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SVARBIOS SAUGUMO TAISYKLĖS
Naudojantis elektros įrenginiais visuomet būtina laikytis pagrindinių atsargumo taisyklių, įskaitant 
žemiau pateiktas: 
Ši mašina  sukurta ir pagaminta tiktai buitiniam naudojimui. 
Prieš naudojimą perskaitykite visas šios siuvimo mašinos instrukcijas. 

PAVOJUS— 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.

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.

SAVE THESE INSTRUCTIONS
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. 

 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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PASIRUOŠIMAS SIUVIMUI 
Dalių pavadinimai 

Siūlo atitraukimo svirtis  
Viršutinio siūlo kreiptuvas 
Siūlo prminio įtempimo kreiptuvas 
Ritėlės suktuvo siūlo kreiptuvas 

Ritės kaištis
Ritės laikiklis(didelis)
Kiaurymė papildomos ritės 

kaiščiui Ritelės siūlo peilis 
Ritelės suktuvo velenas 
Ritelės suktuvo stabdiklis

Priekinė plokštelė 
Start/stop mygtukas
Siūlų peilio mygtukas    
Lietiminis ekranas     
Vežimėlis

Siūlo peilis/laikiklis         
Adatos siūlo įvėr įtaiso rankenėlė 
Fiksavimo varžtas
Siuvinėjimo pėdelė 
Adatos plokštelė
Siūlo peilis 
Apatinio siūlo kreiptuvas 
Adatos fiksavimo varžtas 
Adatos strypo siūlo kreiptuvas 
Adata
Šaudyklės dangtelio plokštelė 

Šaud-lės dangt atlais-imo mygtukas 
Adatos įvėrimo įtaiso kreiptuvas                                                  

Nešiojimo rankena        
Rankinis skriemulys   
Jutiminio skydelio rašiklio laikiklis   
Ventiliacijos anga 
USB prievadas (B tipo) 
USB prievadas (A tipo) 
Prispaudimo pėdelės keltuvas

Maitinimo jungiklis 
Maitinimo įvadas
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* Siuvimo mašinos konstrukcija ir charakteristikos gali būti keičiamos be atskiro perspėjimo.
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Pastaba: 
Pernešant siuvimo mašiną, viena 
ranka imkite už nešiojimo rankenos, 
kita ranka prilaikykite pačią mašiną. 
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Standartiniai priedai 

Nr. Dalies pavadinimas Dalies Nr. 
q Ritelės (5 vnt.) (1 rinkinys ant mašinos) 102261103 
w Atsuktuvas   820832005 
e Atsuktuvas raktas (adatos plokštelei)  653802002 

r Pūkų šepetėlis 802424004 
®. Žirklės  803813203 
®. Adatų rinkinys  852802108 

u
Ritės laikiklis (didelis) x2 (1 pastatytas ant 
mašinos)  822020503 

®. Ritės laikiklis (mažas) x2   822019509 
®. Ritės laikiklis (specialus) x2   862408008 
© Papildomos ritės kaištis  809041004 
© Ritelės laikiklis (1 rinkinys ant mašinos) ⑪ 846652504 

©
Specialus ritelės laikiklis siuvinėjimui 
(didelis įtempimas) ⑫ 

846652607 

© Lietimo ekrano rašiklis ⑬ 860194002 
© Ritelės laikiklio valiklis ⑭ 859858007 
© Instrukcijų knyga ⑮ 864800701 
© Trumpas nuorodų vadovas ⑯ 864818001 
© DVD su instrukcijomis ⑰ 864848000 
© Siuvinėjimo redaktorius CD-ROM ⑱ 864810003 
© Siuvin. redaktorius diegimo vadovas  ⑲ 864811004 
@ Minkštas gaubtas ⑳ 864807007 
@ USB kabelis  (21) 850403006 
@ Maitinimo kabelis* (22) 856519004 

* Įdėtas maitinimo kabelis gali skirtis nuo
pavaizduoto paveiksliuke.
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Nr. Dalies pavadinimas Dalies Nr. 

@
Siuvinėjimo lankas SQ14b (su 
šablonu) (23) 864803003 

@
Siuvinėjimo lankas RE20b (su 
šablonu) (24) 864802002 

@
Siuvinėjimo lankas SQ20b (su 
šablonu) (25) 864801001 

@
Siuvinėjimo lankas RE36b (su 
šablonu ir neslystančiu  lipduku) (26) 864848000 

@ Spaustukai x 8  (27) 861805305 
@ Paplatintas stalas  (28) 864805005 
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Pastaba: 

Nustatykite paplatinto stalo aukštį ties mašinos stalo 
aukščiu, pasukdami 4 kojų reguliavimo varžtus. Priešingu 
atveju važiuoklė gali atsitrenkti į paplatintą stalą, jį pritaisius. 
Reguliavimo varžto sukiojimui naudokite Phillips atsuktuvą*. 
 Reguliavimo varžtas 

Šios mašinos komplekte Phillips atsuktuvas nėra įdėtas. 

