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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 —  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.

ĮSPĖJIMAS sumažinti nudegimų, gaisro, elektros smūgio ar sužalojimo riziką asmenims:

1. Neleistina žaisti su mašina. Būtinas didesnis dėmesys, kai siuvimo mašina naudojasi vaikai arba
mašina naudojama šalia vaikų.

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

Naudokite tiktai gamintojo rekomenduojamus prijungiamus įtaisus paminėtus šioje knygoje.

3. 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.

4. 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.

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

6. Nenaudokite mašinos lauke.
7. Nedirbkite su mašina patalpose, kur naudojami aerozolių (purškalai) produktai, arba kur skiriasi

deguonis.

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

ištraukite tinklo šakutę iš rozetės.
9. Netraukite kištuko iš rozetės už kabelio. Ištraukdami  kištuką  iš  rozetės, imkite už  kištuko, ne už

kabelio.

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

ir/arba nukirpimo peiliuko.
11.Visuomet naudokite tinkamą adatos plokštelę. Dėl neteisingos plokštelės gali lūžinėti adata.

12.Nenaudokite sulinkusių adatų.

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

14. Išjunkite šią siuvimo mašiną (“o”), kai atliekate reguliavimus adatos srityje, pvz.,
veriant siūlą į adatą, keičiant adatą, veriant siūlą į špūlę arba keičiant prispaudimo pėdelę ir pan.

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

operaciją arba bet kokią reguliavimo operaciją, minimą šioje knygoje. 
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 IŠSAUGOKITE  ŠIAS INSTRUKCIJAS

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 ne turi žaisti su prietaisu. 

Vaikai be priežiūros negali valyti ir atlikti 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. 

Šio įrenginio likvidavimas, saugiai perdirbant, turi būti atliekamas pagal atitinkamus 

Nacionalinius įstatymus elektriniams/elektroniniams gaminiams. Abejojant, patarimo 

prašome kreiptis į mašinos pardavėją. (Europos Sąjungai tiktai) 
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30 Laisva konsolė

31 Mašinos lizdas 

32 Maitinimo jungiklis 

33 Ventiliavimo angos 

34 Rankinis skriemulys 

35 Kojinis pedalas*

PAGRINDINĖS DALYS 

Dalių pavadinimai 

1 Atbulinio siuvimo svirtis 

2 Pavyzdžio pasirinkimo diskas    

3 Dygsnių ilgio diskas    

4 dygsnio pločio diskas     

5 Špūlės suktuvo stabdiklis     

6 Špūlės suktuvo velenas     

7 Ritės kaištis 

8 Špūlės suktuvo siūlo kreiptuvas 

9 Siūlo kreiptuvas 

10 Siūlo atitraukimo svirtis    

11 Siūlo įtempimo diskas    

12 Priekinis dangtis 

13 Prispaudimo pėdelės spaudimo 

diskas    

14 Siūlo peilis 

15 Prailginimo stalas (priedų 

dėžutė)    

16 Apatinio siūlo kreiptuvas 

17 Adatos fiksavimo varžtas 

18 Adatos strypo siūlo kreiptuvas 

19 Adata 

20 Prispaudimo pėdelė (zigzaginė 

pėdelė)    

21 Adatos plokštelė     

22 Padavimo dantukai    

23 Fiksavimo varžtas 

24 Pėdelės laikiklis     

25 Svirtis 

26 Adatos siūlo įvėrimo įtaisas        

27 Saginės kilpos svirtis 

28 Nešiojimo rankena 

29 Prispaudimo pėdelės keltuvas    

PASTABA: 

Norėdami pernešti siuvimo mašiną, viena ranka 

paimkite už nešiojimo rankenos, o kita ranka 

prilaikykite siuvimo mašiną. 

PASTABA: 

Siuvimo mašinos konstrukcija ir 

charakteristikos gali būti keičiamos be 

atskiro perspėjimo. 
Kojinis pedalas gali skirtis nuo iliustracijų. 
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STANDARTINIAI PRIEDAI 

1 Špūlės x 5 (1 įdėta į mašiną) 

2 siūlės ardymo įrankis (saginės 

kilpos atidarymui)    

3 Adatų rinkinys    

4 Užtrauktuko pėdelė    

5 Atlasinių dygsnių pėdelė    

6 Sagos siuvimo pėdelė     

7 Paslėptų dygsnių pėdelė    

8 Automatinė saginių kilpų pėdelė  

9 Kortelė 

10 Instrukcijų knyga     

11 Pusiau kietas gaubtas
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Stalo pailginimas  
Stalo pailginimas leidžia padidinti siuvimo zoną, 

ir, norėdami siūti be konsolės, galite lengvai jį 

nuimti. 

Stalo nuėmimas 

Patraukite stalą nuo mašinos, kaip parodyta. 

1 Stalo pailginimas 

Stalo prijungimas 

Paslinkite pailginimo stalą palei laisvąją konsolę 

ir kiškite kreiptuvus į angas, kol stalas 

užsifiksuos mašinoje. 

2 laisva konsolė 

3 Kreiptuvas     

4 Anga 

Priedų dėtuvė 
Priedai yra laikomi prailginimo stalo viduje, 

norėdami atidaryti priedų saugyklą, patraukite 

dangtį link savęs. 
5 Priedų dėtuvė

Siuvimas laisva konsole 
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. 
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PASIRUOŠIMAS SIUVIMUI 
Prijungimas prie elektros tinklo 
1 Išjunkite elektros maitinimo jungiklį. 

2 Įkiškite mašinos kabelio kištuką į mašinos 

lizdą. 
3 Įkiškite maitinimo kabelio kištuką į sieninį lizdą 

(rozetę). 

4 Įjunkite elektros maitinimo jungiklį. 

1 Maitinimo kabelio kištukas 
2 Maitinimo jungiklis     

3 Sieninis lizdas         

4 Mašinos lizdas 

5 Mašinos kištukas. 

ATSARGIAI: 
Prieš prijungdami prie maitinimo šaltinio, 

įsitikinkite, kad ant mašinos nurodyta 

maitinimo įtampa atitinka jūsų elektros tinklo 

įtampą. 

