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ĮSPĖJIMAS- Kad sumažinti nudegimo, gaisro, elektros smūgio ir  personalo 
sužeidimo riziką.: 

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

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

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

arba bet kokią reguliavimo operaciją, minimą šioje knygoje.

IŠSAUGOKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS 
Europai tiktai: 

Šiuo įrenginiu gali naudotis vaikai 8 ir daugiau metų amžiaus ir asmenys su ribotomis fizinėmis, jutiminėmis 

arba protinėmis galimybėmis arba ribotu patyrimu ir žiniomis, jeigu jie yra prižiūrimi arba mokomi, kaip 

saugiai naudotis įrenginiu ir supranta apie galimus pavojus.. Vaikai neturi žaisti su įrenginiu. Vaikams 

vieniems negalima leisti atlikti valymo ir kitokių mašinos priežiūros darbų. 

Už Europos ribų (išskyrus JAV ir Kanadą): 

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

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

Vaikai turi būti prižiūrimi, kad nežaistų su mašina. 

 O  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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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. 

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

naudojimo ir prieš valydami išjunkite šį siuvimo įrenginį iš elektros lizdo.
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ĮŽEMINIMO INSTRUKCIJOS 

Šis produktas turi būti įžemintas. Darbo sutrikimo ar gedimo atveju, įžeminimas suteikia mažiausios elektros varžos 

kelią elektros srovei nutekėti, taip sumažindamas elektros smūgio riziką. 

Šis produktas yra parengtas su kabeliu, turinčiu įrangos įžeminimo laidininką ir įžeminimo kištuką. 

Kištukas turi būti prijungtas prie tinkamo lizdo, kuris tinkamai sumontuotas ir įžemintas pagal visus vietinius 

kodeksus ir potvarkius. 

PAVOJUS Netinkamas įrangos įžeminimo laidininko prijungimas gali sukelti riziką patirti elektros 
smūgį 

1. Laidas su išorės izoliacija, kurios spalva yra žalia arba žalia su  geltonomis juostelėmis, yra įrangos įžeminimo

laidininkas.

2. Remontuojant arba keičiant kabelį ar kištuką, nejunkite įrangos įžeminimo laido prie įtampos kontakto.

3. Konsultuokitės su kvalifikuotu elektriku ar aptarnavimo darbuotoju, jei įžeminimo instrukcijos jums nėra pilnai

suprantamos arba jei kyla abejonių, ar įrenginys yra tinkamai įžemintas.

Nekeiskite kartu su įrenginiu pateikto kištuko konstrukcijos, jei jis netinka į esamą rozetę, turite kreiptis į

kvalifikuotą elektriką, kad jis įrengtų tinkamą rozetę.

4. Šis produktas yra skirtas naudoti nominalioje 120 V elektros tinkle ir turi įžeminimo kištuką, kuris pavaizduotas

pav. A. Laikinas adapteris, kuris pavaizduotas  pav. C, gali būti panaudotas šio kištuko jungimui į 2 kontaktų

kištukinį lizdą, kaip parodyta pav. B. Jei jūsų rozetė neturi tinkamo įžeminimo, galite, tik laikinai, kol elektrikas

įžemins rozetę, panaudoti laikinąjį adapterį.

Žalios spalvos standi atšaka, kyšanti iš adapterio, turi būti prijungta prie nuolatinio įžeminimo, pvz., tinkamai

įžeminto rozetės (lizdo) dėžutės dangtelio. Naudojamas adapteris visuomet turi būti pritvirtintas metaliniu varžtu. 

Metalinis 
varžtas 

Pav. C 

Įžeminimo 
priemonė 

II 

Pav. B 

Pav. A 

Pav.C
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MAŠINOS ĮRENGIMAS 
Mašinos įrengimas 
Pastatykite mašiną ant lygaus ir stabilaus paviršiaus, 

pvz., tvirto stalo, kuris galėtų atlaikyti mašinos svorį ir 

vibraciją. 

Pastatykite mašiną ant plokščio ir išlyginto paviršiaus. 
Įsitikinkite, kad visos kojos tvirtai liečia paviršių. 

Palikite pakankamai vietos aplink mašiną, kad laisvai 

galėtų judėti lankai. 

 20 cm (7- 7/8˝) 
 20 cm (7-7/8") 

 30 cm (11-7/8")
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Kojų reguliavimas 

Prieš pastatant mašiną ant paviršiaus, sukite kiek 

įmanoma reguliavimo varžtą prieš laikrodžio rodyklę (A 

kryptimi). 

 Reguliuojantis varžtas 

Pastatykite mašiną ant plokščio ir išlyginto paviršiaus. 

Pasukite reguliuojamą koją taip, kad keturios kojos tvirtai 

remtųsi į paviršių. 
 Reguliuojama koja 
 Koja

Sukite reguliavimo varžtą pagal laikrodžio rodyklę (B 

kryptimi) iki kontakto su paviršiumi. 

Pastaba: 

Įsitikinkite, kad mašina stovi ant paviršiaus be 

kratymosi. 
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ATSARGIAI: 

Nenaudokite mašinos šalia prietaisų, kurie skleidžia 

elektromagnetinį triukšmą, pvz., mikrobangų 

krosnelės, arba nejunkite mašinos prie tos pačios 

tinklo grandinės, kurioje tokie prietaisai yra prijungti. 

ATSARGIAI: 
Nenaudokite arba nelaikykite mašinos šalia šilumos 

radiatorių, dulkėtose arba labai drėgnose patalpose. 

Nelaikykite mašinos tiesioginiuose saulės 

spinduliuose ar lauke. 

ATSARGIAI: 
Gabenant mašiną reikalingi du ar daugiau asmenų. 

Imkite mašiną už dviejų kojų ir rankenos, esančios 

mašinos užpakalinėje dalyje apačioje. 

 Rankena 

* transportuojant mašiną nuimkite lanko laikiklį, kad

išvengtumėte atsitrenkti į ką nors su laikikliu. 
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DALIŲ PAVADINIMAI 

 Siūlų kreiptuvų juosta 
 Patempimo (pirminio įtempimo) valdymas 
 Įtempimo valdymas
 Kontrolinė spyruoklė
 Lanko laikiklis
 Adatos plokštelė
 Šaudyklės dangtelis
 START/ STOP mygtukas
 Siūlo automatinio nukirpimo mygtukas
Papildomas valdymo pultas
⑪ Siūlų ritynas
⑫ Ričių kaiščiai

* Norėdami surinkti siūlų kreiptuvų juostą ir rityną,

žr. 9 puslapį.

* Norėdami įmontuoti lanko laikiklį, žr. 11 puslapį.

⑬ Mašinos lizdas

⑭ Maitinimo jungiklis

⑮ Važiuoklė

⑯ Rtelės  suktuvo mygtukas

⑰  Rtelės suktuvo stabdiklis
⑱  Rtelės suktuvo velenas

⑲ Ritelės siūlo peilis

⑳ Ritelės suktuvo siūlo kreiptuvas

21  Rankinis skriemulys

22 RCS jungties lizdas

23 USB Prievadas
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Papildomas valdymo pultas 

 MODE (režimo) mygtukas 
 Sekimo mygtukas 

 Rodyklių mygtukai
 ENTER (įvedimo) mygtukas

 LCD ryškumo reguliavimo rankenėlė

 LCD ekranas

RCS blokas (neprivalomas, kai kuriems modeliams) 

 RCS blokas 
 START/ STOP mygtukas 
 Siūlo automatinio nukirpimo mygtukas
 Sekimo mygtukas
 JOG (labai lėtos eigos) mygtukai
 Važiuoklės grįžimo mygtukas
 Siuvimo grįžimo mygtukas
 Siuvimo į priekį mygtukas
 Ritelės  suktuvo mygtukas
Ritelės suktuvo indikatorius

⑪ USB prievadas

⑫ LCD jutiminis pultas

* RCS įrenginys skirtas tiktai 7-ų adatų siuvinėjimo
mašinai ir negali būti naudojamas kitiems modeliams.

ATSARGIAI: 
Nespauskite jutiminio pulto ekrano paviršiaus su 

smailiais daiktais, pavyzdžiui pieštukais, atsuktuvais ir 

pan. 

LCD jutiminį ekraną ir mygtukus spauskite švelniai. 

Šiurkštus arba stiprus spaudinėjimas gali sugadinti 

įrenginį. 
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Standartiniai priedai 

 Adata (DB x K5Q1-NY, #11) (x 10) 

 Žirklės 
 Ritelės ( X 5)

 Pūkų šepetėlis
 Siūlės ardymo įrankis
 Adatos siūlo įvėrimo įtaisas
 Ričių dangteliai (x 4) 
 Ričių tinkleliai (x 15)

 Atsuktuvas
 Atsuktuvas (mažas)

⑪ Tepalinė

⑫ Pincetas

⑬ Ofsetinis atsuktuvas

⑭ Priedų dėžė

⑫ 
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Standartiniai priedai 

 Instrukcijų knyga 

 DVD su instrukcijomis 

 Maitinimo kabelis

 USB kabelis

 Atsuktuvas (didelis)

 Lankas M1 (MB lankas 240 x 200mm) (su šablonu)

 Lankas M2 (MB lankas 126 x 110mm) (su šablonu)

 Lankas M3 (MB lankas 50 x 50mm) (su šablonu)

 Lanko laikiklis 

Veltinio žiedas (didelis) (x 8) 

⑪ Veltinio žiedas (mažas) (x 8)

⑫ Ričių laikikliai (x 8) 

⑬ Siūlų kreiptuvų juosta 

⑭ Siūlų ritynas

⑮ Siūlo kreiptuvų statramsčiai (x 2)

⑯ Fiksavimo varžtai (x 3)

⑰ Fiksavimo varžtai A (x 2)

⑱ Fiksavimo varžtai B (x 2)

⑲ Ričių kaiščiai A  (x 7)

⑳ Ritės kaištis  B (x 1)
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Rityno surinkimas 

1. Įstatykite ričių kaiščius A į rityną.
Įdėkite siūlų  kreiptuvų statramsčius ir pritvirtinkite juos

su fiksavimo varžtais A iš apačios.
 Siūlų kreiptuvų statramsčiai 
 Fiksavimo varžtai A 

 Siūlų ritynas
 Ritės kaištis A

2. Įstatykite ričių kaiščius B į rityną

 Ritės kaištis B

3. Pritvirtinkite siūlų kreiptuvų juostą siūlų kreiptuvų

statramsčių su fiksavimo varžtais B.
* Su atsuktuvu (dideliu) tvirtai užveržkite fiksavimo

varžtus.

 Siūlų kreiptuvų juosta
 Fiksavimo varžtai B

4. Pritvirtinkite surinktą rityną prie mašinos su 3 fiksavimo

varžtais.
 Fiksavimo varžtai
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Siūlų konusų arba siūlų ričių surinkimas 
Dviejų dydžių veltinio žiedai yra skirti įvairaus tipo siūlų 

konusų ir ričių išdėstymui. 

Naudokite didelius veltinio žiedus dideliems siūlų 

konusams. 

Mažiems konusams ir ritėms dėkite mažus veltinio žiedus 

į didelius žiedus. 

 Siūlų ritė 
 Ritės kaištis 
 Veltinio žiedas (didelis)
 Veltinio žiedas (mažas)
 Maža siūlų ritė
 Ritės kaištis, skirtas ritelės vyniojimui

Siūlų ričių dėliojimas 

Uždėkite siūlų ritę ant kaiščio taip, kad siūlas nuo ritės 

nusivyniotų iš kairės į užnugarį. 

Uždėkite ritės dangtelį ir tvirtai prispauskite jį prie ritės.  
Ritės kaištis  
 Ritės dangtelis

Siūlų konusų dėliojimas 

Ričių laikiklius uždėkite ant kaiščių. 

Siūlų konusus dėkite ant ričių kaiščių. 

Uždenkite siūlų konusus su ričių tinklu, jei siūlas siuvimo 

metu yra kratus arba vingiuojantis. 

Jei tinklas ritei yra per ilgas, sulenkite tinklą ir uždėkite jį 

ant ritės. 

 Siūlų ritė 
 Ritės kaištis 
 Ritės laikiklis
 Ritės tinklas

Pastaba: 

Norėdami išvengti siūlo susinarpliojimo, kai jis 

nenaudojamas, palikite tinklą ant konuso arba 

užkabinkite siūlo galą už ritės įpjovos. 
Įpjova 
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Lanko laikiklio montavimas 

ATSARGIAI: 
Prieš keisdami lanko laikiklį, išjunkite maitinimo jungiklį. 

1. Atlaisvinkite du lanko pirštais sukiojamus varžtus. 

Lanko laikiklis 
 Pirštais sukiojamas varžtas 

2. Abiem rankomis laikydami lanko laikiklį, padėkite jį po

vežimėlio plokšte, įstatydami abiejų pirštais sukiojamų
varžtų kaklelius į prapjovas vežimėlio plokštėje.
 Prapjova vežimėlio plokštelėje

3. Atsuktuvu priveržkite varžtus, kad pritvirtinti lanko

laikiklį.

* Pernešdami mašiną, lanko laikiklį nuimkite nuo mašinos.
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RCS bloko (neprivalomas, kai kuriems 
modeliams) montavimas 

1. Atleiskite pirštais sukiojamus varžtus ir atidarykite
montažinį petį.

 Pirštais sukiojamas varžtas (psv) 
 Montažinis petys 

2. Atlaisvinkite užveržiamą rankenėlę A ir užkabinkite

RCS bloką ant kaiščių, esančių ant montažinio peties.

Priveržkite užveržiamą rankenėlę B, kad

pritvirtintumėte RCS bloką.

 Užveržiama rankenėlė A
 RCS blokas
 Kaištis

3. Sureguliuokite montažinio peties kampą pagal

pageidavimą ir užveržkite psv varžtą.
 Psv varžtas 
 Montažinis petys 

4. Sulygiuodami žymes, Įkiškite jungtį į jos lizdą mašinos

gale.
Jungties lizdas 
 Jungtis
 Žymė

5. Sulankstykite ir pritvirtinkite kabelį po ritynu, kaip

parodyta.
 Siūlų ritynas 
Kabelis, įdėtas tarp briaunų 

⑪ Kabelis einantis nuo jungties

⑫ Kabelio perteklius pritvirtintas angoje

ATSARGIAI
Būtinai pritvirtinkite kabelį po siūlų ritynu. Laisvas 
kabelis gali trukdyti lankui judėti. 

6. Atlaisvinkite montažinio peties gale esančią

užveržiamą rankenėlę B ir pakreipkite RCS bloką,
kad galėtumėte pakoreguoti LCD ekrano kampą
patogesniam stebėjimui.

7. Priveržkite užveržiamą rankenėlę B, kad fiksuotumėte
RCS bloką.

 RCS blokas 

⑬ Užveržiama rankenėlė B

Jei norite panaudoti RCS įrenginį nesumontavę jo, 

prailginkite dvi RCS bloko kojas, kurios yra užpakalinėje 

jo pusėje, taip, kad jis stovėtų patogiu stebėjimui kampu. 

⑭ Koja
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1. Išjunkite elektros maitinimo jungiklį.
 Maitinimo jungiklis 

2. Įkiškite mašinos kabelio kištuką į lizdą mašinoje.
 Mašinos  kištukas 
 Mašinos lizdas

3. Įkiškite maitinimo kabelio kištuką į tinkamai įžemintą

lizdą (rozetę).
 Elektros maitinimo kištukas 
 Sieninė rozetė (įžeminta)

4. Įjunkite maitinimo jungiklį.
 Maitinimo jungiklis 

ATSARGIAI: 
Darbo metu visuomet stebėkite siuvimo vietą ir 

nelieskite jokių judančių dalių, tokių kaip siūlo 

atitraukimo svirtis, rankinis skriemulys arba adata. 

Visuomet išjunkite maitinimo jungiklį ir ištraukite 

kištuką iš rozetės: 

- palikę mašiną be priežiūros.

- kai Įdedate arba nuimate dalis.

- kai valote mašiną.

ĮŽEMINIMO INSTRUKCIJOS 

Šioje mašinoje yra įžeminimo kabelis ir kištukas. 

Kištukas turi būti prijungtas prie tinkamo lizdo, kuris 

yra tinkamai sumontuotas ir įžemintas. 

Jeigu nėra tinkamai įžemintos rozetės, kreipkitės į 

kvalifikuotą elektriką, kad sumontuotų tinkamą 

įžeminta rozetę. Žr. II pusl. 
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ATSARGIAI:
Prieš jungiantis prie maitinimo šaltinio, išjunkite 
elektros maitinimo jungiklį. 

Prijungimas prie elektros  tinklo
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Tiesioginis ryšys su kompiuteriu PC-link 
Mašina gali būti prijungta prie kompiuterio su USB 

kabeliu, kuris yra standartinis priedas. 

Kad mašina veiktų per tiesioginį Pc-link, jums reikalinga 

Digitizer V5 programinė įranga (atskirai įsigyjama). 

 USB jungtis tipo A 
 USB jungtis tipo B 
 Duomenų perdavimas

Mašinos ir kompiuterio sujungimas 

Paleiskite mašiną ir kompiuterį ir įkiškite A tipo USB jungtį 

į kompiuterį. 

Įkiškite B tipo USB jungtį į mašinos USB prievadą. 

Kaip naudotis, žr.į Digtizer instrukcijų vadovą. 

ATSARGIAI: 
Kol vyksta duomenų perdavimas, neišjunkite 

maitinimo jungiklio ir ne atjunkite USB kabelio. 

Priešingu atveju, duomenys bus prarasti arba bus 

sugadinta atmintis. 

Siuvinėjimo duomenų formatas 

Su šia mašina galima naudoti šiuos siuvinėjimo 

duomenų formatus. 

(1) .jef (Janome siuvinėjimo formatas)

(2) .jef + (redaguojamas Janome siuvinėjimo
formatas) 

(3) .dst (Tajima siuvinėjimo formatas)
* Tajima formatas (.dst) neturi siūlo spalvų

informacijos. Madeira (Rayon viskozės 40) siūlų

spalvos informacija bus priskirta automatiškai.

14 

W
W

W
.V

ISKASSIU
VIM

UI.L
T



15 

Ritelės vyniojimas 

Pastaba: 

Ritelės siūlui rekomenduojame medvilnės arba susukto 

poliesterio siūlus, kurių  dydžiai nuo 90 iki 120. 

Nenaudokite prastos kokybės iš anksto suvyniotų ritelių. 

1. Uždėkite siūlų konusą (siūlų ritę ) ant tolimiausio galinio

ritės kaiščio.

2. Praverkite siūlą pro siūlo kreiptuvą A.

Praverkite siūlą pro viršutinę ir apatinę skylutes,

esančias siūlo kreiptuve B.
 Siūlo kreiptuvas A 
 Siūlo kreiptuvas B 

3. Patraukite siūlą į priekį.

Abiem rankomis laikydami siūlą, tvirtai  praveskite jį

aplink ir po įtempimo diską.
 Įtempimo diskas

4. Praverkite siūlą pro skylutę ritelėje iš vidaus į išorę.

Uždėkite ritelę ant ritelės suktuvo veleno.