Neslystantis lipdukas (siuvinėjimo lankui RE36b) 

Siuvinėjimo lanko RE36b mazgas turi neslystantį lipduką. 
Nuplėškite ir užklijuokite lipduką ant vidinio siuvinėjimo 
lanko RE36b, kaip parodyta, kad neslidinėtų plonos 
medžiagos. 
 Neslystantis lipdukas 
 Vidinis lankas 
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Paplatintas stalas 

Naudokite paplatintą stalą, kai prie mašinos yra 
pritvirtinami siuvinėjimo lankai RE20b, SQ20b arba 
RE36b. 
Ištraukite 4 kojas, esančias stalo apačioje. 
Uždėkite paplatintą stalą ant mašinos. 
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Prijungimas prie elektros tinklo 
1. Pirma, įsitikinkite, kad jungiklis    būtų išjungtas.
2. Įstatykite mašinos tinklo kabelio  jungtį  į maitinimo

lizdą .
3. Maitinimo tinklo kabelio kištuką    įkiškite į sieninį

lizdą   ir įjunkite maitinimo jungiklį .
 Maitinimo jungiklis 
 Mašinos  kištukas 
 Tinklo lizdas
 Elektros maitinimo kištukas
 Sieninis lizdas

Pastaba: 

Įsitikinkite, kad naudojate tą tinklo kabelį, kuris atėjo su 
mašina. 
Išjungę elektros jungiklį, prieš įjungiant jį pakartotinai, 
palaukite 5 sek. 

 ĮSPĖJIMAS: 
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; 
- kai paliekate mašiną be priežiūros.
- kai Įdedate arba nuimate dalis.
- - kai valote mašiną.

Tiktai JAV ir Kanadai 

Poliarizuotas kištukas (vienas kaištis platesnis už kitą): 
Toks kištukas sumažina elektros smūgio riziką, įstatomas 
į taip pat  poliarinę rozetę tiktai vienu būdu. Jeigu kištukas 
nelenda į rozetę, apverskite kištuką. Jeigu ir taip netinka, 
kreipkitės į kvalifikuotą elektriką, kad sumontuotų tinkamą 
rozetę. 
Jokiu būdu nekeiskite kištuko konstrukcijos. 

Mašinos operaciniai mygtukai 
 Start/stop mygtukas 
Paspausti šį mygtuką, kad paleistumėte arba 
sustabdytumėte mašiną. Kada mašina veikia, mygtukas 
šviečia raudonai, o kada mašina sustoja - žaliai 

 Siūlų peilio mygtukas 
Baigę siūti, norėdami nukirpti siūlus, paspauskite šį 
mygtuką. Po siūlų nukirpimo, automatiškai pakyla adatos 
strypas. 

Pastaba: 

Jei paspausite start/stop mygtuką, nenuleidę pėdelės, 
 jutiminiame ekrane pasirodys įspėjamasis pranešimas . 
Nuleiskite prispaudimo pėdelę ir paspauskite start/stop 
mygtuką. 
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Prispaudimo pėdelės pakėlimas ir nuleidimas 
Jūs galite pėdelę pakelti ir nuleisti su prispaudimo pėdelės 
keltuvu. 
 Prispaudimo pėdelės keltuvas 
 Papildomo pakėlimo padėtis 

Jūs galite pėdelę papildomai pakelti maždaug 7mm (1/4˝) 
aukščiau negu įprastas viršutinis lygis, keliant pėdelę 
reikia labiau spustelėti keltuvą. 

Pastaba: 

Kai pėdelė pakelta į aukštesnį lygį, nesukite rankinio 
skriemulio ir nespauskite adatos up/down 
(aukštai/žemai) padėčių mygtuko. 

Bendri klavišai 

ATSARGIAI: 
Nespauskite lietimo ekrano paviršiaus su aštriais 
daiktais, pavyzdžiui pieštukais, atsuktuvais ir pan. 
Naudokite specialų lietimo ekrano rašiklį. 

 Home (namų) klavišas 
Paspauskite šį klavišą, kad įeiti į kategorijos pasirinkimą. 

 Failų atvėrimo klavišas 

Paspauskite šį klavišą, ir atsivers failų atidarymo langas. 
Jūs galite atverti siuvinėjimo dizainus ir monogramas, 
išsaugotas mašinos vidinėje atmintyje arba USB 
laikmenoje. 

 Nustatymo rėžimo klavišas

Paspauskite atminties klavišą, kad įeiti į nustatymo
rėžimą. Jūs galite mašiną nusistatyti pagal savo poreikius.
Šiame režime yra bendrieji mašinos nustatymai,
siuvinėjimo ir kalbos parinkimai.

 Pagalbos klavišas 
Paspauskite šį klavišą, norėdami žingsnis po žingsnio 
peržiūrėti vaizdinį vadovą apie pagrindines operacijas. 

 Užrakto klavišas

Paspauskite šį klavišą, kad užrakintumėte mašiną,
įverdami siūlą į mašiną arba keisdami priedus ir t.t..
Kad sumažinti sužeidimo riziką, visi mygtukai ir klavišai
neveiks.
Norėdami atrakinti mašiną, dar kartą paspauskite užrakto
klavišą .

 Sekančio puslapio klavišas 

Norėdami peržiūrėti kitą puslapį, paspauskite sekančio 
puslapio klavišą. 

 Ankstesnio puslapio klavišas

Norėdami peržiūrėti ankstesnį puslapį, paspauskite
ankstesnio puslapio klavišą.
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Siūlų ritės uždėjimas 
Pakelkite ritės kaištį. Uždėkite siūlo ritę ant strypo. 
Uždėkite didelės ritės laikiklį ir prispauskite jį tvirtai prie 
siūlų ritės. 

Pastaba: 

Mažų ričių laikiklį naudokite siaurų ir mažų siūlų ričių 
palaikymui. 