 ĮSPĖJIMAS: 

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. 

Darbui su siuvimo mašina yra skirtas kojinis 

pedalas, kurio modelis yra YC-482J arba YC-

482J-EC. 

Siuvimo greičio valdymas 
Siuvimo greitis gali būti keičiamas su kojiniu 

pedalu. Kuo labiau žemyn spausite pedalą, tuo  

greičiau suksis mašina. 

Tik JAV ir Kanadoje 

Poliarizuotas kištukas (vienas kaištis platesnis už 

kitą): 

Toks kištukas sumažina elektros smūgio riziką, 
įstatomas taip pat į  poliarizuotą 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. W
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Prispaudimo pėdelės keltuvas 
Prispaudimo pėdelę pakelia ir nuleidžia 

prispaudimo pėdelės keltuvas. 

Pėdelę jūs galite pakelti apie 1/4” (0.6 cm) 

aukščiau už įprastą viršutinę padėtį, kad lengviau 

būtų nuimti pėdelę, arba po pėdele įdėti storą 

medžiagą. 

1 Nuleista padėtis     

2 Normali viršutinė padėtis 

3 Aukščiausia padėtis

Prispaudimo pėdelės spaudimo 
diskas 
Įprastam siuvimui, prispaudimo pėdelės 

spaudimo diskas turi būti nustatytas į 3. 

Geresniam medžiagos manevravimui, 
aplikacijoms, kirpimo, „piešimo“ darbams, 

daigstymui ir siuvinėjimui, rekomenduojame 

sumažinti slėgį iki 2. 

Velkiūrui ir trikotažui su dideliu tamprumu gali 

prireikti nustatyti į 1.

1 

3 
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Prispaudimo pėdelės keitimas ATSARGIAI: 

• Prieš keičiant pėdelę, elektros maitinimo

jungiklį perjunkite į OFF padėtį.

• Pasirinktam pavyzdžiui, visuomet naudokite 
tam skirtą tinkamą pėdelę.

Netinkama pėdelė gali sukelti adatų lūžinėjimą.

 _____________________________________

Nuėmimas: 

Pasukdami rankinį skriemulį prieš laikrodžio 

rodyklę, pakelkite adatą į jos aukščiausią padėtį. 

Pakelkite prispaudimo pėdelę ir paspauskite svirtį, 

esančią pėdelės gale. 

1 svirtis 

Įdėti: 

Padėkite pasirinktą prispaudimo pėdelę taip, kad 

pėdelės kaištis gulėtų tiesiai po pėdelės laikiklio 

grioveliu. 

Nuleiskite prispaudimo strypą, kad užfiksuotumėte 

pėdelę į vietą. 

2 Griovelis  3 Kaištis 

Pėdelės laikiklio nuėmimas ir uždėjimas 

Atsargiai  : 

Prieš keičiant pėdelę, elektros maitinimo jungiklį 

perjunkite į OFF padėtį. 

1 Fiksavimo varžtas 

2 Pėdelės laikiklis 

3 Kiaurymė su sriegiu 

Atsuktuvu sukdami prieš laikrodžio rodyklę, 

išsukite specialų varžtą. 

Įdėti: 
Sulygiuokite pėdelės laikiklio angą su kiauryme su 

sriegiu, esančia prispaudimo strype. Įstatykite 

fiksavimo varžtą į angą. Užsukite varžtą, atsuktuvu 

sukdami pagal laikrodžio rodyklę.
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Adatų keitimas 

ATSARGIAI: 

Prieš keisdami adatą, būtinai išjunkite 

maitinimo jungiklį ir atjunkite mašiną nuo 

maitinimo šaltinio. 

Pasukdami rankinį skriemulį prieš laikrodžio 

rodyklę, pakelkite adatą į jos aukščiausią padėtį ir 

nuleiskite prispaudimo pėdelę. 

Išjunkite maitinimo jungiklį. 

1 Atpalaiduokite adatos fiksavimo varžtą, sukdami jį 

prieš laikrodžio rodyklę. 

Išimkite adatą iš laikiklio. 

2 Į laikiklį įkiškite naują adatą taip, kad plokščia 

adatos pusė būtų nukreipta į užnugarį. 

Kišdami adatą į adatos laikiklį, stumkite ją iki 

atramos ir tvirtai užveržkite adatos fiksavimo 

varžtą. 

Norėdami patikrinti adatą: 

Norėdami patikrinti adatos tiesumą, paguldykite 

adatą plokščiąja jos puse ant kažko lygaus (adatos 

plokštelės, stiklo ir kt.). Tarpas tarp adatos ir lygaus 

paviršiaus turi būti vienodas. 

Niekuomet nenaudokite atbukusių arba sulenktų 

adatų. 

Medžiaga, siūlai ir adata 
• Bendram siuvimui naudokite

adatas11/75 arba 14/90 dydžio.

• Ploni siūlai ir plonos adatos turi būti

naudojamos siūti lengvoms medžiagoms, kad

jų nesugadinti.

• Sunkiasvorės medžiagos reikalauja

pakankamai didelių adatų, kad praduriant

medžiagą, ne nudilinti siūlo.

• Visuomet išbandykite adatos dydį,

pasiūdami ant realios siuvimo medžiagos

atraižos.

• Įprastais atvejais, adatai ir špūlei

naudokite tą patį siūlą.

PASTABA: 
3 x #14/90 adatos yra įdėtos į pakuotę. (Dalies Nr 

639804000 ). 