 Skylutė ritelėje 
 Ritelės suktuvo velenas

5. Paspauskite ritelės suktuvo stabdiklį į viršų prieš ritelę.
 Ritelės suktuvo stabdiklis 

6. Laikydami siūlo galą, paspauskite ritelės vyniojimo

mygtuką.
 Ritelės vyniojimo  mygtukas

7. Paspauskite ritelės  suktuvo mygtuką, kad

sustabdytumėte mašiną, kai ritelėje  bus privyniota
keletas sluoksnių siūlo.
Nukirpkite siūlą prie pat ritelės ir dar kartą paspauskite

ritelės  suktuvo mygtuką.
 Ritelės suktuvo mygtukas

8. Kai ritelė bus pilnai privyniota, mašiną automatiškai

nustos suktis.
Nuimkite ritelę suktuvo veleno.

 Ritelės suktuvo velenas

Su ritelės siūlo peiliu nukirpkite siūlą 

 Ritelės siūlo peilis

* Nukirpę siūlą, nenuimkite siūlo nuo peilio.
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Ritelės laikiklio išėmimas 

ATSARGIAI: 

išjunkite  maitinimo jungiklį, prieš nuimdami ritelės 

laikiklį. 

1. Atidarykite šaudyklės dangtelį link savęs .
 Šaudyklės dangtelis 

2. Suimkite ir atidarykite ritelės laikiklio
liežuvėlį.

Išimkite ritelės laikiklį iš mašinos. 
 Ritelės laikiklis  

 Liežuvėlis

ATSARGIAI: 
Išimdami ritelės laikiklį, netraukite su jėga siūlo 

laikiklio. 

 Siūlo laikiklis 

Ritelės išėmimas 

Atleiskite liežuvėlį ir išimkite ritelę. 
 Liežuvėlis 
 Ritelė 
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Ritelės įdėjimas 

1. Įdėkite ritelę į laikiklį palikdami

2" (5 cm) siūlo galą, kaip parodyta.
 Ritelė 
 Ritelės laikiklis 

2. Patraukite siūlą, kad jis įslystų į ritelės laikiklio plyšį.
 Plyšys

3. Patraukite siūlą, kad jis įslystų po įtempimo plokštele ir

po to išeitų iš įpjovos.
 Įtempimo plokštelė 
 Įpjova

4. Patraukite siūlą į dešinę už siūlo kreiptuvo ir įveskite

siūlą į galinį plyšį.
 Galinis plyšys 
 Spyruoklė
 Priekinė skylutė

* Patraukus už  siūlo, ritelė turėtų suktis pagal

laikrodžio rodyklę.

* Ištraukite apie 2” (5 cm) siūlo.

Ritelės laikiklio įdėjimas 

ATSARGIAI: 

Prieš įdedant ritelę, išjunkite  maitinimo 

jungiklį. 

1. Laikydami ritelės laikiklį už liežuvėlio, įstatykite laikiklį į

šaudyklę, suderindami iškilimą su įdubimu.
Pastumkite ritelės laikiklį iki galo ir atleiskite liežuvėlį.
 Liežuvėlis 
 Iškilimas 
 Įdubimas

2. Uždarykite šaudyklės dangtelį.
 Šaudyklės dangtelis 
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Siūlo įvėrimas į adatą 
Siūlo įvėrimo į adatas metodas yra panašus visoms 

adatoms. 

Kai veriate siūlą į kitas adatas, peržiūrėkite pirmosios 

adatos siūlo įvėrimo procedūrą. 

Pastaba: 

Siekdami geresnių rezultatų, adatoms naudokite 

viskozės siūlus. 

Siūlo įvėrimas į adatą Nr.1 

1. Pastumkite atgal įtempimo atleidimo svirtį.

 Įtempimo atleidimo svirtis 

2. Siūlo konusą padėkite ant priekinio dešinio ritės

kaiščio.

Patraukite siūlą aukštyn ir praveskite jį iš užnugario 

pro dešinę skylutę, esančią siūlų kreiptuvų juostoje. 

Paveskite siūlą po įtempimo plokštele. 

 Skylutė siūlų kreiptuvų juostoje 

 Įtempimo plokštelė

Pastaba: 

Žr. kiekvieno pirminio patempimo siūlo kelio 

Iliustraciją 

 Pirminis patempimas 
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Siūlo įvėrimas į adatas Nr. 2- 7 

Adatoms Nr.4 ir 7, patraukite siūlą aukštyn ir 

praveskite jį iš užnugario pro skylutę, esančią siūlų 

kreiptuvų juostoje. 

Adatoms 2, 3, 5 ir 6 veskite siūlą pro kreiptuvą ir pro 

skylutę kreiptuvų juostoje iš užnugario. 

 Siūlo kreiptuvas

Paveskite siūlą po įtempimo plokštele kaip parodyta 

paveiksliuke. 

* Skaičius ant siūlo kūgio nurodo adatos numerį.

 Siūlo įvėrimo keliasW
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3. Traukite siūlą į dešinę į pirminį įtempimą.
Praveskite siūlą pro kreiptuvo skylutę iš užnugario.

Laikydami siūlą abiem rankomis, veskite siūlą po

pirminio įtempimo reguliavimo disku.

Apveskite siūlą aplink kreipiantįjį kaištį iš dešinės į

kairę, kaip parodyta siūlo įvėrimo kelyje.

Būtinai, patrūkčiodami siūlą įterpkite jį po įtempimo

disku.
 Pirminio  įtempimo valdymas 
 Kreiptuvo skylutė
 Siūlo įvėrimo kelias
 Kreipiantysis kaištis

4. Abiem rankomis laikydami siūlą, įtraukite jį žemyn į

dešinįjį kanalą.
Įtempimo valdymas

5. Patraukite siūlą žemyn ir praveskite jį pro dešinę

skylutę, esančią kreiptuvo plokštelėje.
 Kreiptuvo plokštelė 
Kreiptuvo plokštelės dešinioji skylutė 

6. Praveskite siūlą pro dešinės kontrolinės spyruoklės

ąselę.

⑪ kontrolinės spyruoklės ąselė

7. Patraukite siūlą aukštyn ir praveskite jį pro antrą

skylutę iš dešinės.

⑫ Antra skylutė iš dešinės

8. Toliau traukite siūlą aukštyn iki dešinės atitraukimo

svirties. Praverkite siūlą pro atitraukimo svirties ąselę.

⑬ Atitraukimo svirtis

9. Traukite siūlą žemyn ir praveskite jį pro trečią skylutę iš

dešinės kreiptuvo plokštelėje.

⑫ Trečia skylutė iš dešinės

10. Toliau traukite siūlą žemyn iki apatinio kreiptuvo

plokštelės ir praverkite siūlą pro dešinę skylutę.

⑮ Apatinio kreiptuvo plokštelė
⑯ Dešinioji skylutė apatinio kreiptuvo plokštelėje

11. Laikykite siūlą abiem rankomis ir nuveskite jį į dešinį
adatos strypo siūlo kreiptuvą iš užnugario.

⑰ Siūlo kreiptuvas ant adatos strypo 

12. Įverkite siūlą į adatą, naudodamiesi rankiniu adatos
siūlo įvėrimo įtaisu,  (žr. sekantį puslapį).

⑱ Adata
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13. Praverkite siūlą pro skylutę prispaudimo pėdelėje.

Traukite siūlą aukštyn ir su laikiklio spyruokle

prispauskite siūlo galą.

⑲ Skylutė prispaudimo pėdelėje

⑳ Laikiklio spyruoklė

14. Aukštyn patraukite įtempimo atleidimo svirtį, kad

uždarytumėte įtempimo diskus.
 Įtempimo atleidimo svirtis 

Siūlo įvėrimas į adatą su įvėrimo įtaisu 

1. Laikykite įvėrimo įtaisą su trikampe žyme nukreipta

aukštyn. Įdėkite siūlą į įvėrimo įtaiso Y-išdrožą iš
dešinės pusės.
 Trikampė žymė 
 Y-išdroža 

2. Stumkite įvėrimo įtaisą žemyn išilgai adatos,

prispausdami jį prie adatos, kol įtaiso kaištis neįeis į
adatos ąselę.
Laikykite V-išdrožą iškarto virš adatos ąselės.

 V-išdroža

3. Stumkite įtaisą, kol jo kaištis su siūlo kilpa praeis pro

adatos ąselę.

4. Lėtai nuimkite įvėrimo įtaisą nuo adatos, palikdami

ąselėje įvertą siūlo kilpą.
Su pincetu ištraukite siūlo kilpą į užnugarį.
 Pincetas 
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Lipnus (prilipinamas su laidyne) stabilizatorius 

Patieskite blogą medžiagos pusę kartu su blizgia 

stabilizatoriaus puse. Užlenkite stabilizatoriaus kampą ir 

užlaidykite su laidyne, kad prilipintumėte. 

Pastaba: 

• Stabilizatoriaus kampo užlenkimas reikalingas, kad

po siuvinėjimo būtų lengviau nuplėšti perteklinį

stabilizatorių.

• Lyginimo temperatūra skiriasi priklausomai nuo

lipnaus stabilizatoriaus tipo.

Stabilizatoriai 
Norint išgauti geriausios kokybės siuvinėjimą, svarbu 

naudoti stabilizatorius. 

Stabilizatorių tipai 

• Nuplėšiami stabilizatoriai:

Nuplėšiamus stabilizatorius naudokite audinių

stabilizavimu. 

• Laidyne prilydomas stabilizatorius:

Prilipinkite jį prie medžiagos blogos pusės su laidyne.

• Nukerpamas stabilizatorius:

Naudokite nukerpamus stabilizatorius mezginiams ir

visų rūšių nestabilioms medžiagoms.

• Vandenyje tirpus stabilizatorius:

Naudokite šį stabilizatorių karpinių arba nėrinių

siuvinėjimui, taip pat geroje pusėje kilpinių medžiagų,

pavyzdžiui, rankšluosčių, kad išvengti kilpų per

siuvinėjimą.

• Lipnus stabilizatorius:

Šis stabilizatorius yra lipnus popierius, naudojamas

mažos medžiagos gabaliuko sutvirtinimui arba kai

medžiagos negalima pritvirtinti lankelyje. Jis taip pat

naudojamas aksomo ir kitokioms šiauštoms

medžiagoms, kurios būtų visam laikui pažymėtos nuo

lanko spaudimo.

Naudojimas 

Stabilizatorių reikia pritvirtinti prie medžiagos blogos 

pusės. 

Gali prireikti daugiau nei vieno sluoksnio. 

Veltiniui arba stabilioms medžiagoms nereikia 

stabilizatorių, jas galite siuvinėti tiesiai ant jų. 

Standžioms, kietoms medžiagoms galite po apačia padėti 

ploną popierių. 

Nelipnų tipą naudokite, kai siuvinėjimo medžiagos 

negalima lyginti arba dalims, kurias sunku lyginti. 

Iškirpkite stabilizatorių didesnį už siuvinėjimo lanką ir 

įdėkite jį į lanką taip, kad visas gabalas būtų pritvirtintas 

lanko viduje, vengiant medžiagos laisvumo. 

Šablonas 
Naudokite šabloną medžiagos nustatymui siuvinėjimo 

lankai (žr.22psl.). 

 Centrinis dizaino pavyzdžio taškas 
Monogramų lygiavimo taškas (centro lygiuotė) 

vertikaliai / horizontaliai orientacijai 

 Monogramų lygiavimo taškas (kairė lygiuotė) 

horizontaliai orientacijai 
 Monogramų lygiavimo taškas (dešinė lygiuotė)

horizontaliai orientacijai
 Monogramų lygiavimo taškas (viršutinė lygiuotė) 

vertikaliai orientacijai 
 Monogramų lygiavimo taškas (apatinė lygiuotė)

vertikaliai orientacijai
* Apie monogramų talpinimą žr. 46 puslapį.
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Medžiagos įdėjimas į siuvinėjimo lanką 

1. Prie medžiagos iš blogos pusės paklokite stabilizatorių.
Geroje medžiagos pusėje pažymėkite pavyzdžio 

išdėstymo simetrines linijas.

 Medžiaga 
 Simetrinės linijos 
 Stabilizatorius

ATSARGIAI: 

Storos ir kietos medžiagos, pavyzdžiui, kelių 

sluoksnių drobė, gali sukelti adatos deformaciją arba 

lūžį. 
2. Į vidinį lanką ant medžiagos uždėkite šabloną.

Užtikrinkite, kad rodyklių ženklai ant lanko ir šablono
būtų nukreipti nuo jūsų.
Sulygiuokite simetrines linijas ant medžiagos ir 

šablono. 

 Vidinis lankas 
 Šablonas
 Rodyklės ženklas. 

3. Atlaisvinkite lanko priveržimo varžtą, esantį ant
išorinio lanko.  Išorinis lankas 
 Lanko užveržimo varžtas

4. Laikydami kartu vidinį lanką ir medžiagą, įsprauskite

juos į išorinį lanką. Užtikrinkite, kad simetrinės linijos
lygiuotųsi.
Nestumkite nustatymo plokščių. Stumkite vidinio

lanko 4 kampus.

 Nustatymo plokštė 

5. Šiek tiek priveržkite lanko priveržimo varžtą.

Patempkite už medžiagos krašto, kad
ištemptumėte ją kaip būgną.
 Lanko užveržimo varžtas

Pastaba: 

Užtikrinkite, kad vidinio lanko apačia lygiuotųsi su 

išoriniu žiedu. 

6. Tvirtai užveržkite lanko užveržimo varžtą. 

Lanko užveržimo varžtas 

7. Nuimkite šabloną.

 Šablonas
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Siuvinėjimo lanko įdėjimas 
Abiem rankomis laikydami nustatymo plokštes, įdėkite 

jas po laikiklio gnybtais. 

Slinkite lanką ant lanko atramos, kol skylutės užeis ant 

padėties fiksavimo kaiščių, esančių ant lanko atramos. 
 Laikiklio gnybtas 
 Padėties fiksavimo kaištis 
 Skylutė ant nustatymo plokštės

Pastaba: 

• Nedėkite lanko priekine dalimi atgal arba apversta

žemyn. Rodyklės ženklas ant vidinio lanko turi būti

nusuktas nuo jūsų.

 Rodyklės ženklas. 
• Būkite atsargūs, kad po lanko atrama neprivertumėte

medžiagos krašto.

Lanko atramos reguliavimas papildomai 
pasirinktiniems lankams  
Lanko atrama suteikia galimybę pritaikyti pasirinktinį 

lanką, kurį galima įsigyti rinkoje, pvz., Tajima lanką. 

Padėtis A: M1 lankas (240mm x 200mm) 

M2 lankas (126mm x 110mm) 

M3 lankas (50mm x 50mm) 

Padėtis B: Tajima lankai (pasirinktiniai) 

Išsukite lanko kairės ir dešinės atraminių atšakų 

tvirtinimo varžtus ir nuimkite atšakas. 

 Tvirtinimo varžtas 

Prijunkite abi lanko atramines atšakas prie lanko atramų 

tvirtinimo juostos toje vietoje, kuri skirta lankui, kurį 

norėsite naudoti. 

Fiksuokite atramines atšakas tvirtinimo varžtais. 

 Kairioji lanko atraminė atšaka 
 Dešinioji lanko atraminė atšaka
 Lanko atramų tvirtinimo juosta
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Eksploatacijos pagrindai 
Bazinės operacijos su papildomo 

valdymo pulto mygtukais

 START/ STOP mygtukas 
Spauskite šį mygtuką, norėdami paleisti arba sustabdyti 

mašiną. 

* Kai paspausite šį mygtuką vieną kartą, LCD ekrane bus

rodomas priminimas [[H:M1 ?] prašantis patvirtinti lanko

tipą, kuris bus naudojamas.

Po lanko tipo patikrinimo, paspauskite šį mygtuką dar

kartą, kad pradėtumėte siuvimą.

* Mygtukas šviečia raudonai, kai mašina siuva, ir žaliai, kai

mašina sustabdyta.

 Siūlo automatinio nukirpimo mygtukas 
Paspauskite šį mygtuką, norėdami nukirpti siūlus. 

 Ritelės vyniojimo mygtukas
Paspauskite šią mygtuką, kad vyniotumėte ritelę.

Kai mašina yra be RCS bloko, mašinos valdymui 

naudokite papildomo valdymo pultą. 

Funkciniai mygtukai 

 MODE (režimo) mygtukas 
Paspauskite šį mygtuką ir pasirinkite vieną iš šių režimų. 

1. Siuvimo parengties režimas (pasirengusi siūti)

2. Dygsnių skaičiavimo nustatymas

3. Spalvų sekcijos nustatymas

4. Adatos strypų skaičiaus nustatymas

5. Pavyzdžio pasirinkimo rėžimas

6. Mano nustatymas

 Sekimo mygtukas 
Paspauskite šį mygtuką, kad galėtumėte sekti siuvinėjimo 

pavyzdžio kontūrą be siuvinėjimo. 

 Rodyklių mygtukai
Šie mygtukai gali būti naudojami kaip Jog (stumtelėjimo)

mygtukai siuvimo parengties režime.

Kitais režimais šie mygtukai naudojami pasirenkant

elementus.

ENTER (įvedimo) mygtukas 
Paspauskite šį mygtuką, kad patvirtintumėte pasirinkimą 

arba užregistruotumėte nustatymus. 

 LCD ryškumo reguliavimo rankenėlė
Pasukite šį diską su savo pirštų galiukais, kad

nustatytumėte LCD ekrano ryškumą.

 LCD ekranas 
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LCD ekranas 

1. Įjungiant maitinimą, LCD ekranas parodys [W:00].

Paspauskite ENTER mygtuką, ir lankas persikels į

pradinę (namų) padėtį.

ENTER (įvedimo) mygtukas 

Pastaba: 

Jei LCD ekranas parodo [E:03], paspauskite ENTER 

mygtuką, kad inicijuotumėte adatos strypo padėtį. 

Po inicijavimo LCD ekranas parodo [W:00]. 

2. LCD ekranas parodo [W:01].

Paspauskite MODE mygtuką, jei norite pradėti naują

projektą, arba paspauskite ENTER mygtuką, jei norite

tęsti projektą, kur buvo prieš išjungiant maitinimą.

 ENTER (įvedimo) mygtukas 

 MODE (režimo) mygtukas 

3. LCD ekranas rodo Siuvimo parengties režimą.

Siuvimo parengties režime LCD ekranas rodo tokią

informaciją.

LCD ekranas rodys Siuvimo parengties režimo 

informaciją.     

Siuvimo parengties režime LCD ekranas rodo tokią 

informaciją. 

 Lanko tipas 

• Standartiniai lankai

M1: MB Lankas 240 x 200mm

M2: MB Lankas 126 x 110mm

M3: MB Lankas 50 x 50mm

• Pasirenkami Tajima lankai

T1: Tajima lankas 34mm skersmens (933100239A00*)

T2: Tajima lankas 54mm skersmens (933100439A00*)

T3: Tajima lankas 84mm skersmens (933100639A00*)

T4: Tajima lankas 112mm skersmens (933100839A00*)

T5: Tajima lankas 142mm skersmens (933101039A00*)

T6: Tajima lankas 78 x 168mm (933200239A00*)

(*Tajima dalies numeris)

• Pasirenkami specialūs lankai

51: Kojinių lankas 37 x 59mm

52: Kojinių lankas 28 x 50mm

H1: Kojinių lankas 100 x 90mm

• Pasirenkami monogramų lankai

J1: Nr.11 Monogramų lankas 30mm skersmens.

