvinių siūlių derinius. 
1 Automatinio tvirtinimo mygtukas 

 
Pavyzdys: Pasiūti derinį iš dviejų siūlių Nr42 ir 

Nr54 
1. Pasirinkite ir siūkite siūlę Nr42. Siuvant antrąją 

siūlės dalį paspauskite automatinio tvirtinimo 
mygtuką. 

2. Užbaigus antrąją siūlės dalį, mašina 
automatiškai sustos. 

3. Pasirinkite siūlę Nr54 ir paspauskite automatinio 
tvirtinimo mygtuką. 

4. Paspauskite pedalą, mašina pasius siūlė Nr54 ir 
automatiškai sustos. 
Pakartokite aukščiau minėtas operacijas ir 
pasiūkite liniją iš siūlių derinių. 

Siūlių deriniai 
 
Mašinos nustatymas 
 
1Siūlė:    Nr42 ir Nr54 
2Pėdelė:    F: Atlasinio dygsnio pėdelė  
3Siūlės įtempimas:  Auto 

Siuvimas kryžiukais 
 
Mašinos nustatymas 
 
1Siūlė:    Nr47 
2Pėdelė:    F: Atlasinio dygsnio pėdelė  
3Siūlės įtempimas:  Auto 

Galima taip pat panaudoti siūles Nr48-50. 
 
Su siūle „kryžius“ galite išsiuvinėti paveiksliuką 
žymiai greičiau negu tai atliekant rankiniu būdu. 
 
PASTABA: Dygsnių dydį galima keisti su mygtuku 

minus (-), reguliuojant dygsnių plotį. 
Jeigu automatinio tvirtinimo mygtuką 
paspausite prieš pradedant siūti, 
mašina pasius vieną siūlės dalį ir 
automatiškai sustos. 
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Virvelės prisiuvimas 
 
Trigubos virvelės prisiuvimas 
Mašinos nustatymas 
 
1Siūlė:    Nr31 
2Pėdelė:    H: Virvelės prisiuvimo 

     pėdelė 
3Siūlės įtempimas:  Auto 

[1] Tris virveles (verpalus) paklokite po spyruokle, 
esančia prispaudimo pėdelėje, ir nuveskite jas 
po prispaudimo pėdele atgal. 

[2] Prilaikydami tris virveles lygiagrečiai ir lygiai, 
siūkite virš jų. 

[3] Vietoj virvelės galima naudoti vilnonius verpalus 
arba juostelę. 

Viengubos virvelės prisiuvimas 
 
Mašinos nustatymas 
 
1Siūlė:    Nr05 
2Pėdelė:    H: Virvelės prisiuvimo 

     pėdelė  
3Siūlės įtempimas:  Auto 

Įverkite virvelę į pėdelės spyruoklės centrinę 
kiaurymę ir nuveskite po pėdele atgal. 
Sumažinkite dygsnių plotį sutinkamai su virvelės 
storiu ir siūkite. 

Elastinė siūlė streč (gumutės prisiuvimas) 
 
Mašinos nustatymas 
 
1Siūlė:    Nr27 
2Pėdelė:    F: Atlasinio dygsnio pėdelė  
3Siūlės įtempimas:  Auto 

Sužymėkite gumutę į keturias dalis ir sutapdinkite 
atžymas gaminyje su centru priekyje, centru 
užpakalyje ir šoninėmis siūlėmis. 
Nuleiskite prispaudimo pėdelę ant gumutės taip, 
kad jinai būtų ties pėdelės viduriu. 
Siūkite virš gumutės, tolygiai ją patempdami. w
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Dekoratyvios elastinės siūlės 
 
Mašinos nustatymas 
 
1Siūlė:    Nr06-09, Nr11-13 
     Nr24-30 ir Nr43-60 
2Pėdelė:    A: Pėdelė zigzag  
3Siūlės įtempimas:  Auto 

Kad siūlės būtų lygios, atidžiai nukreipkite audinį, 
kadangi, siuvant elastiniais (streč) dygsniais, 
audinys juda pirmyn-atgal. 
 
PASTABA: Jeigu siuvant tam tikrą audinį, dygsniai 

gaunasi nevienodi, reguliuokite 
dygsnius su streč dygsnių balanso 
reguliatoriumi. 

Elastinių (streč) dygsnių balanso reguliavimas 
 
Streč dygsnių išvaizda ant audinio gali kisti 
priklausomai nuo siuvimo greičio, audinio rūšies, 
sluoksnių kiekio ir kitokių sąlygų. 
 