Specialų ričių laikiklį naudokite specifinio dydžio siūlų 
ritėms palaikyti, kaip pavaizduota. 
Siūlų ričių dydžiai gali būti tokie: 
Ričių kiaurymių diametras yra intervale nuo 3/8 iki 7/16 
(9.5 ik 10.5mm), o ilgis intervale nuo 2 3/4“ iki 3“ (70 iki 
75mm). 
 Ritės laikiklis (specialus) 
 Kiaurymės diametras (3/8“ iki 7/16“) 
 Ritės ilgis (2 3/4“ iki 3“)

Tvirtai įstatykite specialų ritės laikiklį į kiaurymę, kaip 
pavaizduota. 

Papildomos ritės kaištis 

Papildomą ritės strypą naudokite, kai reikia vynioti ritelę, 
neišvėrus siūlo iš mašinos, siuvant gaminį. 
Papildomą ritės strypą įstatykite į skylę, kaip pavaizduota. 
Ant papildomos ritės strypo uždėkite siūlų ritę ir fiksuokite 
ją su ritės laikikliu 
 Papildomos ritės strypas 
 Kiaurymė papildomos ritės kaiščiui 
 Didelės ritės laikiklis

Patraukite siūlą į kairę ir pirmyn aplink ritelės suktuvo 
siūlo kreiptuvą, kaip pavaizduota. 
Tvirtai patraukite siūlą dešinę. 
Vykdykite procedūrą nuo 2 iki 8 žingsnio (10 puslapyje), 
kad suvyniotumėte ritelę. 

Ritelės vyniojimas 
Ritelės išėmimas 

 ATSARGIAI: 
Paspauskite užrakto klavišą arba išjunkite elektros 

maitinimo jungiklį. 

1. Paslinkite šaudyklės  dangtelio atpalaidavimo mygtuką
 į dešinę ir nuimkite šaudyklės dangtelio plokštelę.
 Šaudyklės dangtelio atpalaidavimo mygtukas 
 Šaudyklės dangtelio plokštelė 

2 Išimkite ritelę  iš laikiklio. 
 Ritelė

Pastaba: 

Plastikines riteles naudokite horizontalioms šaudyklėms 
pažymėtoms su “J” . Kitokių ritelių, pav. iš anksto 
suvyniotų popierinių, naudojimas gali sukelti siuvimo 
problemų ir/arba pažeisti ritelės laikiklį. 
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Ritelės vyniojimas 

1. Patraukite siūlą nuo ritės.
Nukreipkite siūlą aplink ritelės suktuvo siūlo
kreiptuvą.
 Ritelės suktuvo siūlo kreiptuvas 

2. Uždėkite ritelę ant ritelės suktuvo veleno.
 Ritelė 
 Ritelės suktuvo velenas

3. Atveskite siūlą iki ritelės.
Laikydami siūlą abiem rankomis, pagal laikrodžio
rodyklę užvyniokite keletą vijų siūlo ant ritelės.

4. Įtraukite siūlą į vieną iš plyšių  , esančių  flanšo
briaunoje ® ir patraukite siūlą, kad jį nukirptumėte.
 Flanšo briauna 
 Plyšys

5. Pastumkite į dešinę suktuvo veleną .
Vizualaus lietimo ekrane pasirodys ritelės vyniojimo
ženkliukas.
Jei norite, kad ritės siūlas būtų vyniojamas greičiau
arba lėčiau, galite reguliuoti maksimalų ritelės
vyniojimo greitį, paspausdami klavišus „+“  arba „-“
.

Pastaba: 

Kol mašina dirba, nelieskite suktuvo veleno. 

6. Paspauskite start/stop mygtuką .
 Start/stop mygtukas

Kai ritelė bus pilnai privyniota, ji automatiškai nustos 
suktis. 
Norėdami sustabdyti mašiną, dar kartą paspauskite 

Start/stop mygtuką. 

7. Pastūmę veleną į kairę, grąžinsite ritelės suktuvą į jo
originalią padėtį.

8. Nuimkite ritelę.
Įtraukite siūlą į vieną iš plyšelių, esančių  flanšo
briaunoje ir patraukite siūlą, kad jį nukirpti.

Pastaba: 

Dėl saugumo, mašina automatiškai sustoja praėjus 1.5 
minutės nuo ritelės vyniojimo pradžios. 
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Ritelės įdėjimas 

1. Paspauskite užrakto klavišą.
Patalpinkite ritelę į laikiklį taip, kad siūlas atsivyniotų 
prieš laikrodžio rodyklę, kaip pavaizduota ant 
šaudyklės dangčio plokštelės.
 Užrakto klavišas 
 Siūlo galas 
 Ritelės laikiklis
 Šaudyklės dangtelio plokštelė

2. Su piršto galiuku prilaikykite ritelę, kad ji nesisuktų.
Nukreipkite siūlą į priekinę ritelės laikiklio įpjovą.
Patraukite siūlą į kairę, kad pravesti jį po kreiptuvu.
 Priekinė įpjova
 Kreiptuvas

3. Traukite siūlą į kairę, kad įvesti jį į nukreipiantį takelį
pažymėtą “1”.
Įsitikinkite, kad siūlas išeina iš špūlės laikiklio šoninės 
įpjovos.
 Nukreipiantis takelis 1
 Šoninė įpjova

Pastaba: 

Jeigu siūlas neišeina iš šoninės įpjovos, iš naujo verkite 
siūlą nuo žingsnio 1. 