J1: Nr.12 Monogramų lankas 30mm skersmens.

J2: Nr.6 Monogramų lankas 24 x 54mm.

J3: Nr.13 Monogramų lankas 64 x 28mm.

J4: Nr.8 Monogramų lankas 42 x 67mm.

J5: Nr.3 Monogramų lankas 46 x 46mm.

J6: Nr.2, 9 Monogramų lankas 66 x 66mm.

J7: Nr.1 Monogramų lankas 110 x 95mm.

J8: Nr.7 Monogramų lankas 120 x 121mm.

 Dygsnių skaičius 

* Jei dygsnių skaičius yra 100 tūkstančių ar daugiau, tai

bus nurodyta 6 skaitmenų formate, žr.į pav.(A).

 Spalvų sekcija

13: Bendras spalvų skaičius

01: Dabartinės spalvos eilės numeris

 Adatos strypo numeris 
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Mašinos nustatymas 
Paspauskite MODE mygtuką, kad pasirinktumėte 

elementą, kurio nustatymą norite pakeisti. 

Pasirinktas elementas mirksės. 

Paspauskite MODE mygtuką, kad pasirinktumėte kitą 

elementą, arba paspauskite ENTER mygtuką, jei norite 

pakeisti pasirinkto elemento nustatymą. 
 MODE (režimo) mygtukas 
 ENTER (įvesties) mygtukas 

Dygsnių skaičiavimo nustatymas 
Galite nustatyti dygsnių skaičių, nuo kur norite pradėti siuvimą. 

1. Paspauskite MODE mygtuką, kad pasirinktumėte dygsnių

skaičiaus nustatymą ir paspauskite ENTER mygtuką.
 MODE (režimo) mygtukas 
 ENTER (įvesties) mygtukas 

2. Paspauskite rodyklės aukštyn arba žemyn mygtuką, norėdami 

pakeisti dygsnių skaičiaus reikšmę.

* Kiekvieną kartą paspausdami rodyklės žemyn mygtuką    
galite nustatyti dygsnių skaičių 1-u dygsniu mažiau.

* Kiekvieną kartą paspausdami rodyklės aukštyn

mygtuką     , galite nustatyti dygsnių skaičių 1-u dygsniu 
daugiau.

* Paspauskite ir palaikykite paspaustą mygtuką, kad 
nepertraukiamai pakeistumėte dygsnių skaičių į mažesnį 
arba didesnį.

 Rodyklių mygtukai (aukštyn / žemyn)
3. Paspauskite ENTER mygtuką, kad registruoti naują 

nustatymą.
 ENTER (įvesties) mygtukas 

* Palikite pakankamai vietos aplink mašiną, kad lankai galėtų

netrukdomai judėti.

Spalvų sekcijos  (sluoksnio) nustatymas 

Galite pakeiskite spalvų sekciją, nuo kur norite paleisti 

siuvimą. 

1. Paspauskite MODE mygtuką, kad pasirinktumėte

Spalvų sekcijos nustatymą ir paspauskite ENTER
mygtuką.
 MODE (režimo) mygtukas
 ENTER (įvesties) mygtukas 

2. Paspauskite rodyklių aukštyn arba žemyn mygtukus                              
kad pasirinktumėte norimą sekciją.

 Rodyklių mygtukai (aukštyn / žemyn)

3. Paspauskite ENTER mygtuką, kad registruoti naują nustatymą.

 ENTER (įvesties) mygtukas 
* Palikite pakankamai vietos aplink mašiną, kad lankai

galėtų netrukdomai judėti.

Adatos strypo numerio nustatymas 

Galite pasirinkti adatos strypą, nuo kur norite pradėti 

siuvimą. 

1. Paspauskite MODE mygtuką, kad pasirinktumėte

adatos strypo numerį ir paspauskite ENTER mygtuką.
 MODE (režimo) mygtukas
 ENTER (įvesties) mygtukas 

2. Paspauskite rodyklių aukštyn arba žemyn mygtukus            , 
kad pasirinktumėte norimą adatos strypą.

 Rodyklių mygtukai (aukštyn / žemyn)

3. Paspauskite ENTER mygtuką, kad registruoti naują nustatymą.

 ENTER (įvesties) mygtukas 
* Palikite pakankamai vietos aplink mašiną, kad lankai

galėtų netrukdomai judėti.
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Siuvinėjimo pavyzdžių pasirinkimas 

Su Digitizer V5 arba RCS bloku (pasirinktiniai elementai) 

jūs turite išsaugoti siuvinėjimo pavyzdžio duomenų failą 

vidinėje mašinos atmintyje. 

1. Paspauskite MODE mygtuką, kad pasirinktumėte

pavyzdžių pasirinkimo režimą, ir paspauskite ENTER
mygtuką. 
 MODE (režimo) mygtukas
 ENTER (įvesties) mygtukas 

2. Paspauskite rodyklių aukštyn arba žemyn mygtukus (J)

(J), kad pasirinktumėte norimą duomenų failą.
 Rodyklių mygtukai (aukštyn / žemyn)

3. Paspauskite mygtuką ENTER, kad patvirtintumėte savo
pasirinkimą.

 ENTER (įvesties) mygtukas 
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3. 

Siuvinėjimo pradžia 

1. Pasirinkite pavyzdį, kurį norite siuvinėti. LCD ekranas 

rodys Siuvimo parengties režimo informaciją.

Pastaba: 

Siuvinėjimo rezultatas gali skirtis priklausomai nuo 

naudojamos medžiagos ir naudojamų siūlų. Prieš 

siuvinėjant realų drabužį, atlikite siuvinėjimo testą ant 

tokios pat medžiagos, kaip drabužio. 

2. Paspauskite ENTER mygtuką, kad patikrintumėte

kiekvienam adatos strypui priskirtą siūlo spalvą.
Ekrane bus rodomas adatos strypo numeris ir spalvos
kodas.
 ENTER (įvesties) mygtukas 
 Adatos strypo numeris 
 Spalvos kodas

3. Norėdami patikrinti adatos kritimo padėtį, su atsuktuvu

nuleiskite adatos strypą, spausdami į adatos laikiklį
(žr. 60psl.).
Adatos strypą galima nuleisti taip pat pasukant rankinį 

skriemulį pagal laikrodžio rodyklę.

4. 4. Jei reikia, paspausdami rodyklių mygtukus, 

sureguliuokite lanko padėtį. 
 Rodyklių mygtukai 

5. 5. Paspauskite siūlo automatinio nukirpimo mygtuką, kad 

adatos strypas ir prispaudimo pėdelė atsidurtų 
viršutinėje padėtyje. 
 Siūlo automatinio nukirpimo mygtukas

6. 6. Paspauskite sekimo mygtuką Trace, kad 

patikrintumėte pasirinkto pavyzdžio dydį ir padėtį 
lanke. 
 Sekimo mygtukas 

Pastaba: 

Jei siuvinėjimo plotas viršija lankelį, pakeiskite lankelį 

didesniu. 

Patikrinkite, ar medžiagos kraštas nekliudys lankelio 

judėjimo. 
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 Paspauskite START/ STOP mygtuką. 

8. * LCD ekrane bus rodomas priminimas, prašantis

patvirtinti lanko tipą, kuris bus naudojamas.

Patikrinkite lanko dydį ir vėl paspauskite

START/STOP mygtuką, kad pasiūtumėte keletą

siūlių.

* Jei paspausite MODE mygtuką, pasirodys ankstesnis

ekranas.

Pastaba: 

Jei paspausite START/STOP mygtuką, kai įtempimo 

atleidimo svirtis bus atidarymo padėtyje, pasirodys 

įspėjamasis ženklas [W:03]. 

Patraukite įtempimo atleidimo svirtį aukštyn, kad 

uždarytumėte įtempimo diskus. 

 Įtempimo atleidimo svirtis

9. Norėdami sustabdyti mašiną, dar kartą paspauskite

START/STOP mygtuką. Nukirpkite siūlą nuo pradžių.

10. Tada vėl paspauskite START/ STOP mygtuką.
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Kaip nuimti siuvinėjimo lanką 
1. Laikykite nustatymo plokštes abiem rankomis ir

pakelkite priekinę nustatymo plokščių pusę, kad

atlaisvintumėte jas nuo padėties fiksavimo kaiščių.

Paslinkite lanką į save, kad nuimtumėte jį nuo

mašinos.

 Skylutė nustatymo plokštėje 

 Padėties fiksavimo kaištis 

2. Atpalaiduoti lanko užveržimo varžtą.

 Lanko užveržimo varžtas

3. Išimkite vidinį lanką ir medžiagą.

 Vidinis lankas
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Siūlo įtempimo reguliavimas 
Adatos siūlo įtempimo reguliavimas 

Sureguliuokite adatos siūlo įtempimą, pasukdami 

įtempimo reguliavimo rankenėlę. 

 Įtempimo rankenėlė: 

Pastaba: 

Jei siuvimo metu siūlas painiojasi, šiek tiek pasukite 

pirminio įtempimo rankenėlę pagal laikrodžio rodyklę, 

kad pašalintumėte kilpas. 

 Pirminio  įtempimo rankenėlė 

Subalansuotas įtempimas 

Adatos siūlas nežymiai matomas blogoje medžiagos 

pusėje. 

 Blogoji medžiagos pusė

Įtempimas per didelis 

Jeigu adatos siūlas per daug įtemptas, tai geroje 

medžiagos pusėje matomas ritelės siūlas. 

Sumažinkite įtempimą, pasukdami įtempimo reguliavimo 

rankenėlę į mažesnį skaičių. 

 Ritelės  siūlas 

 Geroji medžiagos pusė

Įtempimas per mažas 

Jei adatos siūlo įtempimas yra per laisvas, adatos siūlas 

formuoja kilpas ir dygsniai  atrodo pašiaušti. 

Padidinkite įtempimą, pasukdami įtempimo reguliavimo 

rankenėlę į didesnį skaičių. 

Ritelės siūlo įtempimo reguliavimas 

Norėdami priveržti ritelės siūlą, pasukite reguliavimo 

varžtą pagal laikrodžio rodyklę. 

Norėdami atlaisvinti ritės įtempimą, pasukite 

reguliavimo varžtą prieš laikrodžio rodyklę. 

Pastaba: 

Reguliuodami įtempimą reguliavimo varžtą pasukite 

nežymiai, nes reguliavimas yra jautrus. 

 Reguliuojantis varžtas 
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Adatos keitimas 

ĮSPĖJIMAS
: Visuomet, prieš keičiant adatą, išjunkite

elektros maitinimą. 

1. Su mažu atsuktuvu (standartinis priedas)

atlaisvinkite adatos fiksavimo varžtą. Išimkite

adatą iš laikiklio.

 Mažas atsuktuvas 

 Adatos fiksavimo varžtas 

2. Į laikiklį įkiškite naują adatą taip, kad ilgas jos kanalas

būtų nukreipta į jus.

Pastumkite ją aukštyn iki galo ir su atsuktuvu

užveržkite adatos fiksavimo varžtą.

 Mažas atsuktuvas 

 Adatos fiksavimo varžtas 

 Ilgas kanalas

Adatos patikrinimas 

Reguliariai tikrinkite adatas ir pakeiskite jas naujomis, jei 

jos sulinksta arba atbunka. 

Norėdami patikrinti adatos tiesumą, padėkite jį ant kažko 

plokščio. Plyšys tarp adatos stiebelio ir plokščio 

paviršiaus turi būti vienodas. 

 Plyšys 

ATSARGIAI: 
Niekuomet nenaudokite atbukusių 
arba sulenktų adatų. 
Sulenkta adata gali greit nulūžti. 
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Pagrindinės operacijos su pasirenkamu 
RCS bloku. Mašinos operaciniai 
mygtukai

 START/ STOP mygtukas 

Spauskite šį mygtuką, norėdami paleisti arba sustabdyti 

mašiną. 

* Kai paspausite šį mygtuką vieną kartą, LCD jutiklinis

skydelis parodys pranešimą “Mašina pradeda veikti”.

Paspauskite šį mygtuką dar kartą, kad paleistumėte

siuvimą.

* Mygtukas šviečia raudonai, kai mašina siuva, ir žaliai,

kai mašina sustabdyta.

 Siūlo automatinio nukirpimo mygtukas 

Paspauskite šį mygtuką, norėdami nukirpti siūlus. 

 Sekimo mygtukas (žr. 60 psl.)

Paspauskite šį mygtuką, kad galėtumėte sekti siuvinėjimo

pavyzdžio kontūrą be siuvinėjimo.

 Jog (labai lėtos eigos) mygtukai (žr. 39 ir 60 

puslapius) 

Spauskite šiuos mygtukus, norėdami tiksliai perkelti lanką 

į norimą padėtį. 

 Važiuoklės centravimo mygtukas

Paspauskite šį mygtuką, norėdami perkelti važiuoklę į

centrinę padėtį.

 Siuvimo grįžimo mygtukas 

Paspauskite šį mygtuką, norėdami atgal perkelti lanką. 

 Laikykite paspaudę šį mygtuką, kad lankas judėtų 

greičiau. 

* Palikite pakankamai vietos aplink mašiną, kad lankai

galėtų judėti netrukdomai

 Siuvimo į priekį mygtukas

Paspauskite šį mygtuką, norėdami lanką perkelti pirmyn.

Laikykite paspaudę šį mygtuką, kad lankas judėtų

greičiau. 

* Palikite pakankamai vietos aplink mašiną, kad lankai

galėtų netrukdomai judėti.

 Ritelės vyniojimo mygtukas

Paspauskite šį mygtuką, kad vyniotumėte ritelę.

Indikacija šviečia, kai vyksta vyniojimas. 

 Indikatorius 
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Pulto klavišai 

ATSARGIAI: 
Nespauskite jutiminio pulto ekrano paviršiaus su 

smailiais daiktais, pavyzdžiui pieštukais, atsuktuvais 

ir pan. 

LCD jutiminį ekraną ir mygtukus spauskite 
švelniai. 
Šiurkštus arba stiprus spaudinėjimas gali 
sugadinti įrenginį. 

 MENU (meniu) klavišas 

Paspauskite šį klavišą, jei norite režimo pasirinkimą priskirti 

funkciniams klavišams. 

Galimi 4 režimai. 

• Dizainų iš vidinės atminties pasirinkimas

• Monogramų kūrimas

• Redagavimas

• RCS bloko atjungimas

 Failų atvėrimo klavišas 

Paspauskite šį klavišą, norėdami atidaryti siuvinėjimo duomenų 

failus, išsaugotus įvairiose vietose. 

 SET (nustatymo) klavišas
Paspauskite šį klavišą, kad įeitumėte į Mano
nustatymai rėžimą.

 Pagalbos klavišas 
Spauskite šį klavišą, kad atverti video meniu. 

 Rodyklių klavišai 

Paspauskite šiuos klavišus, jei norite pasirinkti kitą 

elementą rodyklės kryptimi. 

 Išėjimo klavišas

Paspauskite šį klavišą, jei norite uždaryti esamą langą ir

grįžti į ankstesnį langą.

 OK (patvirtinimo) klavišas

Paspauskite šį klavišas, kad patvirtintumėte pasirinkimą

arba užregistruotumėte atliktus nustatymus.

 Funkciniai klavišai 

Šalia kiekvieno funkcinio klavišo esanti piktograma 

vaizduoja šiam klavišui priskirtą funkciją. 

Šie klavišai skirtingose situacijose atlieka skirtingas 

funkcijas. 
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 MENIU 

X 

 Puslapių klavišai

Paspauskite ankstesnio puslapio klavišą            , kad 

pamatytumėte ankstesnį ekraną.

Paspauskite sekančio puslapio klavišą             , 
norėdami pamatyti sekantį ekraną
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Ekranizuotas pagalbos video 

1. Spauskite pagalbos(?) klavišą, kad atvertumėte

pagalbos video meniu.
Galite peržiūrėti 6 esminių operacijų pagalbos 

temas. 
 Pagalbos klavišas 

2. Paspausdami rodyklių klavišus ir paspaudę OK

klavišą, pasirinkite norimą peržiūrėti žinyno temą.

 Rodyklių klavišai 

 OK (patvirtinimo) klavišas

Pagalbos temos: 
1 Ritelės vyniojimas 
2 Siūlo vėrimas į mašiną 

3 Siūlo įvėrimas į adatą 

4 Medžiagos 
įtempimas 
5 Lanko įdėjimas 
6  Adatų keitimas 

3. Paspauskite funkcinį klavišą (atkūrimas), esantį šalia

atkūrimo piktogramos, kad paleistumėte žinyno video.

Paspauskite funkcinį klavišą (Stop), esantį šalia 

sustabdymo piktogramos, kad sustabdytumėte video.

Paspauskite funkcinį klavišą (greitai pirmyn), esantį 

šalia „greitai į priekį“ eigos piktogramos, kad 

persikeltumėte į video priekį.

Paspauskite funkcinį klavišą (atgal), esantį šalia „grįžti 

atgal“ piktogramos, kad grįžtumėte į video atgal.

 Funkcinis klavišas (atkūrimas) 

 Funkcinis klavišas (stop)

 Funkcinis klavišas (greitai pirmyn)

 Funkcinis klavišas (atgal)

4. Paspauskite funkcinį klavišą šalia grįžimo piktogramos

ir grįžkite į žinyno meniu  arba paspauskite išėjimo (X)

klavišą, kad išeitumėte iš žinyno režimo.

 Funkcinis klavišas sugrįžti atgal

 Išėjimo klavišas

Pastaba: 

Mašina, kurią įsigijote, dėl atnaujinimo ar tobulinimo 

gali skirtis nuo vaizduojamos pagalbos video. 
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RCS bloko atjungimas 

1. Paspauskite funkcinį klavišą šalia RCS piktogramos.

 Funkcinis klavišas (RCS) 

2. Atsivers patvirtinimo dialogo langas.

Paspauskite mygtuką OK ir LCD jutiminis pultas
išjungia. 

* Paspauskite išėjimo mygtuką, kad sugrįžtumėte į
ankstesnį ekraną. 

 OK (patvirtinimo) klavišas 

 Išėjimo klavišas

3. Atjunkite nuo mašinos RCS jungtį.    RCS jungtis 

4. Papildomo valdymo pulto LCD ekranas parodys

nustatymą, atitinkantį RCS įrenginio LCD jutiminį

pultelį.

 Papildomas valdymo pultas

* Norėdami valdyti mašiną su bloku, vėl įkiškite RCS

jungtį į atitinkamą lizdą mašinoje.

* Neprijunkite ir neatjunkite RCS bloko, kol vyksta

siuvinėjimas arba duomenų perdavimas tarp mašinos ir

kompiuterio.
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PAŽANGUS VALDYMAS SU 
PARINKTINIU RCS BLOKU 

Siuvinėjimo pavyzdžių pasirinkimas 
Įjungus maitinimą LCD jutiminis ekranas parodys 

atsidariusį langą, tada po kelių sekundžių pasirodys 

įspėjamasis pranešimas. 