 
Visuomet naujai medžiagai ant gabaliuko atlikite 
badomąjį siuvimą. 
(A)Jeigu dygsniai suspausti, balanso reguliatorių 

pasukite link „+“. 
(C)Jeigu dygsniai ištempti, balanso reguliatorių 

pasukite link „-“. 
 
PASTABA: Paprastam siuvimui reguliatorių 

nustatykite į neutralę padėtį, t.y. 
reguliatoriaus lovelis sutampa su 
standartinio nustatymo atžyma. 

1 Streč dygsnių balanso reguliatorius 
2 Standartinio nustatymo atžyma 
3 Lovelis 
4 Teisinga forma 

 
Šis reguliatorius taip pat naudojamas automatinės 
kilpos balanso reguliavimui 
 
(A)Jeigu kairė pusė tankesnė už dešinę, streč 

dygsnių balanso reguliatorių pasukite link „+“. 
(B)Jeigu dešinė pusė tankesnė už kairę, streč 

dygsnių balanso reguliatorių pasukite link „-“. w
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MAŠINOS PRIEŽIŪRA 

Lemputės keitimas 
 
DĖMESIO: prieš keičiant lemputę, išjunkite 

elektros maitinimą (padėtis OFF) 
Lemputė gali būti KARŠTA, palaukite 
kol ji atvės. 

 
Kad išimti lemputę: 
Nuimkite dangtelį ir išsukite varžtą. Nuimkite 
priekinę panelę. Ištraukite lemputę iš cokolio. 
 
Kad įstatyti naują lemputę: 
Įstatykite lemputę į cokolį. Uždėkite priekinę 
panelę, užsukite varžtą ir uždėkite dangtelį. 
1 Priekinė panelė 
2 Dangtelis 
3 Tvirtinimo varžtas 
4 Lemputės jungtis 
5 Lemputė 

 
PASTABA: Lemputę keiskite tiktai tokio pat tipo, 

12V, 5W. Užsakant naują lemputę, 
atkreipkite dėmesį į jos numerį 
000026002. 
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Šaudyklės skyriaus ir padavimo dantukų 
valymas 
 
DĖMESIO: Pakelkite prispaudimo pėdelę, tada 

atjunkite mašinos maitinimą. 
Neardykite mašinos, išskyrus atvejus, 
aprašytus šiame skyriuje. 

[1] Išimkite adatą ir prispaudimo pėdelę. 
Išsukite du varžtus, paspauskite mygtuką ir 
ištraukite siuvimo plokštelę. 
1 Siuvimo plokštelė 
2 Fiksavimo varžtas 
3 Mygtukas 

 
[2] Išimkite ritelę ir ritės laikiklį. 
4 Ritės laikiklis 

 
[3] Šepetėliu ir minkštu audiniu išvalykite ritės 

laikiklį. 
[4] Nuvalykite dulkes ir siūlų liekanas nuo 

padavimo dantukų. Šepetėliu išvalykite 
šaudyklės mechanizmą 
5 Padavimo dantukai 

 
[5] Sausu audiniu išvalykite šaudyklės mechanizmmą. 
6 Šaudyklės mechanizmas 

 
PASTABA: Galima naudoti dulkių siurblį 

Ritelės laikiklio ir siuvimo plokštelės keitimas 
 
[1] Įstatykite ritelės laikiklį 
 
 
 
[2] Sutapdinkite mygtuką su stabdikliu šaudyklės 

mechanizme 
 
7 Mygtukas 
8 Stabdiklis 

 
 
 
[3] Įstatykite ritelę ir uždėkite siuvimo plokštelę. 

Stipriai užveržkite varžtus. 
 
PASTABA: Išvalius mašiną, nepamirškite įdėti 

adatą ir prikabinti prispaudimo pėdelę. w
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PROBLEMOS IR PERSPĖJANTYS SIGNALAI 

Atsiradus garsiniam arba šviesos signalams, vadovaukitės SK displėjaus simboliais ir žemiau pateiktais 
nurodymais 
Vaizdiniai signalai 

Displėjus Priežastis ir veiksmai 
 

Siuvimo metu buvo atjungtas kojinis pedalas. 
Išjunkite maitinimą (padėtis OFF) ir prijunkite pedalą 

 Mašinai sustojus dėl perkrovos, buvo paspaustas kažkuris mygtukas 
Palaukite 15 sekundžių 
Jeigu perkrova atsirado dėl susipainiojusio siūlo, pašalinkite susipainioju-
sius siūlus 

 Pabaigus siūti kilpą, buvo paspaustas siūlės pasisrinkimo mygtukas, tačiau 
pėdelė nebuvo pakelta. 
Pakelkite pėdelę 
Pėdelę naudokite tiktai siuvant kilpą ir adant 

 

Mašina sugedusi 
Kreipkitės į aptarnavimo centrą arba į parduotuvę, kur įsigijote šią mašiną. 