4. Toliau traukite siūlą pagal nukreipiantį takelį pažymėtą
“2” ir traukite jį į dešinę pro plyšį. Siūlas bus nukirptas
tinkamo ilgio ir palaikomas tinkamoje vietoje.
 Nukreipiantis takelis 2 
 Plyšys (Siūlo peilis) 

5. Šaudyklės dangtelio plokštės kairį kraštą įstatykite į 
angą. Paspauskite šaudyklės gaubto plokštę žemyn, 
kad talpinti ją į vietą.
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Siūlo vėrimas į mašiną 
Pakelkite prispaudimo pėdelės keltuvą. 
Paspauskite užrakto klavišą, kad užrakinti mašiną 
Pasukite rankinį skriemulį link savęs, kad pakeltumėte 
adatą į aukščiausią padėtį. 
 Užrakto klavišas 

Praveskite siūlą paeiliui nuo 1 iki 7. 

1. Patraukite siūlą nuo ritės.
Abiem rankomis laikydami siūlą, įveskite jį į Išankstinio 
siūlo įtempimo kreiptuvo prapjovą.
 Prapjova 

2. Vieną kartą apvyniokite siūlą apie siūlo įtempimo
kreiptuvą, kaip parodyta.
Dešinine ranka laikydami siūlą, pratempkite jį aplink
viršutinio siūlo kreiptuvo kampą.
Tvirtai patempkite siūlą link savęs dešiniu kanalu iki
trakštelėjimo.
 Siūlo išankstinio įtempimo kreiptuvas
 Viršutinio siūlo kreiptuvas
 Dešinysis kanalas

Pastaba: 

• Jei siuvimo metu siūlai išslysta iš siūlo išankstinio
įtempimo kreiptuvo, kai veriate siūlą pro išankstinio
įtempimo kreiptuvą, apvyniokite siūlą per angą, kaip
parodyta 

• Jei siūlas išeinantis iš adatos ąselės po automatinio
yra per trumpas, ir vyksta dygsnių praleidimas,
praveskite siūlą per išankstinio įtempimo kreiptuvą,
kaip parodyta .

3. Traukite siūlą žemyn dešiniu kanalu ir aplink siūlo
kreiptuvo plokštelės apačią.
Traukite siūlą aukštyn išilgai kairio kanalo.
 Dešinysis kanalas
 Siūlo kreiptuvo plokštelė
 Kairys kanalas

4. Laikydami siūlą prie ritės, tvirtai patraukite siūlą aukštyn 
ir į atitraukimo svirties užnugarį. Traukite siūlą pirmyn, 
kad įvertumėte jį į atitraukimo svirties ąselę.
. Atitraukimo svirties ąselė 

5. Tada tempkite siūlą žemyn išilgai kairio kanalo ir pro
apatinį siūlo kreiptuvą.
⑪ Apatinis siūlo kreiptuvas

6 Tempkite siūlą nuo siūlo kreiptuvo, esančio ant  adatos 
strypo, dešinės  į kairę. 
⑫ Siūlo kreiptuvas ant adatos strypo

7. Įverkite siūlą į adatą, naudodamiesi adatos siūlo
įvėrimo įtaisu (žr. sekantį puslapį).
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Įmontuotas adatos siūlo įvėrimo įtaisas 

Pastaba: 

Adatos siūlo įvėrimo įtaisas gali būti naudojamas su 
adatomis  #11 iki #14. 
Rekomenduojamas siūlo dydis 50 iki 90. 
Nenaudokite siūlo dydžio 30 ir storesnio. 

1. Paspauskite užrakto klavišą, kad užrakinti mašiną
Nuleiskite prispaudimo pėdelę.
Pasukite skriemulį link savęs, kol ant užrakinto lango 
dešiniojo viršutinio kampo pasirodys adatos siūlo 
ženklas (2).

(1)Užrakto klavišas 
(2) Adatos siūlo ženklas 

2. Rankoje laikydami siūlą šalia ritės, patraukite siūlą
aukštyn į kairę, virš adatos siūlo įvėrimo įtaiso
kreiptuvo, .

(3) Adatos siūlo įvėrimo įtaiso kreiptuvas                 
(4) Plyšys 

Pastaba: 

Būtinai siūlą praveskite pro adatos siūlo įvėrimo įtaiso 
plyšį, kaip pavaizduota. 

3. Patempkite siūlus aukštyn ir praveskite juos tarp siūlo
peilio ir priekinio dangtelio nuo užnugario.
Kad nukirptumėte siūlus, patraukite juos link savęs.

4. Adatos siūlo įvėrimo įtaiso rankenėlę patraukite kiek galima žemyn.

5. Lėtai kelkite įvėrimo įtaisą taip, kad siūlo kilpa būtų
ištraukta į viršų pro adatos ąselę.

6. Tempkite siūlo kilpą, kad ištraukti siūlo galą pro adatos
ąselę į nugarinę pusę.

Pastaba: 

Jeigu siūlas užstringa ant kabliuko, ir kilpa nesiformuoja, 
pašalinkite siūlą  nuo kabliuko ir patempkite jį, kad 
ištraukti siūlo galą iš adatos ąselės. 
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Adatų keitimas 

ATSARGIAI: 
Prieš keičiant adatą, visuomet paspauskite užrakto 
klavišą, kad užrakinti mašiną, arba išjunkite 
maitinimo jungiklį. 
Laisva adata ar laisvas varžtas gali sukelti mašinos 
gedimą arba adatos lūžimą. 