Medžiaga Siūlas Adata 

Plona 

Batistas 

Georgetė 

Trikot 

Organza 

Krepas 

Medvilnė #80-100 

sintetinė #80-100 
# 9/65- 11/75 

Vidutinė 

Paklodė 

Džersis 

Plačiajuostė 

Vilna 

Medvilnė #50-80 

sintetinė #50-80 
# 11/75- 14/90 

Sunki 
Džinsas 

Tvidas 

Paltai 

Dygsniuota 

Medvilnė #40-50 

sintetinė #40-50 
# 14/90- 16/100 

PASTABA: 
Siuvant elastines, labai plonas medžiagas ir 

sintetiką, naudoti adatą su mėlynu galu 

(Dalies Nr. 990311000, parduodamos 

atskirai) Adata mėlynu galu efektyviai 
apsaugo nuo dygsnių praleidimo. W
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Ritės kaiščių įdėjimas 
Ritės kaiščiai naudojami siūlo ritės palaikymui, kad 

būtų galima tiekti siūlą į mašiną. 

Norėdami naudoti, ritės kaištį ištraukite aukštyn. 

Nuspauskite žemyn saugojimui. 

Špūlės laikiklio išėmimas ir įdėjimas 

1 Nuimkite pailginimo stalą, patraukę jį į kairę. 
Atidarykite šaudyklės kablio dangtelį. 

1 Šaudyklės dangtelis 

2 Pasukę skriemulį į save, pakelkite adatą. 

Laikydami už auselės, išimkite špūlės laikiklį. 
2 Auselė 

3 Įdėdami špūlės laikiklį, ragą talpinkite į kablio 

žiedo išėmą. 

3 Ragas 

PASTABA: : 

Kai naudojate siūlą, turintį tendenciją 

susipainioti aplink ritės kaištį, verkite jį per 

ritės kaiščio skylutę, kaip parodyta. Skylutė 

turi būti atsukta į siūlo ritę. 

1 Viršutinis siūlas 

2 Skylutė 

3 Susipynimas 

q

e
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Špūlės vyniojimas 

1 Patraukite siūlą nuo ritės. 
Nukreipkite siūlą aplink špūlės suktuvo siūlo 

kreiptuvą. 

2 Praverkite siūlą per skylę į špūlėje iš vidaus į 

išorę. 
Uždėkite špūlę ant špūlės suktuvo veleno. 

 3  Suktuvo veleną pastumkite į dešinę. 

  4 Laikydami rankoje laisvą siūlo galą, 

nuspauskite kojinį pedalą. 
Sustabdykite mašiną, jai padarius keletą 

apsisukimų, tada nukirpkite siūlą prie pat 

špūlės skylutės. 

  5 Vėl paspauskite kojinį pedalą. 
Kai špūlė bus pilnai privyniota, sustabdykite 

mašiną. 

Sugrąžinkite į pradinę padėtį špūlės suktuvo 

veleną, pastumdami jį į kairę, ir nukirpkite 
siūlą. 

Siūlo įvėrimas į špūlės laikiklį 
1 įdėkite špūlę į špūlės laikiklį. 

Įsitikinkite, kad siūlas nusivynioja rodyklės 
kryptimi. 

2 Įtraukite siūlą į špūlės laikiklio plyšį. 

3 Patraukite siūlą po įtempimo spyruokle ir tada į 
perdavimo akutę. 

* palikite apie 10 cm (4") laisvą siūlo galą.

PASTABA: 

Kai mašina sustoja, sugrąžinkite špūlės

suktuvo veleną.
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Siūlo vėrimas į mašiną 
Pasukdami rankinį skriemulį link savęs, pakelkite 

atitraukimo svirtį į jos aukščiausią padėtį. 

Pakelkite prispaudimo pėdelę. 

Uždėkite ritę ant ritės kaiščio, kaip pavaizduota, su 
siūlu einančiu nuo ritės užnugario. 

1 Naudojant abi rankas, atveskite siūlą į siūlo 

kreiptuvą. 

2 Laikydami siūlą šalia ritės, įtraukite siūlą žemyn į 
įtempimo sritį, o po to aplink kontrolinės 

spyruoklės laikiklį. 

3 Tvirtai patraukite siūlą aukštyn ir praveskite pro 

atitraukimo svirtį iš dešinės į kairę. 
4 Tada traukite siūlą žemyn ir įveskite jį į adatos 

strypo siūlo kreiptuvą kairėje. 

5 Įverkite į adatos ąselę iš priekio į užnugarį. 

Adatos siūlo įvėrimo įtaisas 
1 Pakelkite adatą į jos aukščiausią padėtį. 

Patraukite adatos siūlo įvėrimo įtaiso 

rankenėlę kiek galima žemyn. 

2 Pasukite rankenėlę nuo savęs, kad kablys išeitų 

pro adatos ąselę iš užnugario. 

Atkreipdami ypatingą dėmesį į adatos 

smaigalį, patraukite siūlą aplink kreiptuvą ir po 

kabliu. 

1 Kablys 

3 Pasukite rankenėlę link savęs, kad galėtumėte 

ištraukti siūlą per adatos ąselę. Ranka 

laikydami siūlo galą, lėtai atleiskite rankenėlę. 

Siūlo kilpa ištraukiama per adatos ąselę.

11
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Špūlės siūlo ištraukimas į paviršių 
1 Pakelkite prispaudimo pėdelę ir kairiąja ranka 

lengvai laikykite adatos siūlą. 

2 Su dešine ranka lėtai link savęs sukite skriemulį 

kol nusileis adata, tada skriemulį  sukite toliau, 

kol atitraukimo svirtis atsidurs aukščiausioje 
padėtyje. 

Lengvai patraukite adatos siūlą, formuodami 

špūlės siūlo kilpą. 

3 Link užnugario ištraukite 10 cm (4") abiejų siūlų 

ir paklokite juos po pėdele. 