1. Paspauskite OK klavišą, ir lankas persikels į pradinę

(namų) padėtį. Laikykite rankas toliau nuo judančių

dalių.

 OK (patvirtinimo) klavišas 

2. LCD jutiminis ekranas parodys pranešimą, klausiantį

jus, ar atnaujinti paskutinį pavyzdį, ar ne.

Paspauskite OK klavišą, jei norite tęsti paskutinio

pavyzdžio, kuris bus prieš išjungiant maitinimą,

siuvinėjimą.

Arba paspauskite išėjimo mygtuką (X), kad

pradėtumėte naują projektą.

 Išėjimo klavišas (X) 

Paspaudus išėjimo mygtuką (X), LCD jutiminis 

ekranas parodys dizainų, išsaugotų vidinėje mašinos 

atmintyje, pasirinkimo langą. 

3. Norėdami pasirinkti monogramų arba redagavimo

režimą, paspauskite funkcinį klavišą, esantį šalia
monogramų arba redagavimo piktogramos.

 Funkcinis klavišas (monogramos)

 Funkcinis klavišas (Redagavimas)

Monogramų režimu galite pasirinkti 10 šriftų stilių, 2 

raidžių, 3 raidžių, rėmelio pavyzdžius ir įprastus siuvimo 

pavyzdžius. 

Redagavimo režimu galite keisti ir jungti siuvinėjimo 

pavyzdžius. 
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Dizainų iš vidinės atminties pasirinkimas 

Yra 50 paruoštų siuvinėjimui dizainų, suskirstytų pagal 

lankų dydį. 

Norėdami peržiūrėti dizainą kitame puslapyje arba 

ankstesniame puslapyje, spauskite puslapių klavišus. 

Paspauskite pavyzdžio pasirinkimo klavišą. 

 Puslapių klavišai 

 Pavyzdžių pasirinkimo klavišai 

A : Dizainai ant puslapių 1/7 iki 2/7 yra skirti M2 lankui 

(126 x 110mm). 

B: Dizainai ant puslapių 3/7 iki 6/7 yra skirti M1 lankui 

(240 x 200mm). 

C: Dizainai ant puslapio 7/7 yra skirti M3 lankui (50 x 

50mm). 
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Pavyzdžiui: Dizainas #1 puslapyje 1/7 

1. Paspauskite pavyzdžio pasirinkimo klavišą, atsivers

Siuvimo Parengties langas.

 Pavyzdžių pasirinkimo klavišas 

 Siuvimo Parengties langas 

2. Siuvimo Parengties langas rodo šią informaciją.

 Dygsnių vaizdas

 Dizaino dydis

 Siuvimo laikas minutėmis

 Reikalingos siūlų spalvos

 Bendras dygsnio skaičius

 Adatų strypų skaičius

 Priskirtoji siūlų spalva adatos strypui

* Madeira (Rayon 40) siūlų spalvos buvo priskirtos, kaip

gamykliniai nustatymai.

* Spauskite puslapio klavišus, kad pamatytumėte kitas

nei išvardytas spalvas.

Puslapių klavišai 

Jei reikia, paspausdami Jog mygtukus, sureguliuokite 

lanko padėtį. 

 JOG (labai lėtos eigos) mygtukai 

Paspauskite mygtuką Jog            , kad lankas  judėtų į jus. 

Paspauskite mygtuką Jog           , kad lankas judėtų nuo jūsų. 

Paspauskite mygtuką Jog             , kad lankas judėtų į kairę. 

Paspauskite mygtuką Jog            , kad lankas judėtų į dešinę. 

* Lankas pajudės po 1mm kiekvieną kartą, kai paspausite

Jog mygtuką.

Laikant paspaustą mygtuką, lankas judės per

siuvinėjimo sritį tol, kol paleisite mygtuką.

* Po to, kai pradėjote siūti, jog mygtukai negali būti

naudojami.
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Funkciniai klavišai 
Spalvų sąrašo parinktis 

Paspauskite funkcinį klavišą šalia spalvų sąrašo 

piktogramos, kad perjungtumėte rodymą tarp 4 ir 8 

spalvų. 

 Funkcinis klavišas (spalvų sąrašo parinktis) 

11 1 LL Dramblio Kaulo balta 1071 

h 2 □ Bamboo 1127 

#3 3 EI Tangerine1372 

14 4 □ Orange 1278 

15 5 U Siennna 1158  

1 /8567 ST 

Spalvų sekcija 

Paspauskite funkcinį klavišą šalia spalvų sekcijos 

piktogramos, kad parodytumėte pilną dygsnių vaizdą 

arba tik pasirinktą spalvinę sekciją. 

 Funkcinis klavišas (spalvų sekcija) 

Spalvų sekcijos (sluoksnio) nustatymas 

Galite pasirinkti spalvų sekciją, nuo kurios norite paleisti 

siuvimą. 

Paspauskite funkcinį klavišą šalia sekančios sekcijos 

(ritė su „+“) piktograma, kad pasirinktumėte kitą sekciją. 

 Funkcinis klavišas (sekanti sekcija)

Paspauskite funkcinį klavišą šalia ankstesnės 

sekcijos (ritė su „-“) piktograma, kad pasirinktumėte 

ankstesnį sekciją. 

 Ankstesnės sekcijos funkcinis klavišas 

Pasirinkta spalvų sekcija bus nurodyta su raudonu 

rėmu. 
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Failo išsaugojimas 

Paspauskite funkcinį klavišą šalia failo išsaugojimo 

piktogramos, kad išsaugotumėte pavyzdį kaip failą. 

* Detaliau, kaip siūti, žr.78psl.

 Funkcinis klavišas (Išsaugoti)

* Norėdami parodyti pakaitinės funkcijos klavišo

priskyrimą, paspauskite funkcinį klavišą šalia dešinės

rodyklės piktogramos.

 Funkcinis klavišas (dešinė rodyklė) 

Automatinis spalvų priskyrimas 

Norėdami automatiškai priskirti spalvas, paspauskite 

funkcinį klavišą šalia automatinio spalvų priskyrimo 

piktogramos. 

 Funkcinis klavišas (automatinis spalvų priskyrimas)

Rankinis spalvų priskyrimas 

Paspauskite funkcinį klavišą šalia rankinio spalvų 

priskyrimo piktogramos, ir  atsivers rankinis spalvų 

priskyrimas. 

 Funkcinis klavišas (rankinis spalvų priskyrimas) 

Spauskite rodyklių klavišus, kad pasirinktumėte spalvų 

sekciją. 

Paspauskite funkcinį klavišą (adatos strypas su „+“ 

arba „-“), kad pasirinktumėte adatos strypą, kuriai 

norite priskirti anksčiau pasiūtą spalvą. 

 Rodyklių klavišai

 Funkcinis klavišas (adatos strypas su „+“ / „-“)

Spalvų keitimas 

Paspausdami rodyklių klavišus, pasirinkite spalvų 

sekciją, kurioje norite sustabdyti mašiną siūlo pakeitimui. 

Paspauskite funkcinį klavišą šalia stabdymo 

piktogramos, ir pasirinktas adatos strypo numeris taps 

raudonu. 

 Rodyklių klavišai

 Funkcinis klavišas (stop) 

* Norėdami grįžti į ankstesnį ekraną (siuvimo parengties

langą), paspauskite funkcinį klavišą šalia grįžimo

piktogramos.

 Funkcinis klavišas (sugrįžti atgal)
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Monogramų kūrimas 
Monogramų kūrimui yra skirti 3 langai. 

Spauskite raidyno klavišus, norėdami įvesti simbolius, 

ir žymeklis pajudės. 

 Raidyno klavišai 

  Žymeklis 

Spauskite puslapio klavišą, kad atvertumėte sekantį 

arba ankstesnį puslapį. 

 Puslapių klavišai 

Puslapis 1: Romėnų raidės ir tarpai 
Puslapis 2: Skaičiai, skyrybos ženklai ir simboliai 
Puslapis 3: Europietiškos raidės su kirčiais 
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Funkciniai klavišai 

Šrifto pasirinkimas 

1. Norėdami atidaryti šrifto pasirinkimo langą, 

paspauskite šalia šrifto piktogramos esantį funkcinį 

klavišą. 

 Funkcinis klavišas (šrifto pasirinkimas) 

2. Spauskite rodyklių klavišus, kad pasirinktumėte 

norimą šriftą. 
Paspauskite klavišas OK, kad patvirtintumėte savo 

pasirinkimą. 
 Rodyklių klavišai 

 OK (patvirtinimo) klavišas 

Raidžių orientavimas 

Paspauskite funkcinį klavišą šalia orientavimo 

piktogramos, kad pakaitomis pasirinktumėte 

horizontalų arba vertikalų orientavimą. 
 Funkcinis klavišas (raidžių orientavimas) 

Raidės dydis 

Paspauskite funkcinį klavišą šalia raidės dydžio 

piktogramos (LMS) ir pasirinkite vieną iš 3 raidžių 

dydžių. 

L: 30mm 

M: 20mm 

S: 10mm 

 Funkcinis klavišas (raidžių dydis) 

Didžiosios/mažosios raidės klavišas 

Paspauskite funkcinį klavišą šalia raidės formato 

piktogramos (Aa), kad pakaitomis pasirinktumėte 

didžiąsias arba mažąsias raides. 

 Funkcinis klavišas (didžioji/mažoji raidė) 

* Šio funkcinio klavišo negalima naudoti skaičiams, 

simboliams ir Europos kirčiuotoms raidėms. 
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Simbolių įvedimas 

Pavyzdžiui: “Jump” gotikinio šrifto 

1. Pasirinkite gotinį šriftą. 
Įveskite didžiąją raidę “J”. 

2. Paspauskite funkcinį klavišą šalia raidžių formato 

(Aa) piktogramos, kad pasirinktumėte mažąsias 

raides. 

 Funkcinis klavišas (didžioji/mažoji raidė) 

3. Įveskite mažąsias raides “u”, “m” ir “p”. 

Paspauskite OK klavišą, kad pasiūti monogramą.                 

 OK (patvirtinimo) klavišas 

4. Atsidarys siuvimo parengties langas. 
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Simbolio ištrynimas 

1. Paspauskite rodyklės klavišą, kad perkeltumėte

žymeklį po simbolį, kurį reikia ištrinti.

Paspauskite funkcinį klavišą šalia ištrynimo

piktogramos. 

 Rodyklių klavišai 

 Žymeklis 

 Funkcinis klavišas (ištrinti)

2. Jei žymeklio nėra po simboliu, paspauskite funkcinį

klavišą šalia ištrynimo piktogramos, kad ištrintumėte

simbolį prieš žymeklį.

 Simbolis prieš žymeklį 

Simbolio įterpimas 

1. Paspauskite rodyklės klavišą, kad perkeltumėte

žymeklį po simboliu, prieš kurį, norite įterpti norimą

simbolį.

 Rodyklių klavišai 

2. Įveskite norimą simbolį.

A DBC 

A B C D E F 

G H 1 J K L 

M N 0 P Q R 

S T u V W X 

Y Z ..... ■  

,B * 

Monogramos išsaugojimas 

Jūs galite išsaugoti monogramą kaip duomenų failą. 

Įvedę simbolius, paspauskite funkcinį klavišą šalia failo 

išsaugojimo piktogramos. 

 Funkcinis klavišas (Išsaugoti failą) 

* Šio funkcinio klavišo negalima naudoti skaičiams, 
simboliams ir Europos kirčiuotoms raidėms.
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Monogramų talpinimas 

Monogramoms galite pasirinkti vieną iš 3 talpyklų. 

Paspauskite funkcinį klavišą šalia talpinimo 

piktogramos, kad pakaitomis pasirinktumėte kairįjį 

lygiavimą, centrinį lygiavimą arba dešinįjį 

lygiavimą. 

 Funkcinis klavišas (talpinimas) 

Horizontalus 
orientavimas 

1. Kairys lygiavimas
2. Centrinis lygiavimas
3. Dešinys lygiavimas
 Lygiavimo taškas

Vertikalus orientavimas 

4. Viršutinis lygiavimas
5. Centrinis lygiavimas
6. Apatinis lygiavimas

 Lygiavimo taškas

* Siūlo spalva “Any” (bet kuri) nurodo, kad spalva

nepasirinkta.  Siūlo spalva

* Informacijos apie kitus funkcinius klavišus ieškokite

40 ir 41 puslapiuose.
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Kelių spalvų monogramos 

Galite siūti įvairių spalvų monogramas, kiekvienam 

simboliui priskirdami skirtingas siūlų spalvas. 

1. Paspauskite šalia dešinės rodyklės piktogramos

esantį funkcinį klavišą, kad pamatytumėte pakaitinį
funkcinio klavišo priskyrimą.

 Funkcinis klavišas (dešinė rodyklė) 

2. Paspauskite funkcinį klavišą, esantį šalia
atskyrimo/sujungimo piktogramos.

 Funkcinis klavišas (atskyrimas/sujungimas) 

3. Pasirodys spalvų sąrašas.
Paspauskite funkcinį klavišą, esantį šalia pirkėjo

spalvos piktogramos.   Funkcinis klavišas 

(pirkėjo spalva) 

 Spalvų sekcija 

4. Paspaudę rodyklės klavišą, spalvų paletėje

pasirinkite norimą spalvą.

 Rodyklių klavišai

5. Paspauskite funkcinį klavišą, esantį šalia spalvų

sekcijos piktogramos.

 Funkcinis klavišas (spalvų sekcija) 

6. Pasirinkite norimą spalvą antrajai spalvų sekcijai.

Pakartokite veiksmus nuo 3 iki 6, kad priskirtumėte

spalvas visiems simboliams.

7. Paspauskite OK klavišą, kad patvirtintumėte spalvos

nustatymą

 OK (patvirtinimo) klavišas
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Redagavimas 
Redagavimo režimu galite keisti ir jungti siuvinėjimo 

pavyzdžius su monogramomis. 

1. Paspauskite funkcinį klavišą šalia redagavimo

piktogramos.

 Funkcinis klavišas (redagavimas) 

2. Spauskite MENIU klavišą.

 MENU klavišas 

3. Paspauskite atitinkamą funkcinį klavišą, esantį šalia
vidinės atminties piktogramos, monogramų

piktogramos arba RCS piktogramos.

 Funkcinis klavišas (vidinės atminties)

* Paspauskite funkcinį klavišą šalia sugrįžimo

piktogramos, kad sugrįžtumėte į ankstesnį langą.

 Funkcinis klavišas (sugrįžti atgal) 

4. Paspauskite pavyzdžio pasirinkimo klavišą, kad

pasirinktumėte pavyzdį.  

 Pavyzdžių pasirinkimo klavišas

5. Atsidarys redagavimo langas ir redagavimo ekrane

pasirodys importuotas pavyzdys.

 Redagavimo ekranas 
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Redagavimo funkcijos 
Siuvinėjimo lanko pasirinkimas 

1. Paspauskite funkcinį klavišą šalia lanko piktogramos. 

 Funkcinis klavišas (lankas) 

Funkcijos klavišo priskyrimas pasikeis į lanko tipo 

pasirinkimą. 

Galimi tokie lankų tipai: 

M: Standartiniai MB lankai 

T: Tajima lankai (pasirinktiniai) 

S: Kojinių ir kepurių lankai (pasirinktiniai) 

J: Monogramų lankai (pasirinktiniai) 

ATSARGIAI: 

Pasirinkite lanką tinkamą pagal siuvinėjimo pavyzdžio dydį ir 

paskirtį. 

Naudojamas netinkamas lankas gali atsitrenkti į pėdelę. 

Galima pasirinkti šiuos lankus: 
Standartiniai lankai 
M1: MB Lankas 240 x 200mm 
M2: MB Lankas 126 x 110mm 
M3: MB Lankas 50 x 50mm 

Pasirinktiniai Tajima lankai 

T1: 
T2: 
T3: 
T4: 
T5: 
T6: 

Tajima lankas 34mm skersmens (933100239A00*) 
Tajima lankas 54mm skersmens (933100439A00*) 
Tajima lankas 84mm skersmens (933100639A00*) 
Tajima lankas 112mm skersmens (933100839A00*) 
Tajima lankas 142mm skersmens (933101039A00*) 
Tajima lankas 78 x 168mm.(933200239A00*) 

(*Tajima dalies numeris) 

Pasirinktiniai  specialūs lankai 
S1: Kojinių lankas 37 x 59mm 
S2: Kojinių lankas 28 x 50mm 
H1: Plokščių skrybėlių lankas 100 x 90mm 

Pasirinktiniai monogramų lankai (reikalingas lanko 
adapteris) 

J1: No. 11, 12 Monogramų lankas 30mm skersmens. 
J2: Nr.6 Monogramų lankas 24 x 54mm. 
J3: Nr.13 Monogramų lankas 64 x 28mm. 
J4: Nr.8 Monogramų lankas 42 x 67mm. 
J5: Nr.3 Monogramų lankas 46 x 46mm. 
J6: Nr.2, 9 Monogramų lankas 66 x 66mm. 
J7: Nr.1 Monogramų lankas 110 x 95mm. 

J8: Nr.7 Monogramų lankas 120 x 121mm. 
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piktogramos. 

 Funkcinis klavišas (lanko tipas) 

3. Pasirinkite norimą lanką, spausdami atitinkamą 

funkcinį klavišą. 

 Funkcinis klavišas (lanko tipas) 
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Pavyzdžio perkėlimas 

Norėdami redagavimo ekrane perkelti pavyzdį, su savo 

piršto galiuku paspauskite ir vilkite pavyzdį į norimą vietą. 

Galite perkelti pasirinktą modelį taip pat spausdami 

rodyklių klavišus. 

 Rodyklių klavišai 

Pavyzdžio dydžio keitimas 

Pavyzdžio dydis pasikeis nuo 80 iki 120%. 

Paspauskite funkcinį klavišą šalia dydžio keitimo 

piktogramos, ir funkcinio klavišo priskyrimas pasikeis į 

dydžio keitimą. 

 Funkcinis klavišas (dydžio keitimas) 

Paspauskite funkcinį klavišą šalia padidinimo 

piktogramos, kad padidintumėte pavyzdžio dydį. 

 Funkcinis klavišas (padidinimas) 

Pavyzdžio dydis yra nurodytas būsenos langelyje, 

esančiame po redagavimo langu. 

 Būsenos langelis 

Paspauskite funkcinį klavišą šalia sumažinimo 

piktogramos, kad sumažintumėte pavyzdžio dydį. 

 Funkcinis klavišas (sumažinimas) 

Paspauskite funkcinį klavišą šalia sugrįžimo piktogramos, 

kad sugrįžtumėte į ankstesnį langą. 

 Funkcinis klavišas (sugrįžti atgal) 
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Pavyzdžio pasukimas 

Paspauskite funkcinį klavišą šalia pasukimo piktogramos, 

ir funkcinio klavišo priskyrimas pasikeis į pasukimo. 

Pasirinktas pavyzdys bus pažymėtas žaliu rėmeliu. 

 Funkcinis klavišas (pasukti) 

Paspauskite funkcinį klavišą šalia pasukimo pagal 

laikrodžio rodyklę piktogramos, kad pasuktumėte pavyzdį 

1 laipsniu pagal laikrodžio rodyklę. 