Pasukę rankinį skriemulį, pakelkite adatą. 
Išjunkite elektros maitinimo jungiklį arba paspauskite 
užrakto klavišą. 
 Užrakto klavišas 

Atpalaiduokite adatos fiksavimo varžtą, sukdami jį prieš 
laikrodžio rodyklę. 
Išimkite adatą iš laikiklio. 
 Adatos fiksavimo varžtas 

Naują adatą įdėkite į laikiklį, kad plokščia adatos pusė 
būtų nukreipta į užnugarį. 
Įdedant adatą į laikiklį, pastumkite ją aukštyn, kad ji 
atsiremtų į stabdantį kaištelį, tada su atsuktuvu tvirtai 
užveržkite laikiklio varžtą. 
 Plokščia pusė
 Stabdiklio kaištis

Norėdami patikrinti, ar adata yra tiesi, padėkite ją 
plokščia dalimi ant kažko plokščio (adatos plokštelės, 
stiklo ir).. Plyšys tarp adatos ir plokščio paviršiaus turi 
būti vienodas. 
 Plyšys

Niekuomet nenaudokite atbukusių adatų. 

ATSARGIAI: 
Dėdami adatą į mašiną, būtinai atsuktuvu tvirtai 
priveržkite adatos fiksavimo varžtą, kitaip adata gali 
sulūžti arba sukelti gedimą. 

Pastaba: 

• Naudokite adatas, kurios atsiųstos su mašina
arba kurias tiekia įgaliotas atstovas.

• Plonoms medžiagoms naudokite 11 dydį su
mėlynu  galu.

• Vidutinėms ir sunkioms medžiagoms naudokite
14 dydžio adatas arba adatas su raudonu galu*.

Medžiagos ir adatos lentelė 

Medžiaga Siūlai Adatos 
Plona 

Vidutinė Siuvinėjimo siūlai 
Adata mėlynu galiuku 

Sunki Universali adata #14 
raudona adata * 

Janome ritelei rekomenduojamas siuvinėjimo siūlas. 

* Adatos su raudonu galu yra papildomai užsakomos.

14 

W
W

W
.V

ISKASSIU
VIM

UI.L
T



Pagalba ekrane 
Paspauskite pagalbos klavišą, kad atvertumėte pagalbos 
meniu langą. 
Galite peržiūrėti 4 esminių mašinos operacijų instrukcijas. 
Pasirinkite pagalbos temą, paspaudę knygos piktogramą ir 
 žingsnis po žingsnio atsidarys instrukcija.                              
(1)Pagalbos klavišas 
  Knygos piktograma 

Norėdami peržiūrėti kitą puslapį, paspauskite sekančio 
puslapio klavišą. 
Norėdami peržiūrėti ankstesnį puslapį, paspauskite 
ankstesnio puslapio klavišą. 
Paspauskite X klavišą, kad uždarytumėte dabartinį 
langą. 
 Sekančio puslapio klavišas
 Ankstesnio puslapio klavišas
 X klavišas
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Siuvinėjimo pėdelės nuėmimas ir uždėjimas 
Nuimkite siuvinėjimo pėdelę, nuimdami adatos plokštelę 
mašinos priežiūrai ir t.t 

ATSARGIAI: 
Prieš nuimdami arba uždėdami prispaudimo pėdelę, 
visuomet paspauskite užrakto klavišą, kad užrakinti 
mašiną, arba išjunkite maitinimo jungiklį. 

Kad nuimti: 

1. Išjunkite elektros maitinimo jungiklį arba paspauskite
užrakto klavišą.

Pasukę rankinį skriemulį į save, pakelkite adatą. 
 Užrakto klavišas 

2. Su atsuktuvu atlaisvinkite fiksavimo varžtą ir nuimkite
siuvinėjimo pėdelę.
 Fiksavimo varžtas 

Kad pritaisyti: 

1. Pritvirtinkite siuvinėjimo pėdelę prie prispaudimo strypo
iš kairės pusės.
 Fiksavimo varžtas 
 Siuvinėjimo pėdelė

2. Su atsuktuvu tvirtai užveržkite  fiksuojantį varžtą.
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Ritelės laikiklis siuvinėjimui (aukštas įtempimas) 

ATSARGIAI: 
Prieš įdėdami ritelės laikiklį, visuomet paspauskite užrakto 
klavišą, kad užrakinti mašiną, arba išjunkite maitinimo 
jungiklį. 

Pakeiskite standartinį ritelės laikiklį (detalės numeris 
846652504) su specialiu ritelės laikikliu (didelis įtempimas, 
dalies numeris 846652607),jei naudojate ritelės siūlus, 
kitokius negu Janome ritelės sūlas siuvinėjimui. 
Arba su dalies numeriais (846652504 arba 846652607) 
nurodytais ritės laikiklio viduje. 
 Dalies numeris nurodytas čia 

1. Išimkite adatą, siuvinėjimo pėdelę ir adatos plokštelę (žr.
14, 16 ir 64psl.).
Išimkite standartinį ritelės laikiklį.
 Standartinis ritelės laikiklis 

2. Į šaudyklės korpusą įdėkite specialų ritelės laikiklį. Būtinai
suderinkite ritelės laikiklio rankenėlę su stabdikliu ant
mašinos.
Pritaisykite adatos plokštelę, prispaudimo pėdelę ir adatą.
 Rankenėlė
 Stabdiklis
 Specialus ritelės laikiklis siuvinėjimui (aukštas

įtempimas)

Pastaba: 

Naudokite standartinį  ritelės laikiklį, kai siuvate 
dygsniavimo dizainus, kad naudotumėte tą patį siūlą 
ritelei ir adatai. 