Siūlo įtempimo diskas 
• Teisingas įtempimas

Siūlų įtempimas reguliuojamas priklausomai nuo

siuvimo medžiagų, jų sluoksnių skaičiaus ir

siuvimo metodo.
Idealioje zigzaginėje siūlėje, špūlės siūlas

nesimato medžiagos geroje pusėje (viršutinėje

pusėje), o adatos siūlas nežymiai matosi

medžiagos blogoje pusėje (apatinėje pusėje).
1 Adatos siūlas (viršutinis siūlas) 

2 Špūlės siūlas (apatinis siūlas) 

3 Geroji medžiagos pusė (viršutinė pusė) 

4 Blogoji medžiagos pusė (apatinė pusė)   
5 Siūlo įtempimo diskas     

6 Nustatymo žymė 

• Per stipriai įtemptas adatos siūlas

Kai geroje medžiagos pusėje (viršutinėje pusėje)

pasirodo špūlės siūlas (apatinis siūlas),

atlaisvinkite adatos siūlo įtempimą, pasukdami

įtempimo diską į mažesnį skaičių.

• Per silpnai įtemptas adatos siūlas

Kai adatos siūlas (viršutinis sriegis) pasirodo ant
blogos medžiagos pusės (apatinė pusė),

padidinkite adatos siūlų įtempimą, pasukdami

diską į didesnį skaičių.
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Dygsnio pasirinkimo diskas 
Pasukite dygsnio pasirinkimo diską, kad 

nustatytumėte nustatymo žymę ties simboliu, 

atitinkančiu pageidaujamą pavyzdį. 

1 Nustatymo žymė 

ATSARGIAI: 

Norėdami išvengti adatos ar medžiagos 

pažeidimo, pasirinkdami pavyzdį, įsitikinkite, kad 

adata yra pakelta ir iš medžiagos. 

Dygsnių ilgio diskas 
Pasukite dygsnio ilgio diską, kad nustatytumėte 

nustatymo žymę ties  pageidaujamu ilgiu. 

Kuo didesnis skaičius, tuo ilgesnis dygsnis. 

1 Nustatymo žymė 

• Kai siūsite zigzaginiais dygsniais, reguliuokite

diską 0.5-4 ribose.

• Siūdami tamprių dygsnių pavyzdžius, diską

nustatykite ties “S.S”.

• Jei tamprių dygsnių pavyzdys yra netolygus,

pasukite dygsnio ilgio diską į “-” , kad suspausti

jį, arba “+” , kad jį išplėsti.

Dygsnio pločio diskas 
Pasukite dygsnio pločio diską, kad nustatytumėte 

nustatymo žymę ties norimu dygsnio pločiu. 

Kuo didesnis skaičius, tuo platesnis dygsnis     

1 Nustatymo žymė 

PASTABA: 

Prieš pasukant dygsnio pločio diską, pakelkite 

adatą virš medžiagos.
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Atbulinio siuvimo mygtukas 
Kol  laikysite paspaustą atvirkštinio siuvimo 
dygsnio mygtuką, mašina siūs atvirkščia 
kryptimi.

Padavimo dantukų nuleidimas ir 
pakėlimas 

Nuimkite pailginimo stalą, patraukę jį į kairę. 

1 Atidarykite šaudyklės kablio dangtelį. 

© Kablio dangtelis 

2 Dantukų nuleidimui, paspauskite žemyn svirtį 

ir perkelkite ją rodyklės kryptimi, kaip parodyta. 

3 Norėdami pakelti padavimo dantukus, 

pastumkite svirtį rodyklės kryptimi, kaip 
parodyta, ir pasukite rankinį skriemulį link 

savęs 
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• Siuvimo pradžia

Pakelkite prispaudimo pėdelę ir paklokite

medžiagą šalia siūlės kreipiančiosios linijos,

esančios ant adatos plokštelės.

Nuleiskite adatą į medžiagą.

Nuleiskite prispaudimo pėdelę ir išlyginkite

siūlus link užnugario. Paspauskite kojinį pedalą.

Švelniai nukreipkite medžiagą pagal siūlės

kreipimo liniją, leiskite medžiagai pačiai

natūraliai judėti.

• Siuvimo užbaigimas

Siūlės galo sutvirtinimui, paspauskite atbulinio

siuvimo mygtuką ir pasiūkite keletą atbulinių

dygsnių.

Pakelkite prispaudimo pėdelę ir nuimkite 

medžiagą, patraukite siūlus į užnugarį. 

Nukirpkite siūlus su siūlo peiliu ©. 

Siūlai dabar yra tinkamo ilgio, kad  pradėti siūti 

kitą siūlę. 

1 Siūlo peilis 

Siuvimo krypties keitimas 

ATSARGIAI: 
Neartinkite pirštų prie pėdelės, kai kreipiate 

audinį, nes adatos laikiklio varžtas gali smogti ir 

sužeisti pirštus. 

Sustabdykite mašiną ir pasukite rankinį skriemulį 

link savęs, kad adata nusileistų į medžiagą. 

Pakelkite prispaudimo pėdelę. 

Pasukite medžiagą aplink adatą, kad 

pakeistumėte siuvimo kryptį į norimą. Nuleiskite 

pėdelę ir pradėkite siūti nauja kryptimi.

PASTABA: 

Kai siuvate su automatine saginių kilpų pėdele, 

patraukite siūlus į kairę. 

Norėdami sutvirtinti siūlės pradžią, pirmiausia, 

pasiūkite keletą atvirkštinių dygsnių, tada siūti į 

priekį. 

PAGRINDINIS SIUVIMAS 

1 Pavyzdžių pasir. dis kas: B/A

Zigzaginė pėdelė 
3 Siūlo įtempimas:
4 Dygsnio ilgis 1,5-4

2 Prispaudimo pėdelė:

Tiesių dygsnių siuvimas

5 Dygsnių plotis (0)        (5)arb

2-6
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Siūlės kreipiančios linijos 
Skaičiai ant adatos plokštelės nurodo atstumą nuo 

centrinės adatos padėties coliais ir milimetrais. 

Priekiniai skaičiai yra centimetrai. 

Skaičiai gale yra colio dalys. 

Stataus kampo siuvimas 
Pasukti  stačiu kampu 5/8" (1.6 cm) nuo 

medžiagos krašto. 

Sustabdykite siuvimą ir nuleiskite adatą, 
pasukdami skriemulį prieš laikrodžio rodyklę. 