 Funkcinis klavišas (pasukti pagal laikrodžio rodyklę1 

laipsniu.) 

Paspauskite funkcinį klavišą šalia pasukimo prieš 

laikrodžio rodyklę piktogramos, kad pasuktumėte pavyzdį 

1 laipsniu prieš laikrodžio rodyklę. 

 Funkcinis klavišas (pasukti prieš laikrodžio rodyklę1

laipsniu.) 

Paspauskite funkcinį klavišą šalia pasukimo 90 laipsnių 

pagal laikrodžio rodyklę piktogramos, kad pasuktumėte 

pavyzdį 90 laipsniu pagal laikrodžio rodyklę. 

 Funkcinis klavišas (pasukti 90 laipsnių pagal laikrodžio 

rodyklę.) 

Paspauskite funkcinį klavišą šalia pasukimo 90 laipsnių 

prieš laikrodžio rodyklę piktogramos, kad pasuktumėte 

pavyzdį 90 laipsniu prieš laikrodžio rodyklę. 

 Funkcinis klavišas (pasukti 90 laipsnių prieš laikrodžio

rodyklę) 

Paspauskite funkcinį klavišą šalia sugrįžimo piktogramos, 

kad sugrįžtumėte į ankstesnį langą. 

 Būsenos langelis 

Pavyzdžio kampas yra nurodytas būsenos langelyje. 

 Funkcinis klavišas (sugrįžti atgal)

Pavyzdžio ištrynimas 

Pasirinkite pavyzdį, kurį norite ištrinti, paspausdami 

pavyzdžio vaizdą redagavimo ekrane. 

Pasirinktas pavyzdys bus pažymėtas žaliu rėmeliu. 

Paspauskite funkcinį klavišą šalia ištrynimo piktogramos, 

kad ištrintumėte pasirinktą pavyzdį. 

 Funkcinis klavišas (ištrinti) 

Failo išsaugojimas 

Paspauskite funkcinį klavišą šalia failo išsaugojimo 

piktogramos, ir  atsivers failo išsaugojimo langas. 

Detaliau, žr.78psl. 

 Funkcinis klavišas (Išsaugoti failą) 
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Pakaitinio funkcijų klavišo priskyrimas 

Norėdami pamatyti pakaitinio funkcinio klavišo priskyrimą, 

paspauskite funkcinį klavišą šalia dešinės rodyklės 

piktogramos. 

 Funkcinis klavišas (dešinė rodyklė) 

Pavyzdžių dubliavimas 

Paspauskite funkcinį klavišą šalia kopijavimo 

piktogramos, kad dubliuotumėte pavyzdį. 

Pasirinktas pavyzdys bus pažymėtas žaliu rėmeliu. 

 Funkcinis klavišas (dubliuoti) 

Pastaba: 

Originalus pavyzdys bus  užklotas su kopija. 
Perkelkite kopiją, kad parodytumėte originalų pavyzdį. 
Kaip perkelti pavyzdį, žr. 50 puslapyje. 

Pavyzdžio vartymas 

Norėdami vertikaliai apversti pavyzdį, paspauskite 

funkcinį klavišą šalia vertikalaus apvertimo piktogramos. 

Pasirinktas pavyzdys bus pažymėtas žaliu rėmeliu. 

 Funkcinis klavišas (apversti vertikaliai) 

Norėdami horizontaliai apversti pavyzdį, paspauskite 

funkcinį klavišą šalia apversti horizontaliai piktogramos. 

 Funkcinis klavišas (apversti horizontaliai) 
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Monogramos dėliojimas lanku 

Galite padaryti monogramą virš arba po lanku. 

1. Įveskite simbolius redagavimo režimu. 

Paspauskite funkcinį klavišą šalia lanko piktogramos. 
 Funkcinis klavišas (lankas) 

2. Pasirodys pakaitinio funkcinio klavišo priskyrimas. 

Paspauskite funkcinį klavišą šalia apatinio lanko 

piktogramos, kad formuotumėte apatinį lanką. 

 Funkcinis klavišas (apatinis lankas) 

3. Paspauskite funkcinį klavišą šalia viršutinio lanko 

piktogramos, kad formuotumėte viršutinį lanką. 

 Funkcinis klavišas (viršutinis lankas) 

4. Paspauskite funkcinį klavišą šalia rodyklės į išorę 

piktogramos, kad padidintumėte lanką. 

 Funkcinis klavišas (rodyklė į išorę) 

5. Paspauskite funkcinį klavišą šalia rodyklės į vidų 

piktogramos, kad sumažintumėte lanką. 

 Funkcinis klavišas (rodyklė į vidų) 

6. Po lanko formos reguliavimo paspauskite funkcinį 

klavišą šalia sugrįžimo piktogramos, kad sugrįžtumėte 

į ankstesnį langą. 

 Funkcinis klavišas (sugrįžti atgal) 
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Individualus spalvų nustatymas 
Redagavimo ekrano fono spalva ir pavyzdžio vaizdo 

sekcijų spalvą galima pakeisti, kad imituotumėte faktines 

medžiagos ir siūlų spalvas. 

1. Paspauskite funkcinį klavišą šalia spalvos piktogramos,

ir  atsivers spalvų paletės langas.
 Funkcinis klavišas (spalva) 

2. Paspauskite funkcinį klavišą šalia ekrano/sekcijos

piktogramos, kad pasirinktumėte ekrano ar pavyzdžio
spalvas.
 Funkcinis klavišas (ekrano/sekcijos spalva) 

3. Paspauskite norimos spalvos piktogramą, kad

pasirinktumėte ir nuvilktumėte slankiklį ir
pakoreguotumėte spalvos atspalvį.
 Spalvos piktograma
 Slankiklis

4. Norėdami priskirti pavadinimą individualiai spalvai,

paspauskite funkcinį klavišą šalia pavadinimo
piktogramos.
Atsivers klaviatūros langas. Įveskite norimą

pavadinimą.
 Funkcinis klavišas (pavadinimas)
 Klaviatūra

Norėdami ištrinti klaidingą įvestį, paspauskite funkcinį 
klavišą šalia ištrynimo piktogramos. Bus ištrintas 
paskutinis simbolis. 
 Funkcinis klavišas (ištrinti)

5. Spauskite RESET klavišą .
 OK (patvirtinimo) klavišas

6. Norėdami pasirinkti sekančios sekcijos spalvą,

paspauskite funkcinį klavišą (sekančios sekcijos
spalva arba ankstesnės sekcijos spalva) ir pasirinkite
spalvą pagal 3 - 5 procedūras.
 Funkciniai klavišai (sekančios/ankstesnės 

sekcijos spalva) 

7. Spauskite OK klavišą.
 OK (patvirtinimo) klavišas
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8. Ekranas grįš į redagavimo langą.

Spauskite OK klavišą.

 OK (patvirtinimo) klavišas 

9. Atsidarys siuvimo parengties langas.

Pavyzdžio vaizdas pasirodys naujomis spalvomis, ir

spalvų sąrašas pasirodys su naujais spalvų

pavadinimais, kuriuos priskyrėte.

⑪ Spalvų sąrašas

Pavyzdžių grupavimas 
Vienu metu grupuodami pavyzdžius, galite perkelti 

daugiau nei vieną pavyzdį. 

1. Paspauskite funkcinį klavišą šalia grupavimo

piktogramos.

 Funkcinis klavišas (grupavimas) 

Norėdami išgrupuoti pavyzdžius, paspauskite dar 

kartą funkcinį klavišą šalia grupavimo piktogramos. 

2. Pavyzdžiai, esantys redagavimo lange, bus sujungti į

vieną grupę.

Naudodami rodyklių klavišus arba vilkdami su pirštu,

perkelkite sugrupuotus pavyzdžius į norimą padėtį.

 Rodyklių klavišai 

Spalvų grupavimas 

Galite suvienyti derančių spalvų sekcijas, kad 

sumažintumėte spalvų sluoksnių skaičių, kai 

dubliuojant pavyzdžius. 

Paspauskite funkcinį klavišą šalia grupavimo 

piktogramos. 

 Funkcinis klavišas (spalvų grupavimas)

Sekcijos pavyzdžių su vienoda spalva bus sujungtos į 

vieną grupę. 

Pastaba: 

Jei naudojama vartotojo apibrėžta spalva, pavyzdžių 

negalima apjungti. Yra maksimaliai 200 galimų 

spalvų sluoksnių. 
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Redagavimo lango vaizdo mastelio keitimas 
(zooming) 
Paspauskite funkcinį klavišą, esantį šalia didinimo 

piktogramos, kad priartintumėte arba nutolintumėte 

redagavimo lango vaizdą. 

 Funkcinis klavišas (zoom) 

Pastaba: 

Kai kurių pavyzdžių negalima artinti/tolinti, priklausomai 

nuo bendro dygsnių skaičiaus. 

Norėdami paslinkti priartintą langą, paspauskite funkcinį 

klavišą šalia paslinkti piktogramos. 

 Funkcinis klavišas (paslinkti) 

Ekrano apačioje esanti slinkties piktograma nurodo, kad 

langas yra slinkties režime. 

 Slinkties  piktograma 

Vilkite langą, kad nuslinktumėte norima kryptimi. 

Galite perkelti pasirinktą pavyzdį taip pat su rodyklių 

klavišais. 

 Rodyklių klavišai

Paspauskite funkcinį klavišą šalia slinkimo piktogramos dar 

kartą, kad išeitumėte iš slinkties režimo. 

      Funkcinis klavišas (paslinkti) 
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2. Paspauskite funkcinį klavišą, esantį šalia vidinės

atminties pavyzdžio piktogramos.  Funkcinis 
klavišas (vidinės atminties) 

3. Atsivers pavyzdžių pasirinkimo langas.

Pasirinkti pavyzdį # 6.

4. Atsidarys redagavimo langas ir pasirodys pasirinkto

pavyzdžio vaizdas.

5. Perkelkite pavyzdį į dešinįjį apatinį redagavimo ekrano

kampą, naudodami rodyklių klavišus arba vilkdami jį

savo piršto galu.

 Rodyklių klavišai 

Norėdami pamatyti pakaitinio funkcinio klavišo 

priskyrimą, paspauskite funkcinį klavišą šalia dešinės 

rodyklės piktogramos. 

 Funkcinis klavišas (dešinė rodyklė)

6. Padarykite pavyzdžio kopiją, paspaudę funkcinį

klavišą šalia kopijos piktogramos.

Apverskite vertikaliai nukopijuotą pavyzdį,

paspaudę funkcinį klavišą šalia vertikalaus

apvertimo piktogramos.

 Funkcinis klavišas (kopijuoti) 

 Funkcinis klavišas (apversti vertikaliai)
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3. 

Rašto pavyzdžių ir raidžių jungimas 

1. Spauskite MENU klavišą.

 MENU klavišas 
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7. Perkelkite apverstą pavyzdį į dešinįjį apatinį

redagavimo ekrano kampą, naudodami rodyklių

klavišus arba vilkdami jį savo piršto galu.

 Rodyklių klavišai

8. Atlikite pavyzdžio dublikatą ir apverskite jį

horizontaliai.

Perkelkite apverstą pavyzdį į viršutinį kairįjį 

redagavimo ekrano kampą. 

Padarykite dublikatą ir apverskite jį vertikaliai. 

Perkelkite pavyzdį į dešinįjį viršutinį redagavimo 

ekrano kampą. 

Spauskite MENU klavišą. 

 MENU klavišas 

9. Paspauskite funkcinį klavišą šalia monogramų
piktogramos. 

Funkcinis klavišas (monogramos) 

10 10. Atsivers monogramų langas.

Įveskite “SMILE” gotikinio šrifto didžiosiomis

raidėmis ir paspauskite OK klavišą.

⑪ OK klavišas

11. Ekranas sugrįš į redagavimo langą.

Dygsnių vaizdas “SMILE” pasirodys rėmo pavyzdžio

centre.

Paspauskite funkcinį klavišą, esantį šalia dešinės

rodyklės, kad pamatytumėte pakaitinį funkcinio

klavišo priskyrimą.

⑫  Funkcinis klavišas (dešinė rodyklė)
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12. Paspauskite funkcinį klavišą šalia lanko
piktogramos.

⑬  Funkcinis klavišas (lankas)

14. Atsidarys siuvimo parengties langas ir pasirodys
apjungtas pavyzdžių vaizdas.

* Norėdami išsaugoti duomenis, žr. 78 puslapį.

Pastaba: 

Jei bandysite pakeisti lanką į mažesnio dydžio, 

pasirodys įspėjamasis pranešimas. 

Kai kuriais atvejais pavyzdžiai gali perdengti vienas  

kitą, nes pavyzdžio dydis nebus sumažintas, tačiau 

tarpai tarp pavyzdžių bus sumažinti, kad tilptų į 

mažesnį lanką. 

Paspaudę mygtuką OK , jūs negalite atnaujinti 

pradinio išdėstymo. 

 Įspėjamasis pranešimas 
 OK klavišas 
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13. Paspauskite funkcinį klavišą šalia apatinio lanko

piktogramos, kad formuotumėte apatinį lanką.

Paspauskite funkcinį klavišą šalia rodyklės į išorę,

kad padidintumėte lanką.
⑭  Funkcinis klavišas (apatinis lankas)
⑮  Funkcinis klavišas (rodyklė į išorę)

Spauskite OK klavišą 

⑯ OK klavišas

⁄2

⁄4

⁄3

Colors

Bright Blue 1028
Floral Pink 1117
Orchid Pink 1031
Bright Blue 1028
Floral Pink 1117
Orchid Pink 1031
Bright Blue 1028
Floral Pink 1117
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Startinės padėties koregavimas 

1. Pasirinkite pavyzdį, ir lankas persikels į pradinę (namų)

padėtį.

2. Norėdami patikrinti adatos kritimo padėtį, su mažu

atsuktuvu nuleiskite adatos strypą taip, galėtumėte

matyti adatos smaigalį arčiau medžiagos.

Uždėkite atsuktuvą ant adatos laikiklio ir stumkite

adatos strypą žemyn, kol adatos strypo laikiklis bus

užblokuotas tarp kabliukų.

1 Adatos laikiklis  

2 Kabliukas 

3 Adatos strypo laikiklis 

* Adatos strypą galima nuleisti taip pat pasukant

rankinį skriemulį pagal laikrodžio rodyklę.

3. Jei reikia, paspausdami Jog mygtukus, sureguliuokite

lanko padėtį.

4 JOG (labai lėtos eigos) mygtukai 

Kiekvieną kartą, kai paspausite Jog mygtuką, lankas 

pajudės po 1mm . 

Laikant paspaustą mygtuką, lankas judės per 

siuvinėjimo sritį tol, kol paleisite mygtuką. 

4. Nuleidę adatą ir pėdelę, paspauskite START/STOP

mygtuką, kad pradėtumėte siuvimą.

Pakartotinio paleidimo padėties po siūlo 

nutrūkimo koregavimas 

1. Uždėkite atsuktuvą ant adatos laikiklio ir stumkite

adatos strypą žemyn, kol adatos strypo laikiklis bus

užblokuotas tarp kabliukų.

(Žr. aukščiau "Paleidimo padėties reguliavimas" .)

2. Nuleidę adatą ir pėdelę, paspauskite START/STOP

mygtuką, kad vėl pradėtumėte siūti.

3. Paspauskite atbulinio siuvimo mygtuką, kad
perkeltumėte lanką keletą dygsnių atgal.

 Atbulinio siuvimo mygtukas 

Siuvinėjimo srities sekimas 

1. Paspauskite sekimo mygtuką, kad patikrintumėte

pasirinkto pavyzdžio dydį ir padėtį lanke.

 Sekimo mygtukas 

Pastaba: 

Patikrinkite, ar medžiagos kraštas nekliudo lanko 

judėjimo. 

* Siuvinėjimo srities sekimo metu, paspauskite sekimo

mygtuką, kad pauzei sustabdytumėte sekimą.

* Paspauskite sekimo mygtuką dar kartą, kad vėl

pradėtumėte sekimą. 

* Siuvinėjimo srities sekimo metu, paspauskite išėjimo

mygtuką, kad sustabdytumėte sekimą.

 Išėjimo klavišas 
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Siuvinėjimo pradžia 
1. Pasirinkite pavyzdį, kurį norite siuvinėti.

LCD jutiminis pultas rodo siuvimo parengties 

langą.

Pastaba: 

Siuvinėjimo rezultatas gali skirtis priklausomai nuo 

naudojamos medžiagos ir naudojamų siūlų. 

Prieš siuvinėjant realų drabužį, atlikite siuvinėjimo 

testą ant tokios pat medžiagos, kaip drabužio. 

2. * Paspauskite START/ STOP mygtuką, LCD ekrane

pasirodys priminimas, prašantis patvirtinti lanko

tipą, kuris bus naudojamas.

 START/ STOP mygtukas 

 Priminimo pranešimas 

Pastaba: 

Jei paspausite START/STOP mygtuką, kai įtempimo 

atleidimo svirtis bus atidarytoje padėtyje, pasirodys 

įspėjamasis pranešimas. 

Patraukite įtempimo atleidimo svirtį aukštyn, kad 

uždarytumėte įtempimo diskus. 

 Įtempimo atleidimo svirtis

3. Patikrinkite lanko dydį ir vėl paspauskite

START/STOP mygtuką, kad pasiūtumėte keletą

dygsnių.

 START/ STOP mygtukas 
 Priminimo pranešimas 

4. Norėdami sustabdyti mašiną, dar kartą paspauskite

START/STOP mygtuką. Nukirpkite siūlą nuo pradžių.

5. Vėl paspauskite START/ STOP mygtuką.

Mašina pasiūs ir sustos automatiškai.

Iš naujo įverkite į kiekvieną adatą siūlą su kita spalva ir 

paspauskite START/STOP mygtuką, kad tęstumėte 

siuvimą. 
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Individualūs nustatymai su papildomu valdymo 

pultu 

Kol LCD ekranas mirksi, paspauskite SET (nustatymas) 

mygtuką.  

Paspauskite ENTER mygtuką, kad paleistumėte 
nustatymo režimą. 
 

* Spauskite rodyklių aukštyn arba žemyn mygtukus

           , norėdami  pereiti į sekantį arba į ankstesnį nustatymą.   

Pastaba: 

Iliustracijoje parodyta reikšmė yra numatytoji (iš anksto 

nustatyta) kiekvieno nustatymo reikšmė. 

[01] Zumerio garso valdymas

Paspauskite dešinįjį arba kairįjį rodyklės mygtuką

kad pakoreguotumėte zumerio garsumą.

Zumerio garso signalas gali būti nustatytas nuo 0 iki 10.

Norėdami išjungti zumerio garsą, nustatykite vertę į [ 0].

Paspauskite ENTER mygtuką, kad registruoti naują

nustatymą.

[02] Eco režimo nustatymas

Jei kurį laiką nenaudojote mašinos, siuvimo apšvietimas

išsijungs, ir LCD ekranas taps tamsus. Paspaudus bet

kurį mygtuką, siuvimo lemputės ir ekranas vėl įsijungs.