Siuvinėjimo lankai 
 Siuvinėjimo lankas SQ14b 
Kvadratinis siuvinėjimo lankas su 14 cm (5.5") kvadratiniu 
siuvinėjimo plotu. 

 Siuvinėjimo lankas RE20b 
Padidintas siuvinėjimo lankas su 14 cm x 20 cm (5.5" iki 
7.9") siuvinėjimo zona. 

 Siuvinėjimo lankas SQ20b
Kvadratinis siuvinėjimo lankas su 20 cm (7.9") kvadratiniu
siuvinėjimo plotu.

 Siuvinėjimo lankas RE36b 
Padidintas siuvinėjimo lankas su 20 cm x 36 cm (7.9" iki 
14") siuvinėjimo zona. 

 Spaustukas (RE20b, SQ20b ir RE36b)
Spaustukas, skirtas palaikyti medžiagą siuvinėjimo
lankuose RE20b, SQ20b ir RE36b.

* Siuvinėjimo lankai, tiekiami su jūsų mašina skiriasi
priklausomai nuo jūsų modelio.
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Stabilizatoriai 
Norėdami išgauti geriausios kokybės siuvinėjimą, svarbu 
naudoti stabilizatorius. 
Kaip naudoti: 

 Stabilizatorių padėkite prie medžiagos iš blogos pusės. 
Jums gali tekti naudoti daugiau nei vieną sluoksnį. 
Standžioms medžiagoms po apačia galite padėti ploną 
popieriaus lakštą. 
Naudokite nelipnų tipą, kai siuvinėjimo medžiagos arba 
jos dalies negalima arba sunku lyginti su laidyne. 
Iškirpkite stabilizatorių didesnį už siuvinėjimo lanką ir 
įdėkite jį į lanką taip, kad visas gabalas būtų tvirtinamas 
lanko viduje, vengiant medžiagos laisvumo. 

Stabilizatoriaus pritvirtinimas 

Patieskite blogą medžiagos pusę kartu su blizgia 
stabilizatoriaus puse. Užlenkite stabilizatoriaus kampus 
ir užlaidykite su laidyne, kad sulipintumėte. 

Pastaba: 
Stabilizatoriaus kampo užlenkimas reikalingas, kad po 
siuvinėjimo būtų lengviau nuplėšti perteklinį 
stabilizatorių. Lyginimo temperatūra skiriasi priklausomai 
nuo naudojamo lipnaus stabilizatoriaus.

Stabilizatorių tipai 

Tipas Naudojimas Savybės 

Nuplėšiami Stabilios austinės medžiagos Pagamintas iš pluošto, kuris bus lengvai 
nuplėšiamas. 

Lygintuvas 
įjungtas 

Mezginiai ir visų rūšių nestabilios medžiagos Priklijuojamo tipo prilydomi su lygintuvu. 

Nukerpami Mezginiai ir visų rūšių nestabilios medžiagos Neaustinė medžiaga, kuri nenuplėšiama. 

Tirpus 
vandenyje 

Ažūrinių medžiagų arba nėrinių siuvinėjimas 
Kilpinių medžiagų, pavyzdžiui rankšluosčių, geroje pusėje, 
kad išvengti kilpų praėjimo pro siuvinėjimą. 

Plona plėvelė, kuri ištirps vandenyje. 

Šalinimas su 
šiluma 

Ažūrinių medžiagų arba nėrinių siuvinėjimas Plona plėvelė, kuri lydosi nuo šilumos. 

Pastaba: 

Lipnūs stabilizatoriai gali būti naudojami tik mažų gabaliukų tvirtinimui arba dirbiniams, kurių negalima pritvirtinti 
prie lanko, arba tvirtinti velvetui ir kitoms pašiauštoms medžiagoms, ant kurių visam laikui liktų žymės nuo lanko. 
Po siuvimo, nuvalykite ritelės laikiklį, nes ant jo gali būti prilipusių klijų. 
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Medžiagos įdėjimas į siuvinėjimo lanką 
Naudojant lankus SQ14b, SQ20b arba RE20b 

1. Paruoškite medžiagą ir prie jos iš blogos pusės 
pridėkite stabilizatorių. 
Medžiaga ir stabilizatorius turi būti didesni už lanką. 
Su siuvėjo kreida ant medžiagos nubrėžkite 

centrines linijas. 
 Medžiaga 
 Centrinės linijos 

2. Paguldykite ant medžiagos vidinį lanką ir šabloną, 
sutapdinkite centrines linijas su šablonu. 
 Vidinis lankas 
 Šablonas 

3. Atlaisvinkite lanko priveržimo varžtą, esantį ant 
išorinio lanko.   

Vidinį lanką su medžiaga įdėkite į išorinį lanką. 
 Lanko užveržimo varžtas 
 Išorinis lankas 

4. Įspauskite vidinį lanką su medžiaga į išorinį lanką. 
Užveržkite varžtą, esantį ant išorinio lanko, 
ištempdami medžiagą. Užtikrinkite, kad medžiaga 
lankuose būtų gerai ištempta. 
Nuimkite šabloną. 