Pakelkite prispaudimo pėdelę ir pasukite 

medžiagą ir lygiuokite jos kraštą su 5/8" (1.6 cm) 

siūlės kreipiančiąja. 
Nuleiskite pėdelę ir pradėkite siūti nauja kryptimi. 

Lygiuokite medžiagos kraštą, nukreipdami į save 

su kampo kreipiančiąja, kaip parodyta. 
1 Kampo kreipiančioji 

DAŽNIAUSIAI VARTOJAMI 
DYGSNIAI 
Pagrindinis zigzaginis 
1 Pavyzdžių pasirinkimo diskas:         
2 Prispaudimo pėdelė: 

3 Siūlo įtempimas:      

4 Dygsnio ilgis 

5 Dygsnių plotis 

Įprastas zigzaginis siuvimas yra plačiai 

naudojamas apmėtymui, sagų siuvimui ir t.t. 

Sureguliuokite dygsnio ilgį, kad atitiktų jūsų 

siuvimo poreikius. 

Skaičiai 10 15 20 3/8 4/8 5/8 6/8 

Atstumas (cm) 1 1,5 2 — — — — 

Atstumas 
(coliais) 

— — — 3/8 1/2 5/8 3/4 

1 Centrinė adatos padėtis, 2 Kreipiančioji 

linija 3 Skaičiai 

C 

Zigzaginė pėdelė 

2-5

0.5-4

5
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Apmėtymas 
1 Pavyzdžių pasirinkimo diskas:           

2 Prispaudimo pėdelė: 

3 Siūlo įtempimas:      

4 Dygsnio ilgis 

5 Dygsnių plotis 

Paprastas zigzaginis siuvimas yra naudojamas 

žaliavinės medžiagos kraštų apdailai ant daugumos 

austinių medžiagų, kad sulaikyti audinio kraštus nuo 

brizgimo. Tai greičiausias būdas apdailinti kraštą. 

Paklokite audinį ir siūkite. 

Tricot dygsnis 
1 Pavyzdžių pasirinkimo diskas:         

2 Prispaudimo pėdelė: 

3 Siūlo įtempimas:      

4 Dygsnio ilgis 
5 Dygsnių plotis 

Šis dygsnis yra naudojamas apdailinti 

neapdorotus kraštus sintetikai ir kitoms 

medžiagoms, kurios linkę raukšlėtis. Paklokite 

savo medžiagą, kad turėti 1.6 cm (5/8") siūlės 

užlaidą. Po siuvimo nukirpkite siūlės užlaidą. 

Būkite atsargūs, kad nenukirptumėte siūlės. 

C 

Zigzaginė pėdelė 

1-4

1-2

5

D 

Zigzaginė pėdelė 

1-5

0.5-4

5
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Mezginių dygsnis 
1 Pavyzdžių pasirinkimo diskas:           

2 Prispaudimo pėdelė: 

3 Siūlo įtempimas:           

4 Dygsnio ilgis 

5 Dygsnių plotis 

Šis mezginių dygsnis idealiai tinka maudymosi 

kostiumėliams siūti ir tampriam veliūrui, nes jis 

suteikia didžiausią elastingumą ir stiprumą. 

Paklokite savo medžiagą, kad turėti 1.6 cm (5/8") 

siūlės užlaidą. Po siuvimo nukirpkite siūlės 

užlaidą. 

Būkite atsargūs, kad nenukirptumėte siūlės. 

Tiesūs tamprūs dygsniai 
1 Pavyzdžių pasirink diskas:: B/A 

2 Prispaudimo pėdelė: Zigzaginė pėdelė 

pėdelė3 Siūlo įtempimas: 2-6 

 4 Dygsnių ilgis: S.S. 

  5 Dygsnių plotis: □ (0) arba    (5)

G 

Zigzaginė pėdelė 

1-4

S.S.

5

Pavyzdys yra siuvamas su dviem dygsniais  į 

priekį ir vienu dygsniu atgal, suformuota siūlė 

sunkiai išardoma. 

Naudokite juos sustiprinimui  tokių vietų, kaip 

kelnių klešnių ir rankovių kiaurymių siūlėms. 

Taip pat dėl papildomo stiprumo, naudokite jį 

konstruodami, pavyzdžiui, kuprines. 

Atsargiai siūdami kreipkite medžiagą, kadangi 

medžiaga juda pirmyn ir atgal. W
W
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Siūti ant tamprių medžiagų bet kurioje srityje, kur 

galite naudoti zigzaginius dygsnius. 

Šis dygsnis yra taip pat naudojamas kaip 

dekoratyvinis peltakiavimo dygsnis. 

1 Nuleiskite padavimo dantukus. Padėkite sagą po 

sagų prisiuvimo pėdele, būtinai lygiuokite 

skylutes su skylute pėdelėje. Nuleiskite 
prispaudimo pėdelę, kad saga laikytųsi vietoje. 

2 Nustatykite, kuris zigzago pločio nustatymas 

atitinka atstumą tarp sagos skylučių. Adata, 

siuvant, turi saugiai praeiti pro kiekvieną sagos 
skylutę. 

Nuimkite adatą, kad lengviau būtų nustatyti 

zigzago plotį. 

3 Pasukite skriemulį, kad adata atsidurtų kairėje 
kraštinėje padėtyje, o tada nuleiskite adatą pro 

kairę sagos skylutę. Įverkite siūlą į adatą. 

  4 Siūti apie dešimt (10) dygsnių. 

Norėdami sustiprinti kojelę, nukirpkite siūlus 
paliekant apie 4.0" (10.0 cm). Per vieną iš 

sagos skylučių nuveskite adatos siūlą ir 

apvyniokite jį aplink kojelę ir suriškite siūlus 

kartu.