Ekologiško režimo laikmatį galima nustatyti nuo 1 iki 30

minučių, paspaudus dešinįjį arba kairįjį rodyklės mygtuką

Paspauskite ENTER mygtuką, kad registruoti naują 
nustatymą. 

[03] mašinos ID numeris

Prijungdami dvi ar tris mašinas prie kompiuterio tuo pačiu

metu, kiekvienai atskirai mašinai turite priskirti

identifikacijos numerį.

Paspauskite dešinįjį arba kairįjį rodyklės mygtuką 

kad pasirinktumėte ID numerį. 

Paspauskite ENTER mygtuką, kad registruoti naują 

nustatymą. 
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[04] Atminties formatavimas

Jeigu dėl atminties turinio pažeidimo vidinė atmintis

neveikia, jums būtina formatuoti atmintį, kad ji vėl galėtų

veikti.

Pastaba: 

Formatavimo atveju, visi atmintyje saugomi 

duomenys bus ištrinti ir neatkuriami. 
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Paspauskite dešinįjį rodyklės mygtuką         ,  kad nurodytumėte
[YES] (taip). 

Norėdami formatuoti, spauskite mygtuką ENTER. 

Jei nenorite formatuoti, paspauskite kairįjį rodyklės mygtuką 

kad pakeistumėte nurodymą į [NO] (ne). 

Paspauskite ENTER mygtuką, kad registruoti naują nustatymą. 

[05] Visų nustatymų sugrąžinimas į numatytuosius

(gamyklinius)

Visus parametrus Mano nustatymų režime galite atstatyti į

numatytąsias reikšmes (gamyklinis nustatymas).

Paspauskite dešinįjį rodyklės mygtuką       kad nurodytumėte

[YES] (taip).

Norėdami grąžinti nustatymus į numatytuosius, spauskite mygtuką 

ENTER. Jei nenorite grąžinti nustatymų į numatytuosius, 

paspauskite kairįjį rodyklės mygtuką         ,  kad pakeistumėte 
nurodymą į [NO] (ne).

Paspauskite ENTER mygtuką, kad registruoti naują nustatymą. 

[06] Maksimalus siuvimo greitis

Maksimalų siuvimo greitį galima nustatyti nuo 400 iki

800dpm (dygsnių per minutę) 100dpm intervalais.

Paspauskite dešinįjį arba kairįjį rodyklių mygtuką              , 
kad pakeistumėte siuvimo greitį.

Paspauskite ENTER mygtuką, kad registruoti naują

nustatymą.

[07] Siūlo pasirinkimas

Siūlą galite pasirinkti iš 8 rūšių.

Paspauskite dešinįjį arba kairįjį rodyklės mygtuką              ,
kad pasirinktumėte prekės ženklo numerį. Pasirinkto prekės

ženklo spalvos kodas bus rodomas siuvimo parengties

režimo ekrane.

Prekės ženklų numeriai  yra tokie:

1 Janomė 
2 Gutermann SULKY (viskozė 40 ) 
3 Madeira (poliesteris 40) 
4 Madeira (Viskozė 40) 
5 Robison-Anton (poliesteris 40) 
6 Robison-Anton (Viskozė 40) 
7 Mettler (Poly Sheen) 
8 Pearl Yoscht (Viskozė) 

Paspauskite ENTER mygtuką, kad registruoti naują 
nustatymą. 
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[08] priminimo pranešimas ON/OFF (įjungti/išjungti) 
Paspaudus START/STOP mygtuką, LCD ekrane 
pasirodys priminimo pranešimas. Tačiau, galite išjungti 
priminimą.

Norėdami išjungti priminimą, paspauskite dešinįjį 

rodyklės mygtuką          , kad nurodyti [OFF] išjungti). 
Paspauskite ENTER mygtuką, kad registruoti naują 

nustatymą. 

[09] Trumpų dygsnių ignoravimas

Labai trumpi dygsniai gali sukelti siūlų trūkinėjimą arba 
adatų lūžinėjimą. Norėdami išvengti šios problemos, 
įjunkite trumpų dygsnių ignoravimo funkciją.

Pasirinkto ilgio arba trumpesni dygsniai bus eliminuoti. 

Gamyklinis nustatymas yra [OFF]. 

Paspauskite dešinįjį arba kairįjį rodyklės mygtuką , kad 
nustatytumėte dygsnio ilgį, kurį reikia ignoruoti, arba 

pasirinkite [OFF], kad išjungtumėte funkciją. 

Ilgis gali būti nustatomas nuo 0,0 iki 1,0mm be laiptelių. 

Paspauskite ENTER mygtuką, kad registruoti naują 

nustatymą. 

[10] Nukirpto siūlo galo ilgio nustatymas
Kai kuriais atvejais, priklausomai nuo siūlo storio ir tipo,
jums gali tekti reguliuoti nukirpto siūlo galo ilgį. Spauskite
dešinįjį arba kairįjį rodyklės mygtuką                 , kad
sureguliuotumėte nukirpimo ilgį.
Galite pasirinkti vieną iš tokių variantų.

S: Trumpas 

M: Vidutinis 

L: ilgas. 

Paspauskite ENTER mygtuką, kad registruoti naują 

nustatymą. 

[11] Siūlo nutrūkimo jutiklio nustatymas

Siūlų  nutrūkimo jutiklio jautrumą galite sureguliuoti

nustatant dygsnių skaičių, kad  nuspręstumėte apie siūlo

nutrūkimą.

Spauskite dešinįjį arba kairįjį rodyklės mygtuką           ,
kad sureguliuotumėte jautrumą. Reguliuojamas 

diapazonas yra nuo 3 iki 16 dygsnių. Kuo didesnis 

skaičius, tuo jautrumas mažesnis. Sumažinkite jautrumą, 

kad išvengtumėte klaidingų pranešimų apie siūlo 

nutrūkimą dėl trumpų dygsnių. 

* Siūlai nutrūkimas pradžioje bus vertinamas keletą

dygsnių vėliau nei pasirinktas jautrumas.

Paspauskite ENTER mygtuką, kad registruoti naują 

nustatymą. 
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[12] Siūlo tąsos nukirpimas
ON/OFF  (įjungti/išjungti)
Numatytasis nustatymas yra [ON]

Norėdami išjungti siūlo tąsų nukirpimą, paspauskite kairįjį 

rodyklės mygtuką , kad nurodytumėte [OFF] (išjungta). 

Paspauskite ENTER mygtuką, kad registruoti naują 
nustatymą. 

[13-A] Siūlo tąsos nukirpimo riba 

Jei su Digitizing programa kurdami savo individualų 

siuvinėjimo pavyzdį įterpsite tąsų kodus, nustatydami tąsos 

kodų skaičių, galite reguliuoti siūlo tąsos nukirpimo padėtį. 

Mašina automatiškai nukirps siūlo tąsą po nurodyto tąsos 

kodų skaičiaus. 

Spauskite dešinįjį arba kairįjį rodyklės mygtuką           , kad 

koreguotumėte tąsos kodų skaičius. 

Numatytasis nustatymas yra 3, o reguliuojamas diapazonas 

yra nuo 1 iki 8. Kuo mažesnis skaičius, tuo nukerpamas 

trumpesnis tąsos siūlas. 

Pastaba: 

Naudodami šią funkciją išjunkite nustatymą [13-B]. 

Paspauskite ENTER mygtuką, kad registruoti naują 

nustatymą. 

[13-B] Siūlo tąsos nukirpimo riba (ilgis)  

Jei neturite Digitizing programinės įrangos, galite reguliuoti siūlo 

tąsos nukirpimą pagal ilgį. 

Spauskite dešinįjį arba kairįjį rodyklės mygtuką               , kad 

nustatytumėte minimalų nukerpamą siūlo tąsos ilgį. Mašina 

automatiškai nukirps tąsas, kurių ilgis didesnis pasirinktas. 

Reguliuojamas diapazonas yra nuo 1mm iki 30mm. 

Numatytasis nustatymas yra 3mm. 

Pastaba: 

Naudodami šią funkciją nustatykite tąsos kodo skaičių į 8. 

Paspauskite ENTER mygtuką, kad registruoti naują nustatymą. 

[14] Siūlo nukirpimo padėtis

Jei mašina prastai nukerpa siūlus, sureguliuokite adatos kritimo

padėtį ten, kur kerpami siūlai. Paspauskite dešinįjį arba kairįjį

rodyklės mygtuką              , norėdami nustatyti atstumą tarp siūlo

nukirpimo padėties ir pavyzdžių sekcijos paskutinio dygsnio arba

pasirinkite [OFF], kad išjungtumėte funkciją. Numatytasis

nustatymas yra 1,2mm.

Reguliuojamas diapazonas yra nuo 0,5 iki 1,5.

Paspauskite ENTER mygtuką, kad registruoti naują nustatymą. 

[15] Atnaujinimo režimas ON/OFF (įjungti/išjungti)

Kai įjungtas atnaujinimo režimas, paskutinis pavyzdžio dygsnis,

pasiūtas prieš išjungiant maitinimą, bus atnaujintas, kai vėl

maitinimas bus įjungtas.

Paspauskite dešinįjį arba kairįjį rodyklės mygtuką              , kad

įjungti (ON) arba išjungti (OFF) atnaujinimo režimą.

Pastaba: 

Kai įjungsite maitinimą, atsidarys patvirtinimo langas. 

Paspauskite OK klavišą, kad atgauti paskutinį siūtą pavyzdžio 

dygsnį. 

Paspauskite ENTER mygtuką, kad registruoti naują nustatymą. 
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[16] Sutvirtinimo dygsniai ON/OFF (pakeitus spalvą)

Siūlai gali iširti, jei dygsnių duomenys kiekvienos spalvos

sekcijos pradžioje neturi sutvirtinimo dygsnių.

Norėdami išvengti dygsnių iširimo, pradžioje įterpkite

sutvirtinimo dygsnius, paspausdami dešinįjį rodyklės 

mygtuką   , nurodytumėte  [ON] (įjungti). Norėdami 

išjungti 

šią funkciją, paspauskite kairįjį rodyklės mygtuką  . 

Paspauskite ENTER mygtuką, kad registruoti naują 

nustatymą. 

[17]Sutvirtinimo dygsniai ON/OFF (po siūlo nukirpimo)

Jei įjungsite siūlo tąsos nukirpimą (žr. ankstesnį puslapį), 

įterpkite sutvirtinimo dygsnius po tąsos, kad būtų išvengta siūlų 

iširimo. Numatytasis nustatymas yra [ON] Norėdami išjungti šią 

funkciją, paspauskite kairįjį rodyklės mygtuką        , kad 

nurodytumėte [OFF] (išjungta). 

Paspauskite ENTER mygtuką, kad registruoti naują nustatymą. 

, 

[18] mm/colio parinktis

Ekrane naudojamus matavimo vienetus galite pasirinkti 
„milimetrus“ arba „colius“.

Paspauskite dešinįjį arba kairįjį rodyklės mygtuką

kad pasirinktumėte [mm] arba [colius].

Paspauskite ENTER mygtuką, kad registruoti naują 

nustatymą. 

[19] Lanko padėties reguliavimas ON/OFF  (po

siuvinėjimo pradžios)

Lanko padėtį galima reguliuoti prieš kiekvieno sluoksnio 

(sekcijos) siuvimą arba net  siuvinėjimo viduryje. 

Pastaba: 

• Pakoreguota lankų padėtis bus taikoma vėlesniems

sluoksniams (sekcijoms).

• Išjunkite šią funkciją, kai siuvate įprastus siuvinėjimo

dizainus.

Paspauskite dešinįjį arba kairįjį rodyklės mygtuką  , kad 

įjungtumėte (ON) arba išjungtumėte (OFF) šią funkciją. 

Numatytasis nustatymas yra [OFF] 

Paspauskite ENTER mygtuką, kad registruoti naują 
nustatymą. 
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Individualūs nustatymai su papildomu RCS bloku 

Mašinos nustatymus ir LCD ekrano rodinį galima 

individualizuoti su RCS įrenginiu. 

Paspauskite SET klavišą, ir atsivers nustatymo rėžimo 

langas. 

 SET klavišas 

Ekrane yra 8 puslapiai, įskaitant kalbos parinkimą nustatymo 

režime. 

Norėdami rodyti kitą puslapį, paspauskite kito puslapio 

klavišą. Paspauskite ankstesnio puslapio klavišą, kad 

pamatytumėte ankstesnį puslapį. 

 Sekančio puslapio klavišas 

 Ankstesnio puslapio klavišas 

 Rodyklė 

 Rodyklių klavišai 

Pasirinktas požymis nurodytas su rodykle į kairę. 

Norėdami pasirinkti norimą požymių, paspauskite rodyklės 

aukštyn arba žemyn klavišą, kad perkeltumėte rodyklę 

aukštyn arba žemyn. 

Pastaba: 

Iliustracijoje parodyta reikšmė yra numatytoji (iš anksto 

nustatyta) kiekvieno nustatymo reikšmė. 

1. LCD ryškumo reguliavimas 

Paspauskite funkcinį klavišą šalia „+“ arba „-“ ženklo, kad 

pakoreguotumėte ekrano ryškumą. 

 Funkciniai klavišai (+ , -) 

Paspauskite OK klavišą, kad registruoti naujus nustatymus 

 OK klavišas 

2. Zumerio garso valdymas 

Paspauskite funkcinį klavišą šalia „+“ arba „-“ ženklo, kad 

pakoreguotumėte garso signalą. 

 Funkciniai klavišai (+ , -) 

Zumerio garso signalas gali būti nustatytas nuo 0 iki 10. 

Norėdami išjungti zumerio garsą, nustatykite reikšmę į [ 0]. 

Paspauskite OK klavišą, kad registruoti naujus nustatymus.                             

 OK klavišas 

3. colių/mm pasirinkimas 

Ekrane naudojamus matavimo vienetus galite pasirinkti 

„milimetrus“ arba „colius“. 

Spauskite funkcinį klavišą šalia mažos rodyklės, kad 

pasirinktumėte „milimetrus“ arba „colius“. 

 Funkcinis klavišas (maža rodyklė) 

Paspauskite OK klavišą, kad registruoti naujus nustatymus 

 OK klavišas 
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4. Atnaujinimo režimas ON/OFF

Kai įjungtas atnaujinimo režimas, paskutinis pavyzdžio 

dygsnis, pasiūtas prieš išjungiant maitinimą, bus 

atnaujintas, kai vėl maitinimas bus įjungtas. 

Paspauskite funkcinį mygtuką šalia (ON) arba (OFF), kad 

įjungtumėte arba išjungtumėte atnaujinimo režimą. 

 Funkciniai klavišai (ON, OFF)  

Paspauskite OK klavišą, kad registruoti naujus nustatymus 

 OK klavišas 

Norėdami rodyti kitą puslapį, paspauskite kito puslapio 

klavišą. 

 Sekančio puslapio klavišas

Pastaba: 

Kai įjungsite maitinimą, atsidarys patvirtinimo langas. 

Paspauskite OK klavišą, kad atgauti paskutinį siūtą 

pavyzdžio dygsnį. 

5. Eco režimo nustatymas

Jei kurį laiką nenaudojote mašinos, siuvimo apšvietimas

išsijungs, ir LCD ekranas taps tamsus. Paspaudus bet kurį

mygtuką, siuvimo lemputės ir ekranas vėl įsijungs.

Eco režimo laikmatį galima nustatyti nuo 1 iki 30 minučių, 

paspaudus funkcinį klavišą šalia „+“ arba „ -“ ženklo. 

 Funkciniai klavišai (+ , -) 

Norėdami išjungti Eco režimą, spauskite funkcinį klavišą 

šalia „+“ ženklo, kol langelyje pasirodys „OFF“  

Paspauskite OK klavišą, kad registruoti naujus nustatymus 

 OK klavišas 
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6. Ekrano užsklanda 

Jei ekrano užsklanda suaktyvinta, tai bus rodoma LCD 

ekrane, o ne įvedus eco režimą. 

Norėdami suaktyvinti ekrano užsklandą, paspauskite funkcinį 

klavišą šalia „ON “. 

Kai ji suaktyvinta, langelyje atsiras „varnelė“. 

Norėdami išjungti ekrano užsklandą, paspauskite funkcinį 

klavišą šalia „OFF“ . 

 Funkciniai klavišai (ON, OFF) 

 Varnelė 

Paspauskite OK klavišą, kad registruoti naujus nustatymus 

 OK klavišas 

Pastaba: 

Galite importuoti originalią ekrano užsklandą per USB 

atmintinę, paspaudę funkcinį klavišą šalia mašinos 

piktogramos. 

 Funkcinis klavišas (ekrano užsklanda) 

7. Lietimo ekrano kalibravimas 

Jei jutiminiame ekrane esantys klavišai reaguoja neteisingai, 

pakoreguokite klavišų padėtį šiame režime. 

Paspauskite funkcinį klavišą šalia „Yes“, ir atsidarys jutiminio 

ekrano kalibravimo langas. 

Paspauskite ženklą „+“ savo piršto galu tokia tvarka, kokia jie 

pasirodo jutiminiame ekrane. 

Kai paspausite paskutinį pliuso ženklą, po tam tikrą laiko 

pasirodys pabaigos ekranas, o tada ekranas grįš į nustatymo 

režimo langą. 

 Funkcinis klavišas (Yes) 
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8. Mašinos ID ir pavadinimas

Prijungdami dvi ar tris mašinas prie kompiuterio tuo pačiu 

metu, kiekvienai atskirai mašinai turite priskirti 

identifikacijos numerį ir pavadinimą. 

Paspauskite funkcinį klavišą šalia „Rename“ (pervadinti), 

ir atsidarys klaviatūros langas. 

Funkcinis klavišas (pervadinti) 

1. Įveskite identifikacijos numerį.

Galima įvesti tik nuo 1 iki 3.

Norėdami ištrinti numerį, paspauskite funkcinį

klavišą šalia ištrynimo piktogramos.

 Identifikavimo numeris 

 Funkcinis klavišas (ištrinti)

Paspauskite funkcinį klavišą šalia dešinės rodyklės. 

 Funkcinis klavišas (dešinė rodyklė) 

2. Įveskite mašinos pavadinimą ir paspauskite mygtuką
OK , ir klaviatūra užsidarys.

Galima įvesti iki 16 simbolių.

 Mašinos pavadinimas

 OK klavišas

Norėdami ištrinti simbolį, paspauskite funkcinį klavišą 

šalia ištrynimo piktogramos, ir paskutinis simbolis bus 

ištrintas. 

3. Spauskite OK klavišą.

 OK klavišas 

Norėdami rodyti kitą puslapį, paspauskite kito 

puslapio klavišą.  Sekančio puslapio 

klavišas 
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9.  Atminties formatavimas 

Jeigu dėl atminties turinio pažeidimo vidinė atmintis neveikia, 

jums būtina formatuoti atmintį, kad ji vėl galėtų veikti. 

Spauskite rodyklių klavišus (aukštyn arba žemyn) kad 

pasirinktumėte norimą atmintį. 

Paspauskite funkcinį klavišą šalia „Yes“ ir atsidarys 

patvirtinimo pranešimas. 

Norėdami formatuoti atmintį, spauskite klavišą OK. Jei 

nenorite formatuoti, paspauskite išėjimo mygtuką. 