5. Su spaustukais fiksuokite medžiagą prie lanko, jei 
naudojate SQ20b arba Re20b lankus. 
 Spaustukas  

Pastaba: 

Stori medžiagos ir stabilizatoriaus sluoksniai gali 
sukelti dygsnių praleidimą arba adatų lūžimą. 
Venkite siuvinėti ant sluoksnių storesnių nei 3mm 
(1/8"). 
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Naudojant lanką RE36b 

1. Paruoškite medžiagą ir prie jos iš blogos pusės
pridėkite stabilizatorių.
Medžiaga ir stabilizatorius turi būti didesni už lanką.
Su siuvėjo kreida ant medžiagos nubrėžkite centrinę

liniją. 
 Medžiaga 
 Centrinė linija 

2. Pasukite išorinio lanko svirtis rodyklės kryptimi ir
išimkite vidinį lanką.
 Išorinio lanko svirtis
 Vidinis lankas

3  Paguldykite vidinį lanką ir šabloną ant medžiagos, 
sutapdinkite centrines linijas su šablonu. 

         Vidinis lankas 
 Šablonas

4. Įspauskite vidinį lanką su medžiaga į išorinį lanką.
Pasukite išorinio lanko svirtis iki pusiaukelės
(rodyklės kryptimi) ir pirštais prisukite lankų
užveržimo varžtus.
 Išorinio lanko svirtis
 Vidinis lankas
 Lanko užveržimo varžtas
 Išorinis lankas
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5. Patempkite keturias medžiagos puses, kad tampriai ją
ištemptumėte.

Užtikrinkite, kad medžiaga lankuose būtų gerai 
ištempta. 
Pasukite išorinio lanko svirtis rodyklių kryptimi. 
Nuimkite šabloną. 
 Išorinio lanko svirtis
 Šablonas

6. Prispauskite medžiagą prie lanko su spaustukais.
Spaustukas

* Po siuvimo, patraukite spaustukus rodyklės kryptimi,
kad juos pašalintumėte. Pasukite išorinio lanko svirtis
ir išimkite medžiagą.

Pastaba: 

• Stori medžiagos ir stabilizatoriaus sluoksniai gali
sukelti dygsnių praleidimą arba adatų lūžimą. Venkite
siuvinėti ant sluoksnių storesnių nei 3mm (1/8").
• Įsitikinkite, kad ant siuvinėjimo lanko RE36b (žr.

6psl.) yra prilipintas neslystantis lipdukas.
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Siuvinėjimo lanko pritaisymas prie mašinos 
Kad pritaisyti: 

1. Pakelkite prispaudimo pėdelę.
Pasukite rankinį skriemulį link savęs, kad pakeltumėte
adatą į aukščiausią padėtį. Įjunkite maitinimo jungiklį.
Jei vežimėlis nėra namų padėtyje, pasirodys įspėjantis
pranešimas perkelti vežimėlį į namų padėtį.
Norėdami perkelti vežimėlį į namų padėtį, paspauskite
OK klavišą.
 OK klavišas 

Pasirinkite arba redaguokite norimą pavyzdį ir 
paspauskite OK klavišą. 

Pasirodys siuvimo parengties ekranas, ir vežimėlis 
persikelia į paleidimo padėtį. 
Paspauskite užrakto klavišą, kad užrakintumėte 

mašiną 
 Užrakto klavišas 

2. Uždėkite ant mašinos paruoštą lanką.
Uždėkite lanką, lygiuodami įpjovas, esančias ant lanko
su vežimėlio kaiščiais.
 Įpjova
 Vežimėlio kaištis
 Vežimėlis
 Svirtis

3. Perkelkite svirtį rodyklės kryptimi.
 Svirtis 

4. Pritvirtinkite lanką, pastumdami jį į vežimėlio kaiščius.
5. Pastumkite svirtį rodyklės kryptimi, kad fiksuotumėte

lanką vietoje.

Kad nuimti: 

1. Pakelkite prispaudimo pėdelę. Pasukite rankinį
skriemulį link savęs, kad pakeltumėte adatą į
aukščiausią padėtį.
Paspauskite užrakto klavišą, kad užrakinti mašiną

2 Perkelkite svirtį rodyklės kryptimi ir nuimkite lanką. 
 Svirtis 

 ATSARGIAI: 
• Būkite atsargūs, kad tarp vežimėlio ir mašinos

korpuso  nebūtų per daug medžiagos.
• Niekada nebandykite stumdyti vežimėlio su ranka ir

nelieskite vežimėlio, jam judant.
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Siūlo laikiklis 
Kad išvengtumėte siuvimo virš adatos siūlo galo, uždėkite 
siūlo galą ant siūlo laikiklio. 
Praveskite adatos siūlą pro angą siuvinėjimo pėdelėje  ir 
patraukite jį aukštyn prie siūlo laikiklio. 
Pakabinkite siūlą ant siūlo laikiklio nuo priekio link 
užnugario. 
 Siūlo laikiklis 

Dizainų pasirinkimas iš vidinės atminties 
Paspauskite vidinės atminties dizaino klavišą, ir atsidarys 
pirmasis (maži dizainai) dizainų sąrašo puslapis. 
 Vidinės atminties dizainų klavišas 