Sagų siuvimas 
1 Pavyzdžių pasir. diskas: C 

2 Prispaudimo pėdelė: Sagų prisiuvimo pėdelė 

3 Siūlo įtempimas: 2-6

 4 Dygsnių ilgis: Bet kuris 

5 Dygsnių plotis Jei reikia, sureguliuokite 

 6 Padavimo dantukai: Nuleisti 

Zigzaginiai tamprūs dygsniai 
1 Pavyzdžių pasir. diskas: C 

2 Prispaudimo pėdelė: Zigzaginė 

pėdelė3 Siūlo įtempimas: 2-6 

4 Dygsnio ilgis S.S. 

5 Dygsnių plotis 2-5

19
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Automatinė saginė kilpa 
1 Dygsnių pavyzdys :
 2 Prispaudimo pėdelė: Autom saginių kilpų pėdelė 

 3 Siūlo įtempimo diskas: 1-5  

4 Dygsnio ilgis: 0,5-1 

5 Dygsnių plotis 5 

* Saginės kilpos dydis nustatomas

automatiškai, automatinės saginės kilpos

pėdelės gale įdėjus sagą.
* Pėdelės sagos laikiklis priima sagas diametru iki

1˝(2,5 cm).

* Norėdami pasitikrinti savo kilpos nustatymus,

atlikite bandomuosius pavyzdžius ant gabaliuko
realios medžiagos.

* Ant tamprių medžiagų naudokite paklotą

sustiprinimui.

1 Pasukę rankinį skriemulį į save, pakelkite adatą. 
Pakelkite prispaudimo pėdelės keltuvą. 
Pritvirtinkite automatinę saginės kilpos pėdelę. 

1 Griovelis 

2 Kaištis 

2 Patraukite sagos laikiklį atgal A ir įdėkite į jį sagą. 

Pastumkite atgal sagos laikiklį link savęs B iki galo. 

3 Sagos laikiklis 

* Jei saga yra labai stora, pasiūkite bandomąją

kilpą. Jeigu saga sunkiai pralenda pro bandomąją

kilpą, jūs galite pailginti kilpą, patraukę sagos

laikiklį truputį atgal, formuodami tarpelį.

4 Tarpelis 

3 Pilnai, kiek galima, ištraukite saginės kilpos svirtį. 
5 Saginės kilpos svirtis 

4  Paklokite medžiagą po pėdele. Ranka vieną 

apsisukimą pasukite skriemulį link savęs ir 

nuimkite medžiagą į kairę, kad abu siūlus patraukti 
į kairę. Įdėkite drabužį po pėdele ir nuleiskite adatą 

į pradžios tašką. Tada nuleiskite automatinę 

saginės kilpos pėdelę. 

6 Pradžios taškas

7 Slankiklis 

8 Spyruoklės laikiklis       

9 Neturėtų būti tarpo.  

10  Siuvimo tarpas 

PASTABA: 

Įsitikinkite, kad tarp slankiklio ir spyruoklės 

laikiklio nėra tarpo, kitaip kairysis ir dešinysis 

ilgiai bus skirtingi. W
W
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5 Paspauskite kojinį pedalą, kad siūti saginę 

kilpą. Mašina automatiškai pasiūs priekinį 
įtvirtį, kairę eilutę, galinį įtvirtį ir dešinę eilutę. 

Galiniame  taške sustabdykite mašiną. 

         11 Galinis taškas 

6 Prispaudimo pėdelė ir nukirpkite adatos ir 
špūlės siūlus, palikdami 10 cm (4") ilgio galus. 

Traukdami špūlės siūlą, ištraukite adatos siūlą 

į blogąją medžiagos pusę. 

Tada, suriškite abu siūlus. 

7 Prieš pat abiejų galų įtvirčius įsmeikite 

smeigtukus, kad išvengtumėte įtvirčių 

nukirpimo. Su siūlių ardymo įrankiu prakirpkite 

kilpos angą. 

         12 Smeigtukas 

13 siūlės ardymo įrankis 

•Kad pakartoti saginę kilpą

8 Norėdami pakartoti saginės kilpos siuvimą, 

pasukite dygsnių parinkimo diską į »gr., tada 

vėl atgal į Q , kaip parodyta. Dabar, tiesiog 

paspauskite ant pedalo, kad pasiūtumėte 
identišką saginę kilpą. 

9 Užbaigę siūti sagines kilpas, pastumkite 

saginės kilpos svirtį aukštyn iki galo. I  Saginės 

kilpos svirtis

• Saginės kilpos dygsnių tankio reguliavimas

Pasukite dygsnio ilgio diską į dešinę už retesniam

tankiui.

Pasukite dygsnio ilgio diską į kairę, kad

padidintumėte tankį.

• • 
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Saginės kilpos su virvele 

1 Dygsnių pavyzdys 

2 Prispaudimo pėdelė: 

3 Siūlo įtempimo diskas: 

 4 Dygsnio ilgis 

 5 Dygsnių plotis 

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

gale. 

Galus perkelkite link savęs po pėdele, kad 

matytųsi priekiniai galai. Užkabinkite virvelę 
šakutėse pėdelės priekyje, kad tvirtai laikytųsi. 

1 Kablys

2 Šakutės

2 Nuleiskite adatą į medžiagą, kur prasidės kilpa ir 

nuleiskite pėdelę. Paspauskite kojinį pedalą, 

kad siūti saginę kilpą. 
Saginės kilpos abu kraštai ir įtvirčiai bus 

siuvami virš virvelės. 

* Siuvimo žingsniai yra tie  patys, kaip ir

automatinės saginės kilpos.

3 Nuimkite medžiagą nuo mašinos ir nukirpkite 

siuvimo siūlus. 

Patraukite kairįjį virvelės galą, kad jį ištempti. 

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

D 
Autom saginių kilpų pėdelė 

1-5

0,5-1

5

W
W

W
.V

ISKASSIU
VIM

UI.L
T



23 

Prisekite arba pridaigstykite užtrauktuko juostą 

prie medžiagos ir padėkite po pėdele. 

Išlyginkite siūlus link mašinos užnugario ir 

nuleiskite  prispaudimo pėdelę. 