 Rodyklių klavišai (aukštyn, žemyn) 

 Funkcinis klavišas (Yes) 

 OK klavišas 

 Išėjimo klavišas (X) 

 Patvirtinimo dialogo langas 

Pastaba: 

Formatavimo atveju, visi atmintyje saugomi duomenys bus 

ištrinti ir neatkuriami. 

Prieš formatavimą rekomenduojama išsaugoti duomenis 

kitoje atminties vietoje. 

10. . Visų nustatymų grąžinimas į numatytuosius 

Visi parametrai nustatymo režime, išskyrus kalbą, bus 

nustatyti iš naujo į pradines reikšmes (gamyklinis 

nustatymas), paspaudus funkcinį klavišą šalia „Yes“. 

 Funkcinis klavišas (Yes) 

Paspauskite OK klavišą, kad registruoti naują nustatymą 

 OK klavišas 

Norėdami rodyti kitą puslapį, paspauskite kito puslapio 

klavišą. 

 Sekančio puslapio klavišas 
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11.  Tinklo dydis 

Redagavimo ekrano tinklelio dydį galima pakeisti paspaudus 

funkcinį klavišą šalia „+“ arba „-“. 

Galite pasirinkti vieną iš 3 dydžių, 10mm, 20mm ir 

30mm. 

Norėdami paslėpti tinklelį, pasirinkite “OFF” . 

 Funkciniai klavišai (+ , -) 

Spauskite OK klavišą. 

 OK klavišas 

12. Maksimalus siuvimo greitis 

Maksimalų siuvinėjimo greitį galima pakeiskite nuo 400 iki 

800dpm (dygsnių per minutę), 100dpm intervalais. 

Paspauskite funkcinį klavišą šalia „+“ arba „-“ ženklo, kad 

pakoreguotumėte greitį. 

 Funkciniai klavišai (+ , -) 

Spauskite OK klavišą. 

 OK klavišas 

13. . Lanko pasirinkimas monogramoms 

Paspauskite funkcinį klavišą šalia „+“ arba „-“, kad 

pasirinktumėte numatytąjį lanką monogramoms iš toliau 

pateiktų. 

M1 iki  M3 

T1 iki  T6 

S1, S2, H1 

J1 iki  J8 

Žr. į 49pusl. 

 Funkciniai klavišai (+ , -) 

Spauskite OK klavišą. 

 OK klavišas 

14. . Siūlo nukirpimo padėtis 

Jei mašina prastai nukerpa siūlą, sureguliuokite adatos 

kritimo padėtį ten, kur kerpami siūlai. 

Paspauskite  funkcinį klavišą šalia „+“ arba „-“, norėdami 

nustatyti atstumą tarp siūlo nukirpimo padėties ir pavyzdžių 

sekcijos paskutinio dygsnio arba pasirinkite [OFF], kad 

išjungtumėte funkciją. 

 Funkciniai klavišai (+ , -) 

Reguliavimo ribos yra nuo 0,5 iki 1,5. 

Paspauskite OK klavišą, kad registruoti naują nustatymą 

 OK klavišas 

Norėdami rodyti kitą puslapį, paspauskite kito puslapio 

klavišą. 

 Sekančio puslapio klavišas 
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15. . Siūlo prekės ženklo pasirinkimas 

Siūlą galite pasirinkti iš 8 rūšių. 

Paspauskite funkcinį klavišą šalia rodyklės aukštyn arba 

žemyn, kad pasirinktumėte prekės ženklą. 

 Funkciniai klavišai (rodyklė) 

Spauskite OK klavišą. 

 OK klavišas 

* Rayon (viskozės) siūlai yra rekomenduojami siuvinėjimui 

ant mezgimo medžiagų. 

Norėdami parodyti kitą puslapį, paspauskite kito puslapio 

klavišą. 

 Sekančio puslapio klavišas 

16. .Ekrano spalvų variantai 

Galite pakeisti ekrano fono ir klavišų piktogramų spalvas. 

Paspauskite funkcinį klavišą šalia „Color Change“ (spalvų 

keitimas) , kad pakeistumėte ekrano fono spalvą (3 variantai). 

 Funkcinis klavišas (spalvų keitimas) 

Spauskite OK klavišą. 

 OK klavišas 

Paspauskite rodyklės žemyn klavišą, kad pasirinktumėte 

klavišo piktogramą, ir paspauskite funkcinį klavišą šalia 

„Color Change“ (spalvų keitimas), jei norite pakeisti spalvą. 

 Funkciniai klavišai (rodyklė) 

 Rodyklės žemyn mygtukas 

Paspauskite OK klavišą, kad registruoti naują nustatymą 

 OK klavišas 
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17. Priminimo pranešimas ON/OFF (įjungti/išjungti) 

Paspaudus START/STOP mygtuką, ant LCD jutiminio 

pultelio pasirodo priminimo pranešimas. Tačiau, galite 

išjungti priminimą. 

Paspauskite  funkcinį klavišą šalia (OFF) , kad išjungtumėte 

priminimą. 

Norėdami įjungti priminimo pranešimą, paspauskite funkcinį 

klavišą šalia ON. 

 Funkciniai klavišai (ON, OFF) 

Spauskite OK klavišą. 

 OK klavišas 

18. Spalvos rezervavimas adatos strypui 

Kai pasirinksite daugiaspalvį dizainą, mašina automatiškai 

priskirs siūlo spalvą atskiram adatos strypui. Tačiau, kai 

siuvate antrą pavyzdį, kuris naudoja tokią pačią spalvą, kaip 

ir pirmas pavyzdys, galite rezervuoti šią spalvą adatos 

strypui, kuris jau turi įvertą siūlą su šia spalva. 

Jei pirmasis pavyzdys naudoja Dramblio Kaulo baltą siūlą 

ant adatos strypo Nr.1 ir antrasis pavyzdys naudoja Dramblio 

Kaulo baltą siūlą ant adatos strypo Nr. 3, tai  Dramblio Kaulo 

baltas siūlas rezervuotas adatos strypui Nr.1. 

Taigi jums nereikia išverti siūlo iš adatos strypo Nr. 1. 

* Galite rezervuoti spalvą iki 6 adatų strypams. 

Paspauskite funkcinį klavišą šalia „Yes“, ir atsidarys spalvos 

nustatymo langas. 

 Funkcinis klavišas (Yes) 

Pasirinkite adatos strypą Nr. 1, paspaudę funkcinį klavišą 

šalia adatos strypo Nr. 1 piktogramos. 

 Funkcinis klavišas (adatos strypas No.1)) 

Paspauskite rodyklių klavišus, kad iš spalvų paletės 

pasirinktumėte Dramblio Kaulo baltą spalvą ir paspauskite 

mygtuką OK, kad patvirtintumėte nustatymą. 

 Rodyklių klavišai 

 OK klavišas 

Norėdami atšaukti pasirinkto adatos strypo nustatymo 

pakeitimus, paspauskite funkcinį klavišą šalia DFT 

piktogramos. 

Jei norite atšaukti visų adatų strypų nustatymų pakeitimus, 

paspauskite funkcinį klavišą šalia ALL DFT piktogramos. 

 Funkcinis klavišas (DFT) 

 Funkcinis klavišas (ALL  DFT) 

19. Trumpų dygsnių ignoravimas 

Siekiant išvengti siūlų trūkinėjimo dėl trumpų dygsnių, 

aktyvuokite trumpų dygsnių ignoravimo funkciją, kad 

pašalintumėte trumpus dygsnius iš dygsnio duomenų. 

Paspauskite funkcinį klavišą šalia „+“ arba „-“, kad 

pasirinktumėte dygsnio ilgį tokį, kad pasirinkto ilgio ar 

trumpesni dygsniai būtų pašalinti. 

Reguliavimo ribos yra nuo 0,0 iki 1,0mm. 

 Funkciniai klavišai (+ , -) 

Norėdami išjungti šią funkciją, spauskite funkcinį klavišą 

šalia „+“, kol pasirodys  OFF. 

Paspauskite OK klavišą, kad registruoti naują nustatymą 

 OK klavišas 

Norėdami parodyti kitą puslapį, paspauskite kito puslapio 

klavišą. 

 Sekančio puslapio klavišas  
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20. Nukirpto siūlo galo ilgio nustatymas

Kai kuriais atvejais, priklausomai nuo siūlo storio ir tipo, jums

gali prireikti reguliuoti nukirpto siūlo galo ilgį.

Paspauskite funkcinį klavišą šalia „+“ arba „-“ ženklo, kad

pakoreguotumėte nukirpto siūlo galo ilgį.

 Funkciniai klavišai (+ , -)

Galite pasirinkti vieną iš tokių variantų. 

S: Trumpas 

M: Vidutinis 

L: ilgas. 

Spauskite OK klavišą. 

 OK klavišas 

21. Siūlo nutrūkimo jutiklio nustatymas

Siūlų  nutrūkimo jutiklio jautrumą galite sureguliuoti nustatant

dygsnių skaičių, po kurio nuspręstumėte apie siūlo

nutrūkimą. Paspauskite funkcinį klavišą šalia „+“ arba „-“

ženklo, kad pakoreguotumėte jautrumą.

 Funkciniai klavišai (+ , -)

Reguliuojamas diapazonas yra nuo 3 iki 16 dygsnių. 

Kuo didesnis skaičius, tuo jautrumas mažesnis. 

Sumažinkite jautrumą, kad išvengtumėte klaidingų 

pranešimų apie siūlo nutrūkimą dėl trumpų dygsnių. 

* Galite rezervuoti spalvą iki 6 adatų strypams.

Spauskite OK klavišą. 

 OK klavišas 

22. Sutvirtinimo dygsniai ON/OFF (pakeitus spalvą)

Siūlai gali iširti, jei dygsnių duomenys kiekvienos spalvos

sekcijos pradžioje neturi sutvirtinimo dygsnių.

Norėdami išvengti dygsnių iširimo, pradžioje įterpkite

sutvirtinimo dygsnius, paspausdami funkcinį klavišą šalia

„ON“.

Paspauskite funkcinį klavišą šalia (OFF) , kad išjungtumėte 

šią funkciją. 

 Funkciniai klavišai (ON, OFF) 

Spauskite OK klavišą. 

 OK klavišas 

23. Sutvirtinimo dygsniai ON/OFF (po siūlo nukirpimo)

Paspauskite funkcinį klavišą šalia „+“ arba „-“, kad

pasirinktumėte dygsnio ilgį tokį, kad pasirinkto ilgio ar

trumpesni dygsniai būtų pašalinti.

Paspauskite  funkcinį klavišą šalia ON arba OFF , kad 

įjungtumėte (ON) arba išjungtumėte (OFF) funkciją. 

 Funkciniai klavišai (ON, OFF) 

Paspauskite OK klavišą, kad registruoti naują nustatymą 

 OK klavišas 

Norėdami parodyti kitą puslapį, paspauskite kito puslapio 

klavišą. 

 Sekančio puslapio klavišas
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24. Siūlo tąsos nukirpimas  ON/OFF  (įjungti/išjungti)

Jei norite automatiškai apkarpyti tąsų siūlus, paspauskite

funkcinį klavišą šalia „ON“.

Kai ji suaktyvinta, langelyje atsiras „varnelė“.

Paspauskite  funkcinį klavišą šalia (OFF), kad išjungtumėte 

siūlo tąsų nukirpimą. 

 Funkciniai klavišai (ON, OFF) 

Spauskite OK klavišą. 

 OK klavišas

25. Siūlo tąsos nukirpimo riba

Jei su Digitizing programa kurdami savo individualų

siuvinėjimo pavyzdį įterpsite tąsų kodus, nustatydami tąsos

kodų skaičių, galite reguliuoti siūlo tąsos nukirpimo padėtį.

Mašina automatiškai nukirps siūlo tąsą po nurodyto tąsos

kodų skaičiaus.

Paspauskite funkcinį klavišą šalia „+“ arba „-“ ženklo, kad 

sureguliuotumėte tąsų dygsnių skaičius. 

 Funkciniai klavišai (+ , -) 

Spauskite OK klavišą. 

 OK klavišas 

Numatytasis nustatymas yra 3, o reguliuojamas diapazonas 

yra nuo 1 iki 8. 

Pastaba: 

Naudodami šią funkciją išjunkite nustatymą 26, žemiau. 

26. Siūlo tąsos nukirpimo riba (ilgis)

Jei neturite Digitizing programinės įrangos, galite reguliuoti

siūlo tąsos nukirpimą pagal ilgį.

Spauskite funkcinį klavišą šalia „+“ arba „-“ ženklo, kad 

nustatytumėte minimalų nukerpamą siūlo tąsos ilgį. 

Mašina automatiškai nukirps tąsas, kurių ilgis didesnis negu 

pasirinktas. 

 Funkciniai klavišai (+ , -) 

Spauskite OK klavišą. 

 OK klavišas

Norėdami išjungti šią funkciją, spauskite funkcinį klavišą 

šalia „+“, kol pasirodys  OFF. 

Reguliuojamas diapazonas yra nuo 1mm iki 30mm. 

Pastaba: 

Naudodami šią funkciją nustatykite tąsos kodo skaičių į 8. 
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27. Lanko padėties reguliavimas ON/OFF  (po

siuvinėjimo paleidimo)

Lanko padėtį galima reguliuoti prieš kiekvieno sluoksnio 

(sekcijos) siuvimą arba net  siuvinėjimo viduryje. 

Pastaba: 

• Pakoreguota lankų padėtis bus taikoma

vėlesniems sluoksniams (sekcijoms).

• Išjunkite šią funkciją, kai siuvate įprastus

siuvinėjimo dizainus.

Paspauskite funkcinį klavišą šalia ON. 

Kai ji suaktyvinta, langelyje atsiras „varnelė“. 

Paspauskite  funkcinį klavišą šalia (OFF) , kad 

išjungtumėte šią funkciją. 

 Funkciniai klavišai (ON, OFF) 

Spauskite OK klavišą. 

 OK klavišas 

Paspauskite OK klavišą, kad registruoti naują 

nustatymą 

28. Kalbos pasirinkimas
Galite pasirinkti vieną iš tokių kalbų ekrano
pranešimams:

 Anglų  Prancūzų  Ispanų

 Italų  Olandų  Japonų 
 Vokiečių  Portugalų  Švedų 

Rusų ⑪ Suomių ⑫ Lenkų 

Paspauskite rodyklės klavišą, kad perkeltumėte žymeklį 

(raudoną rodyklę) prie kalbos, kurią norite pasirinkti. 

⑬ Rodyklių klavišai

Spauskite OK klavišą. 

⑭ OK klavišas
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2. Paspauskite funkcinį klavišą šalia atminties vietos

piktogramos, kur norite išsaugoti failą.

 Funkcinis klavišas (RCS) 

 Funkcinis klavišas (mašina)

 Funkcinis klavišas (USB)

Pastaba: 

Jei atminties įrenginiai nėra prijungti prie RCS įrenginio, 

prietaiso piktograma bus pilka. 

3. Atsidarys pasirinktos atminties vietos aplankų sąrašo

langas.

Norėdami atidaryti, paspauskite norimo aplanko

piktogramą. 
 Aplanko piktograma

4. Atsidarys pasirinkto aplanko failų sąrašo langas.

Jei aplanke nėra išsaugotų failų, bus rodomas tuščias

sąrašas.

Failo vardas bus automatiškai priskirtas nuo M_001.

Norėdami priskirti norimą failo pavadinimą,

paspauskite funkcinį klavišą šalia Rename (pervardyti)

(žr. 79 psl.).

Spauskite ir OK klavišą, kad išsaugotumėte pavyzdį

kaip failą.

 OK klavišas 

 Funkcinis klavišas (pervadinti)

Failų tvarkyklė 
Išsaugoti pavyzdį kaip failą 

1. Paspauskite funkcinį klavišą šalia failo išsaugojimo

piktogramos siuvimo parengties režime.

 Funkcinis klavišas (Išsaugoti failą) 

5. Ekranas grįš į siuvimo parengties langą,

ir failas bus išsaugotas su priskirtu vardu.

Location :

Bright Blue 1028
Floral Pink 1117
Orchid Pink 1031
Bright Blue 1028
Floral Pink 1117
Orchid Pink 1031
Bright Blue 1028
Floral Pink 1117

Colors

Location :

Location :

q

w

e

r

t

u

Bright Blue 1028
Floral Pink 1117
Orchid Pink 1031
Bright Blue 1028
Floral Pink 1117
Orchid Pink 1031
Bright Blue 1028
Floral Pink 1117

Colors

y

z

x

c

v
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Naujo aplanko sukūrimas 

1. Jei norite sukurti naują aplanką, paspauskite funkcinį

klavišą šalia New (naujas).

 Funkcinis klavišas (New) 

Pastaba: 

Jei norite pakeisti esamo aplanko arba failo 

pavadinimą, paspauskite funkcinį klavišą šalia 

Rename (pervardyti). 

 Funkcinis klavišas (Rename) 

* Mašina neturi aplanko.

2. Atsivers klaviatūros langas.

Įveskite norimoje vardą ir paspauskite OK klavišą.

Galima įvesti iki 8 simbolių.

 Klaviatūra

 OK klavišas

Pastaba: 

Norėdami ištrinti klaidingą įvestį, paspauskite funkcinį 

klavišą šalia ištrynimo piktogramos. 

Bus ištrintas paskutinis simbolis. 

 Funkcinis klavišas (ištrinti)

3. Naujas aplankas su priskirtu pavadinimu bus rodomas
aplankų sąrašo lange.

Pastaba: 

Galite išsaugoti tiek aplankų ir failų, kiek leidžia 

laisvos atminties dydis. 

Atminties dydis rodomas su skalės juosta.  
Skalės juosta 

Aplanko pavadinimo keitimas 

1. Jei norite pakeisti esamo aplanko pavadinimą,

paspauskite funkcinį klavišą šalia Rename

(pervardyti).

 Funkcinis klavišas (Rename) 

* Paspauskite dar kartą funkcinį klavišą šalia

Rename piktogramos, kad sugrįžtumėte į ankstesnį

langą.

2. Pasirinkite aplanką.

 Aplanko piktograma 

3. Atsivers klaviatūros langas.

Įveskite norimą vardą ir paspauskite OK klavišą.

Galima įvesti iki 8 simbolių.

 Klaviatūra

 OK klavišas
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Failo atidarymas
Galite atidaryti siuvinėjimo duomenų failus iš vidinės 

mašinos atminties, RCS įrenginio ir atminties įrenginių, 

tokių kaip USB atmintinė. 

RCS įrenginys gali atidaryti siuvinėjimo duomenų failus 

Janome *.Jef ir Tajima *.dst formatu. 

1. Paspauskite failo atvėrimo klavišą, kad

išsaugotumėte failo piktogramą siuvimo parengties

režime.

 Failų atvėrimo klavišas 

2. Paspauskite funkcinį klavišą šalia atminties vietos
piktogramos, kur norite išsaugoti failą.

 Funkcinis klavišas (RCS) 

 Funkcinis klavišas (mašina)

 Funkcinis klavišas (USB)
 Funkcinis klavišas (CD- ROM)

Pastaba: 

Jei atminties įrenginiai nėra prijungti prie RCS 

įrenginio, prietaiso piktograma bus pilka. 