Garsiniai signalai 

Garsas Signalas atsiranda, kai 
pyp Normalus darbas 
Pyp-pyp-pyp Neteisinga operacija 
Pyp-pyp-pyyyp Kilpos siuvimo pabaiga 
Pyyp Mašinos gedimas 
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GEDIMŲ ŠALINIMAS 
Gedimas Galima priežastis Pastaba 

Trūkinėja adatos siūlas Neteisingai įvertas viršutinis siūlas 
Per stipriai įtemptas viršutinis siūlas 
Atbukusi arba sulinkusi adata 
Neteisingai įstatyta adata 
Siuvimo pabaigoje abu siūlai nebuvo atmesti po pė-
dele. 
Siuvimo pabaigoje abu siūlai nebuvo atmesti atgal. 
Siūlo numeris neatitinka adatos numeriui 

Žiūrėti pusl.14 
Žiūrėti pusl.10 
Žiūrėti pusl.11 
Žiūrėti pusl.11 
 
Žiūrėti pusl.18 
Žiūrėti pusl.18 
Žiūrėti pusl.11 

Trūkinėja ritelės siūlas Neteisingai įvertas ritelės siūlas 
Užteržtas ritelės dangtelis 
Ritelė pažeista ir sukasi sunkiai 

Žiūrėti pusl.13 
Žiūrėti pusl. 48 
Pakeisti ritelę 

Lūžinėja adatos Neteisingai įstatyta adata 
Atsipalaidavęs adatos tvirtinimo varžtas 
Siuvimo pabaigoje siūlai nebuvo atmesti atgal. 
Adata per plona siuvamai medžiagai 

Žiūrėti pusl.11 
Žiūrėti pusl.11 
Žiūrėti pusl.18 
Žiūrėti pusl.11 

Praleidinėjami dygsniai Neteisingai įstatyta, sulenkta arba atbukusi adata 
Adatos arba siūlo numeris neatitinka duotai siuvimo 
medžiagai. 
Siuvant labai plonus audinius ir sintetines medžia-
gas, nebuvo pasirinkta adata su mėlynu antgaliu 
Neteisingai įvertas adatos siūlas 
Naudojate žemos kokybės adatas 

Žiūrėti pusl.11 
 
Žiūrėti pusl.11 
  
Žiūrėti pusl.11 
 Žiūrėti pusl.14 
Pakeiskite adatą 

Banguojasi siūlė Per daug įtemptas adatos siūlas 
 Neteisingai įvertas adatos siūlas 
Adatos numeris per didelis siuvamai  medžiagai 
Per ilgi dygsniai 
  
  

Žiūrėti pusl.10 
Žiūrėti pusl.14 
Žiūrėti pusl.11 
Sutrumpinti 
dygsnius, pa-
naudokite stabi-
lizatorių 

Netolygiai paduodama siu-
vama medžiaga 

Užterštas padavimo mechanizmas 
Per trumpi dygsniai . 
Nebuvo prijungtas medžiagos padavimo mechaniz-
mas 

Žiūrėti pusl.48 
Pailginti dygs-
nius 
Žiūrėti pusl.8 

Ant siūlės susidaro siūlų 
kilpelės 

Per silpnai įtemptas adatos siūlas 
Adatos numeris neatitinka siūlo numeriui. 

Žiūrėti pusl.10 
Žiūrėti pusl.11 

Mašina neveikia Neįjungtas elektros maitinimas 
Ritelės skyriuje prisikaupė nešvarumų 
Po ritelės vyniojimo pasiliko atjungtas medžiagos 
padavimo mechanizmas (Mašina vyniojimo rėžime) 

Žiūrėti pusl.6 
Žiūrėti pusl.48 
  
Žiūrėti pusl.12 

Neteisingai formuojasi kilpa Dygsnių tankis neatitinka siuvamos medžiagos tipui 
Siuvant plonas elastines arba sintetines medžiagas 
ne buvo panaudotas paklotas 

Žiūrėti pusl. 30 
  
Žiūrėti pusl.27 

Mašina dirbant kelia triukš-
mą 

Į šaudyklę pakliuvo siūlas 
Užsiteršę ritės laikiklis arba šaudyklė 

Žiūrėti pusl. 48 
Žiūrėti pusl. 48 
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