Norėdami siūti kairėje užtrauktuko pusėje, 

nukreipkite užtrauktuko dantukus pagal pėdelės 

kraštą ir siūkite per drabužį ir užtrauktuko juostą. 

Pasukite medžiagą ir siūkite kitą užtrauktuko pusę 

tokiu pačiu būdu, kaip kairėje pusėje.

Užtrauktuko taikymas 
1 Pavyzdys A 

2 Prispaudimo pėdelė: Užtrauktuko 

p  3 Siūlo įtempimas: 2-6

4 Dygsnio ilgis 1,5-4 

5 Dygsnių plotis 5 
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1 Ant sunkiasvorių medžiagų, kurių kraštai linkę 

brigzti, žaliavinį kraštą pirmiausia reikia 

apmėtyti. Tada sulenkite klostę, kaip parodyta, 

paliekant 1/4" (0.7 cm) matomo klostės krašto. 
1 Blogoji medžiagos pusė 

2   1/4" (0.7 cm) 

[A] Sunkaus svorio medžiagos

[B] Lengvos arba vidutinio svorio medžiagos

2 Paklokite medžiagą taip, kad adata jos kairėje 

kraštinėje padėtyje vos pradurtų klostės 

kraštą. 

3 Pasukite kreiptuvo varžtą, kad sureguliuotumėte 
kreiptuvą, kuris lygiuojasi su klostės kraštu. 

Siūkite išilgai klostės krašto, kreipiant 

medžiagą, kad adata pagautų klostės kraštą. 

3 Kreiptuvo varžtas 

4 Kreiptuvas     

5 Klostės kraštas 

4 Kai palenkimas baigtas, išlyginkite kartu abi 

gatavo palenkimo puses. Viršutinėje 

medžiagos pusėje turėtų matytis tik paslėpti 
dygsniai.

Krašto palenkimas su paslėptu dygsniu 
1 Pavyzdys: E arba F 

2 prispaudimo pėdelė: Palenkimo su 

dygsniais pėdelė3 Siūlo įtempimas: 2-4

4 Dygsnio ilgis 1-3

5

paslėptais dygsniais pėdelė

5 Dygsnių plotis
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Naudokite lengvo svorio medžiagą, pavyzdžiui, 

tricot. Sulenkite medžiagą kaip pavaizduota ir 

siūkite įstrižai. Jums gali tekti šiek tiek padidinti 

adatos siūlo įtempimą. Leiskite adatai su 

zigzaginiais dygsniais vos paliesti sulenktą 

kraštą. 

Jeigu siuvate kiautų dygsnių eilutes, atstumas 

tarp eilučių mažiausiai 5/8" (1.5 cm). Kiautų 

dygsnius galite siūti ant mezginių arba minkštų 

šilkinių audinių bet kuria kryptimi.

DEKORATYVUS SIUVIMAS 
Kriauklelių dygsniai 

1 Pavyzdžių pasir.diskas: G 

2 Prispaudimo pėdelė: Zigzaginė 
pėdelė

3 Siūlo įtempimas: 6-8 
4 Dygsnių ilgis: 2-3

 5 Dygsnių plotis 5

Smokingas 
1 Pavyzdys: 

2 Prispaudimo pėdelė: 
3 Siūlo įtempimas:     

4 Dygsnio ilgis: 

5 Dygsnių plotis: 

D 

Zigzaginė pėdelė 

1-4

S.S.

5

Su dygsniais, kurių ilgis “4”, siūti tiesias siuvimo 

siūles 1 cm (3/8") atstumu visoje srityje, kuri turi 

būti klostuota. 

Suriškite siūlus pagal vieną kraštą. Sutraukite 

špūlės siūlus ir tolygiai paskirstykite raukinius. 

Sutvirtinkite siūlus kitame gale. 

Siūkite dekoratyvinius dygsnius tarp paraukimo 

siūlių. 

Ištraukite paraukimo siūles. 

3/ 3(1 cm)1-
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Aplikacijos 
1 Pavyzdžių pasir. diskas: 

2 Prispaudimo pėdelė: 

3 Siūlo įtempimas: 

4 Dygsnio ilgis 

5 Dygsnių plotis 

6 Prispaudimo pėdelės slėgis: 

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. 

Siuvinėjimas kiauručiais (mereškavimas) 

1 Pavyzdžių pasirinkimo diskas: 

2 Prispaudimo pėdelė: 

3 Siūlo įtempimas:    

4 Dygsnio ilgis 

5 Dygsnių plotis 

Naudokite šiuos dygsnius dviejų medžiagos 

gabalų sujungimui, sukuriant ažūrinį vaizdą, kuris 

praturtina dizainą. 

Abiejų medžiagų kraštus palenkite į apačią 1/ 

2(1,3 cm) ir išlyginkite. 

Prisekite abu kraštus prie popieriaus arba 

nuplėšiamo pakloto atstumu 1/8˝ (0.3cm). 

1 Popierius 

Lėtai siūkite, nukreipdami medžiagą taip, kad 

adata pagautų klostės kraštą abiejose pusėse. 

Kai siuvimas baigtas, pašalinkite paklotus.

C 

Atlasinių dygsnių pėdelė 

1- 4

0,5-1 

5

2

H 

Zigzaginė pėdelė 

3-6

0.5-1 

3-5
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Jei padavimai pirmyn ir atgal tampa nesubalansuoti 

dėl medžiagos tipo, koreguokite pusiausvyrą, 

pasukdami dygsnio ilgio diską: 

Jei pavyzdžiai yra suspausti, pasukite diską link „+“. 

Jei pavyzdžiai yra ištęsti, pasukite diską link „-“. 

(Žr.13pusl) 

Atlasiniai dygsniai yra naudojami kaip dekoratyvinės 

siūlės ant lino staltiesių ir t.t 

Jei sumažinote dygsnio ilgį, norėdami užtikrinti 

tolygų medžiagos padavimą, atlikite bandomąjį 

siuvimą. 