3. Atsidarys pasirinktos atminties vietos aplankų sąrašo

langas.

Norėdami atidaryti, paspauskite norimo aplanko

piktogramą. 

 Aplanko piktograma 

4. Atsidarys pasirinkto aplanko failų sąrašo langas. Jei

aplanke nėra išsaugotų failų, bus rodomas tuščias

sąrašas.

Norėdami atidaryti, paspauskite norimo Failo

piktogramą. 

 Failo piktograma

 Failo vardas

5. Ekranas parodys siuvimo parengtis langą.

Pastaba: 

Atidarant  Tajima *.dst failą, turite priskirti siūlų 

spalvas kiekvienai sekcijai (sluoksniui), nes jos neturi 

siūlų spalvos informacijos. 

Kaip priskirti siūlo spalvą, žr.į 47pusl. 

Negalima atidaryti Tajima *.dst failo, kuriame yra 

daugiau nei 200 sekcijų. 
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Failų sąrašo parinktis 

Paspauskite funkcinį klavišą šalia „name/type“ (vardo/ 

tipo) piktogramos, kad perjungtumėte ekrano rodymą tarp 

failo vardo ir failo tipo duomenų sąraše. 

 Funkcinis klavišas (name/type) 

 Failo tipas Jef+, Jef (Janome formatas) dst (Tajima 

formatas) 

Pavyzdžiui: Failo atidarymas iš mašinos. 

1. Paspauskite funkcinį klavišą šalia mašinos

piktogramos.
 Funkcinis klavišas (mašina)

2. Pasirinkite failą (data- duomenys)

 Failas

* Failo tipas yra pažymėtas
piktogramoje. 

 Piktograma

Jef+ (Janome formatas ) piktograma 
Jef (Janome Format ) piktograma 
dst (Tajima formatas ) piktograma 

3. Atsidarys siuvimo parengties langas.
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Aplanko ištrynimas 

1. Jei norite ištrinti nereikalingus aplankus, paspauskite

funkcinį klavišą šalia  ištrynimo piktogramos aplankų

sąrašo lange ir spauskite aplanko piktogramą, kurią

norite ištrinti.

 Funkcinis klavišas (ištrinti) 

 Aplanko piktograma 

* Paspauskite dar kartą funkcinį klavišą šalia Delete

(ištrinti), kad sugrįžtumėte į ankstesnį langą.

Pasirinkite aplanką, kurį norite ištrinti. 

2. Atsivers patvirtinimo dialogo langelis

Paspauskite OK klavišą, kad ištrinti apanką

 OK klavišas

Jei nenorite ištrinti aplanko, paspauskite išėjimo 

mygtuką (X) ir ekranas grįš į aplankų sąrašo langą, 

neištrynęs aplanko. 

 Išėjimo klavišas (X) 

3. Norėdami grįžti į ankstesnį ekraną, paspauskite funkcinį

klavišą šalia grįžimo piktogramos.

 Funkcinis klavišas (sugrįžti atgal)

Failo ištrynimas 

1. Norėdami ištrinti nereikalingus failus, atidarykite

aplanką, kuriame yra failai, kuriuos reikia ištrinti.

 Aplanko piktograma 

2. Paspauskite funkcinį klavišą šalia ištrynimo

piktogramos failų sąrašo lange ir paspauskite failo, kurį

norite ištrinti, piktogramą.

 Funkcinis klavišas (ištrinti) 

 Failo piktograma

3. Atsivers patvirtinimo dialogo langelis

Paspauskite OK klavišą, kad ištrinti failą

 OK klavišas 

Jei nenorite ištrinti failo, paspauskite išėjimo mygtuką 

(X) ir ekranas grįš į failų sąrašo langą, neištrynęs failo.

 Išėjimo klavišas (X)
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PASIRINKTINIAI ELEMENTAI 

USB atmintinė 

RCS įrenginys suderinamas su USB atmintine, kuri gali 

būti naudojama failams išsaugoti ir perkelti juos tarp 

mašinos ir kompiuterio. 

Rekomenduojama naudoti 2 GB talpos USB atmintines. 

Įkiškite USB atmintinę į RCS įrenginio USB prievadą. 

Norėdami išimti USB atmintinę, ištraukite ją tiesiog iš RCS 

įrenginio. 

 USB prievadas 

* Įdėjus  USB atmintinę, automatiškai sukuriamas

aplankas „Embf“.

Pastaba: 

Kada įjungiate maitinimą su įdėta USB atmintine, po 

kelių akimirkų bus paleistas RCS įrenginys. 

Siuvinėjimo pavyzdžio iš USB atmintinės atidarymas 

1. Paspauskite failo atidarymo klavišą.

 Failų atvėrimo klavišas 

2. Paspauskite funkcinį klavišą šalia USB piktogramos.

 Funkcinis klavišas (USB atmintinę) 

3. Atsidarys aplankų sąrašo langas. Norėdami atidaryti,

paspauskite Embf aplanko piktogramą.

 Aplanko piktograma

Atsidarys failų sąrašo langas. 

Norėdami atidaryti, paspauskite norimo failo 

piktogramą. 

Daugiau informacijos apie tai, kaip išsaugoti ir atidaryti 

failą žr. 78 ir 80 puslapiuose. 
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APTARNAVIMAS IR PRIEŽIŪRA 

Šaudyklės valymas 

ATSARGIAI: 

Prieš šaudyklės srities valymą, išjunkite maitinimo 
jungiklį ir ištraukite elektros tinklo kištuką iš 

Ritelės laikiklio valymas 
Išimkite ritelę iš laikiklio. 

Naudodami pūkų šepetėlį išvalykite laikiklio vidų. 

1. Nuvalykite ritelės laikiklio išorę ir angą su pūkų

šepetėliu.

 Pūkų šepetėlis 

2. Įdėkite popieriaus gabaliuko kampą po įtempimo

plokštele ir išvalykite pūkus.
 Įtempimo plokštelė 

 Anga

 Popieriaus gabaliukas

* Naudokite tik ploną popierių.
* Nenaudokite nieko, išskyrus popierių.

88 

 rozetės. 

1. Atidarykite šaudyklės dangtelį ir išimkite ritelės

laikiklį (žr.16psl.).

 Šaudyklės dangtelis 

2. Naudodami pūkų šepetėlį išvalykite šaudyklės vidų.

 Pūkų šepetėlis 
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Įtempimo plokštelių ir  diskų valymas 
Nuvalykite pūkus ir vašką įtempimo zonoje su gabaliuku 

popieriaus. 

Po įtempimo lapeliu arba tarp įtempimo diskų įdėkite 

popieriaus gabalėlį ir nugrandykite pūkus ir vašką. 

 Įtempimo plokštelė 

 Pirminio  įtempimo diskai 

Įtempimo diskeliai

* Naudokite tik ploną popierių.

* Nenaudokite nieko, išskyrus popierių.
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Siūlo automatinio nukirpimo  mechanizmo 
valymas 

1. Su ofsetiniu atsuktuvu atpalaiduokite adatos

plokštelės du fiksuojančius varžtus.

Su atsuktuvu išsukite  2 fiksuojančius varžtus.

 Ofsetinis atsuktuvas 

 Adatos plokštelė 

 Fiksuojantis varžtas

 Atsuktuvas

2. Nuimkite adatos plokštelę.

Su pūkų šepetėliu išvalykite automatinį siūlo 

nukirpimo mechanizmą.

 Adatos plokštelė 

 Pūkų šepetėlis

 Siūlų nukirpimo mechanizmas

3. Uždėkite atgal adatos plokštelę, lygiuodami kaištį su

skylute adatos plokštelėje.

Užveržkite 2  fiksavimo varžtus su atsuktuvu.

 Adatos plokštelė 

 Fiksuojantys varžtai

 Atsuktuvas

 Skylutė adatos plokštelėje

 Kaištis

4. Laikydami adatos plokštelę, su ofsetiniu

atsuktuvu atsargiai priveržkite 2 fiksavimo

varžtus.
 Ofsetinis atsuktuvas 

 Adatos plokštelė 

 Fiksuojantys varžtai
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Prieš siūlo automatinio nukirpimo  
mechanizmo valymą, išjunkite maitinimo jungiklį.

 ATSARGIAI
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Prieš tepimo operacijas Išjunkite  maitinimo jungiklį. 

Jei naudojate mašiną dažnai, tai kas dvi savaites 

sutepkite adatos strypus ir kiekvieną dieną sutepkite 

šaudyklės mechanizmą. 

1. Nukirpkite tepalinės antgalį (1-2mm nuo viršaus ) su
žirklėmis.

 1-2mm nuo viršaus 

2. Įlašinkite po kelis lašus alyvos į adatų strypus pro

skylutes, esančias priekiniame dangtyje.
 Tepalinė 

 Skylutės priekiniame dangtyje

3. Atidarykite šaudyklės dangtelį ir išimkite ritelės laikiklį.

Naudodami pūkų šepetėlį išvalykite šaudyklės vidų.
 Šaudyklės korpusas 

Pastaba: 

Naudokite tik geros kokybės siuvimo mašinų alyvą. 

Nenaudokite per daug alyvos, kitaip siūlai ir medžiaga 

gali būti išteplioti su pertekline alyva. 

Nuvalykite bet kokį alyvos perteklių su šluoste iš 

atliekų.

Tepimas 

ATSARGIAI: 

W
W

W
.V

ISKASSIU
VIM

UI.L
T



Tepimas 

Jei naudojate mašiną dažnai, kas keturis mėnesius 

sutepkite šiuos taškus. 

1. Įjunkite mašiną ir pasirinkite pavyzdį #1.

Pasirinkę adatos strypą #7, perkelkite galvą į dešinę iki

galo.

Alyvos taškai bus prieinami.

Išjunkite mašiną.

 Tepimo taškai 

Žr. 41psl., kaip pasirinkti adatos strypą #7. 

2. Pasukite rankinį skriemulį, kad nustatytumėte plauko

liniją ties 9 val., kad būtų pasiekiamas švaistiklis.

 Plauko linija 

3. Užlašinkite keletą alyvos lašų ant švaistiklio.

Įlašinkite kelis alyvos lašus ant pagrindinio veleno per

2 skylutes.

 Švaistiklis

 Pagrindinis velenas

4. Įlašinkite po kelis lašus alyvos į Y- važiuoklės įvores

pro plyšį, esantį pagrindo dangtyje.

 Plyšys

 Y-važiuoklės įvorė

Pastaba: 

Naudokite tik geros kokybės siuvimo mašinų alyvą. 

Alyvą naudokite tik nurodytiems taškams. 

Nenaudokite per daug alyvos, kitaip siūlai ir medžiaga 

gali būti išteplioti su pertekline alyva. 

Nuvalykite bet kokį alyvos perteklių su šluoste iš 

atliekų. 
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Klaidų pranešimai Klaidos aprašymas Pataisymas 

 [E: 00] 
Ryšio su RCS bloku klaida. Išjunkite ir vėl įjunkite elektros  maitinimą 

jungiklį. 

[E: 01] 
Klaidos iniciavimas. Išjunkite ir vėl įjunkite elektros  maitinimą 

jungiklį. 

[E: 02] 
Adatos strypo perjungimo klaida. Išjunkite ir vėl įjunkite elektros  maitinimą 

jungiklį. 

[E :03] 
Adatos strypo stabdymo padėties klaida Paspauskite ENTER mygtuką, kad 

grąžintumėte mašiną į pradžią. 

[E: 04] 
Pavaros variklis sustojo dėl perkrovos. Po 15 sekundžių, LCD ekranas rodys Siuvimo 

parengties režimo informaciją. Pašalinkite siūlų 

užstrigimo ar kitokią perkrovos priežastį. 

[E :05] 
Adatos siūlas nutrūksta arba išsiveria. Paspauskite MODE, kad grįžtumėte į siuvimo 

parengties režimą, ir vėl įverkite siūlą į adatą.. 

[E :06] 
Adatos siūlas nutrūksta arba išsiveria. Paspauskite MODE mygtuką, kad grįžtumėte į 

siuvimo parengties režimą, tada įjunkite 

maitinimo jungiklį ir nustatykite adatos strypo 

numerį. 

[E: 07] 
Adatos strypo nustatymo klaida. Išjunkite ir vėl įjunkite elektros  maitinimą 

jungiklį. 

[E: 08] 
Siūlo automatinio nukirpimo klaida. Patraukite įtempimo atleidimo svirtį, kad 

uždarytumėte įtempimo diskus. LCD ekranas 

rodys Siuvimo parengties režimo informaciją. 

[E :09] 
Įtempimo diskų atidarymas siuvimo metu. Paspauskite ENTER mygtuką, kad 

inicijuotumėte variklį. 

[E :11] 
Siūlo gaudyklės variklio inicijavimo klaida. Paspauskite mygtuką ENTER. 

Patikrinkite lanko tipą ir siuvinėjimo sritį. 

[E :12] 
Siuvinėjimo plotas viršija lanką. Paspauskite mygtuką ENTER. 

Patikrinkite lanko tipą ir siuvinėjimo sritį. 

Klaidų pranešimai 

Garsinis signalas Zumerio garsinis signalas pasigirsta, kai: 

pypt Normalus veikimas. 

pip-pip-pip-pip Neteisingas veikimas arba sutrikimas 

pip-pip Siūlo spalvos keitimas 

pip-pyyp pip-pyyp Siuvinėjimas baigtas 

Ilgas pyyp Gedimas  

Garsinis signalas 
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Diagnostika 

Problema Priežastis Nuoroda 

Mašina neveikia 1. Mašina blogai įjungta į tinklą..

2. Siūlai užstrigo šaudyklėje arba aplink atitraukimo

svirtį.

3. Rodomas patvirtinimo pranešimas arba klaidos

pranešimas.

4. Netinkamai veikia valdymo sistema.

Žr. 13psl. 

Pašalinkite užstrigusius siūlus 

Norėdami išjungti, sekite pranešimą. 

Išjungti ir vėl įjungti elektros  maitinimą 

Mašina triukšminga 1. Šaudyklėje susikaupė pūkų.

2. Mašinoje baigiasi alyva.

Žr.84psl 
Žr. 87 - 26psl. 

Trūkinėja adatos siūlas. 

1. Adatos siūlas neteisingai įvertas.

2. Per stipriai įtemptas adatos siūlas.

3. Adata sulenkta arba atbukusi.

4. Adata neteisingai įdėta.

5. Dygsnio tankis yra per didelis.

6. Naudojami prastos kokybės siūlai.

7. Ritelės siūlas neteisingai įvertas.

Žr. 18 - 26psl. 

Žr. p. 31 

Žr. p. 32 

Žr. p. 32 

Naudodami siuvinėjimo programinę 

įrangą, pakoreguokite pavyzdį. 

Naudokite aukštos kokybės siūlus. 

Žr. p. 17 

Trūkinėja špūlės siūlas. 1. Ritelės siūlas neteisingai įvertas.

2. Šaudyklėje susikaupė pūkų.

3. Ritelė netinkamai įdėta į ritelės laikiklį.

4. Ritelė arba ritelės laikiklis turi įbrėžimų arba įkarpų.

Žr.17psl 
Žr.84psl 
Žr.17psl 

Pakeiskite ritelę arba ritelės laikiklį. 

Lūžta adata 1. Adata neteisingai įdėta.

2. Adata sulenkta arba atbukusi.

3. Adatos laikiklio varžtas yra nepriveržtas.

4. Per stipriai įtemptas adatos siūlas.

5. Dygsnio tankis yra per didelis.

6. Adatos siūlas neteisingai įvertas.

Žr. p. 32 

Žr. p. 32 

Žr. p. 32 

Žr. p. 31 

Naudodami siuvinėjimo programinę 

įrangą, pakoreguokite pavyzdį. 

Žr. 18 - 26psl. 

Praleidžiami dygsniai 1. Adata neteisingai įdėta.

2. Adata sulenkta arba atbukusi.

3. Adatos siūlas neteisingai įvertas.

4. Medžiaga nėra pakankamai ištempta lanko viduje.

Žr. p. 32 
Žr. p. 32 
Žr. 18 - 26psl. 
Žr. p. 22 

Siuvinėjimo pavyzdys yra 

iškreiptas arba nesulygiuotas. 

1. Per stipriai įtemptas adatos siūlas.

2. Medžiaga nėra pakankamai ištempta lanko viduje.

3. Nenaudojamas stabilizatorius.

4. Medžiaga siuvimo metu yra pagaunama arba

stringa.

5. Siūlai susipainiojo apatinėje medžiagos pusėje.

6. Trumpi dygsniai pašalinti su “ignoruoti trumpus

dygsnius” nustatymu.

Žr. p. 31 

Žr. p. 22 

Žr. p. 21 

Žr. p. 28 

Nukirpkite ir pašalinkite susipynusius 

siūlus. 

Žr.16, 19, 74pusl. 

Siūlas formuoja kilpas. 1. Per silpnai įtemptas adatos siūlas.

2. Ritelė neteisingai įdėta.

3. Naudojama siūlas prastos kokybės.

Žr. p. 31 
Žr.17psl 
Naudokite aukštos kokybės siūlus. 
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Sutrikimas Priežastis Nuoroda 

Medžiaga raukšlėjasi. 1. Per stipriai įtemptas adatos siūlas.

2. Medžiaga nėra pakankamai ištempta lanko viduje.

3. Nenaudojamas stabilizatorius.

Žr. p. 31 

Žr. p. 22 

Žr. p. 21 

LCD ekranas nėra aiškus. 1. LCD ekrano ryškumas nėra tinkamai sureguliuotas. Žiūr.16, 19, 67pusl. 

Jutiminio pulto klavišai veikia 

netinkamai. 
1. Iširusi klavišų lygiuotė.

2. Netinkamai veikia valdymo sistema.

Žr. p. 69 

Išjungti ir vėl įjungti elektros  maitinimą 

USB atmintinė neveikia. 1. Netinkamai įkišta USB atmintinė.

2. USB atmintinė yra sugadinta.

Žr. p. 83 
Žr. p. 71 

Neveikia ryšys su kompiuteriu . 
1. Netinkamai prijungta USB .

2. Esamas mašinos ID numeris yra naudojamas

Žr. p. 14 
Žr.16, 19, 70pusl. 

Atsiranda įspėjimas apie siūlų 

nutrūkimą, nors siūlas 

nenutrūkęs. 

1. Per didelis siūlo nutrūkimo jutiklio jautrumas. Žr.16, 19, 74pusl. 

Pastaba: 

Lengvas dūzgiantis garsas, einantis iš vidaus variklių, kai mašina stovi, yra normalus reiškinys. 

Kai bendras DC variklio veikimo laikas pasiekia 1,000 valandas, 

pasirodys pranešimas, kuriame jums patariama pakeisti DC 

variklį. 

Jei pasirodo šis pranešimas, kreipkitės į pardavėją, iš kurio ši 

mašina buvo įsigyta. 

Rekomenduojama pakeisti variklį, kol jis dar pilnai nesugedo.

DC (nuolatinės srovės) variklio pakeitimo pranešimas

Pakeisti DC variklį

W
W

W
.V

ISKASSIU
VIM

UI.L
T



 

 

771-802-001 (LT) 

W
W

W
.V

ISKASSIU
VIM

UI.L
T


	Blank Page