1 Pavyzdžių pasir. diskas: I-L

2 Prispaudimo pėdelė: Atlasinių dygsnių 

3 Siūlo įtempimas: 1-4

 4 Dygsnių ilgis: 0,5-1 

5 

Tamprių dygsnių pavyzdžiai 

1 Pavyzdžių pasir.diskas: A–F
2 Prispaudimo pėdelė: Zigzaginė pėdelė

elė 3 Siūlo įtempimas: 1-4

 4 Dygsnio ilgis S.S. 

5 Dygsnių plotis 5 

Dekoratyviniai atlasinio dygsnio 
pavyzdžiai 

5 Dygsnių plotis
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JŪSŲ MAŠINOS PRIEŽIŪRA 
Špūlės laikiklio ir šaudyklės žiedo 
valymas 

ĮSPĖJIMAS: 
• Prieš mašinos valymą išjunkite elektros

maitinimo jungiklį ir ištraukite elektros tinklo

kištuką iš rozetės.

• Neardykite mašinos kitaip negu kad

paaiškinta šiame skyriuje.

ATSARGIAI: 

Ne laikykite mašinos labai drėgnose patalpose, 

arti šildymo radiatorių arba tiesioginiuose 

Saulės spinduliuose. 

Šaudyklės žiedo išmontavimas 
Pakelkite adatą į jos aukščiausią padėtį ir atidarykite 

šaudyklės dangtelį. 

Atidarykite špūlės laikiklio šarnyrinį liežuvėlį ir išimkite 

laikiklį iš mašinos. 

Atidarykite šaudyklės korpuso žiedo laikiklius ir 

išimkite šaudyklės korpuso žiedą. 

Išimkite šaudyklę. 

* Su šepetėliu ir minkšta sausa šluoste išvalykite

šaudyklės žiedą.

1 Špūlės laikiklis

2 Šaudyklės korpuso žiedo laikiklis

3 Šaudyklės korpuso žiedas

4 Šaudyklė

5 Šaudyklės žiedas

Šaudyklės žiedo montavimas 
Laikykite šaudyklę už centrinio kaiščio ir atsargiai 

įdėkite jį atgal į šaudyklės korpusą, su šaudyklės 

suktuvu formuojant tobulą apskritimą. 

Prijunkite šaudyklės korpuso lenktynių žiedą, 

užtikrindami, kad apatinis kaištis tilptų į išdrožą. 

Užfiksuokite šaudyklės korpuso žiedą, pasukę 

laikiklius atgal į jų padėtį. Įdėkite špūlę su laikikliu. 

6 Kaištis  

7 Išdroža 

Padavimo dantukų valymas ATSARGIAI: 

Prieš valydami padavimo dantukus, išjunkite 

maitinimo jungiklį ir (arba) išjunkite mašiną iš 

elektros tinklo. 

Nuimkite adatą ir prispaudimo pėdelę. 

Išsukite adatos plokštelės fiksavimo varžtą ir 

nuimkite adatos plokštelę. 

1 Fiksavimo varžtas 

Su šepetėliu išvalykite bet kokias dulkes ir pūkus 

užkimšusius padavimo dantukus. 

Uždėkite atgal adatos plokštelę.

r 
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Diagnostika 

Sąlyga Priežastis Nuoroda 

Trūkinėja adatos 

siūlas. 
1. Adatos siūlas neteisingai įvertas.

2. Per stipriai įtemptas adatos siūlas.

3. Adata sulenkta arba atbukusi.

4. Neteisingai įdėta adata.

5. Adatos siūlas ir špūlės siūlas siuvimo pradžioje nebuvo

tinkamai pakloti po pėdele.

6. Medžiaga, kai siuvimas baigtas, nebuvo patraukta į

užnugarį.

7. Siūlas esamai adatai yra arba per storas arba per plonas.

11 puslapis
12 puslapis
8 puslapis
8 puslapis
12 puslapis

15 puslapis

8 puslapis

Trūkinėja špūlės 

siūlas. 

1. Špūlės siūlas netinkamai įvertas į špūlės laikiklį ir šaudyklę.

2. Šaudyklės srityje prisirinko pūkų.

3. Špūlė pažeista ir sukasi netolygiai.

9, 10 puslapiai
28 Puslapis

Pakeiskite špūlę. 

Lūžta adata 1. Neteisingai įdėta adata.

2. Adata sulenkta arba atbukusi.

3. Adatos laikiklio varžtas yra nepriveržtas.

4. Per stipriai įtemptas adatos siūlas.

5. Medžiaga, kai siuvimas baigtas, nebuvo patraukta į

užnugarį.

6. Per plona adata siuvamai medžiagai.

8 puslapis  
8 puslapis

12 puslapis  

  15 puslapis

8 puslapis 
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

nenaudojama adata su mėlynu galiuku.

5. Adatos siūlas neteisingai įvertas.

6. Naudojama neteisinga adata.

8 puslapis

8 puslapis 
8 puslapis 

8 puslapis

11 Puslapis
Pakeiskite adatą. 

Raukšlėjasi siūlė 1. Per stipriai įtemptas adatos siūlas.

2. Adatos siūlas neteisingai įvertas.

3. Per stora adata siuvamai medžiagai.

4. Siuvamai medžiagai per ilgas dygsnis.

12 Puslapis

11 puslapis

8 puslapis

Nustatyti 

trumpesnį dygsnį. 

Medžiaga 

paduodama 

netolygiai. 

1. Padavimo dantukai prisikimšę pūkų.

2. Per smulkūs dygsniai.
Puslapis 28 

Nustatyti ilgesnį 

dygsnį. 

Mašina neveikia 1. Mašina neįjungta į tinklą.

2. Šaudyklės korpuse yra pagautas siūlas.

3. Išjungta sankaba.

 5 puslapis 

28 puslapis  

10 puslapis
Triukšmingas 
veikimas 

1. Šaudyklės korpuse yra pagautas siūlas.

2. Šaudyklėje arba šaudyklės korpuse prisikaupė pūkų.

28 puslapis  

28 puslapis

8 puslapis
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