Norėdami naršyti dizainų sąrašus pagal dizainų 
kategoriją, paspauskite dizainų kategorijos klavišą arba 
paspauskite lankų pasirinkimo klavišą, kad galėtumėte 
naršyti dizainus pagal lankų dydį. 
Dizainų kategorijos klavišas 
 Lankų pasirinkimo klavišas

Dizaino kategorija 

Paspauskite dizainų kategorijos klavišą W , norėdami 
pamatyti dizainų sąrašus pagal kategorijas. 
Norėdami naršyti dizaino sąrašus, spauskite 
ankstesnio/sekančio puslapių klavišus. 
 Ankstesnio puslapio klavišas 
 Sekančio puslapio klavišas

Puslapis1 iš 4 
• Petite dizainai
• Mėgstamiausi dizainai
• Kraštų dizainai
• Geometriniai dizainai
Puslapis 2 iš 4
• Sandėliukų dizainai
• Žodžių stiliaus dizainai
• Puošmenų dizainai
• Dygsniavimo (kviltingo) dizainai
Puslapis 3 iš 4
• Apyrankių dizainai
• Švenčių dizainai
• Vestuviniai dizainai
• Dizainai lanke
Puslapis 4 iš 4 
• Sashiko dizainai
• Kalibravimo pavyzdys

Norėdami pasirinkti, paspauskite norimą kategoriją, ir 
atsidarys pavyzdžių pasirinkimo langas. 
Naršykite pavyzdžių sąrašus, naudodami 
ankstesnio/sekančio puslapių klavišus ir, paspaudę 
pavyzdžio piktogramos klavišą, pasirinkite norimą 
pavyzdį. 
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Dizaino pasirinkimas pagal lanko dydį 

Paspauskite lanko pasirinkimo klavišą , ir atsivers lanko 
pasirinkimo langas. Pasirinkite lanko dydį tokį patį arba 
mažesnį nei tas, kurį įdėsite į mašiną 

Naršykite pavyzdžių sąrašus, naudodami 
ankstesnio/sekančio puslapių klavišus ir, paspaudę 
pavyzdžio piktogramos klavišą, pasirinkite norimą 
pavyzdį. 

Monogramų kūrimas 
Paspauskite monogramos klavišą, ir atsivers 
monogramos langas. 
Paspauskite šrifto pasirinkimo klavišą, kad atvertumėte 
šrifto pasirinkimo langą. 
  Monogramos klavišas 
 Šrifto pasirinkimo klavišas 

Monogramai galite pasirinkti vieną iš 10 šriftų, taip pat 2 
raidžių, 3 raidžių, apvadų pavyzdžius ir normalius 
siuvinėjimo pavyzdžius. 

Galimi tokie šriftai ir pavyzdžiai: 

Puslapis 1 iš 2 
• Gotikinis šriftas
• Scenarijaus šriftas
• Cheltenham šriftas
• Kirilicos šriftas 1
• Kirilicos šriftas 2
• Kirilicos šriftas 3

Puslapis 2 iš 2 
• 2 raidžių
• 3 raidžių
• Apvadų pavyzdžiai
• Normalaus siuvimo pavyzdžiai

Paspauskite norimo šrifto piktogramos klavišą, ir atsidarys 
monogramos langas. 

Naršykite puslapius su ankstesnio/sekančio puslapio 
klavišais. 
Galite įvesti abėcėlės raides, skaičius, simbolius, kirilicos 
ir Europos raides. 
 Ankstesnio puslapio klavišas
 Sekančio puslapio klavišas
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Funkciniai klavišai 

 Šrifto pasirinkimo klavišas 
Spauskite šį klavišą, kad atvertumėte šriftų pasirinkimo 
langą. 

 Raidės orientavimo klavišas 
Paspauskite šį klavišą, kad pasirinktumėte horizontalią 
arba vertikalią orientaciją. 

 Raidės dydžio klavišas

Paspaudę šį klavišą, galite pasirinkti šiuos 3 raidžių
dydžius.
Apytikris didžiųjų raidžių dydis yra toks:

L (didelės): 30 mm (1,2") 
M (vidutinės): 20 mm (0,8") 
S (mažos): 10 mm (0,4") 
 Raidės lygio klavišas 
Paspaudus šį klavišą, raidės keisis iš didžiųjų į mažąsias 
ir atvirkščiai. 

 Failo išsaugojimo klavišas

Paspaudus šį klavišą atsidaro langas „save File“
(išsaugoti failą), galite išsaugoti tekstą arba monogramą
kaip failą (žr. 61 puslapį).

 OK klavišas 
Paspauskite šį klavišą, kad patvirtintumėte savo įvestį, 
tada atsidaro siuvimo parengties arba ankstesnis 
redagavimo langas. 

 X klavišas

Spauskite šį klavišą, kad išeitumėte iš monogramų
įvedimo.

 Žymeklio klavišas

Spauskite  šiuos klavišus, kad perkeltumėte žymeklį į
kairę arba dešininę.

 Ištrynimo klavišas 
Paspauskite šį klavišą, jei norite ištrinti simbolį, esantį virš 
žymeklio, arba simbolį, esantį priešais žymeklį. 

 Tarpo reguliavimo klavišas 
Šis klavišas įjungiamas tik tada, kai įvedamas tarpas. 

Jei tarpai tarp simbolių atrodo nevienodi, įdėkite tuščią 
tarpą tarp simbolių ir taip suvienodinkite tarpus. 

Spauskite šį klavišą, kad atvertumėte tarpų reguliavimas 
langą. 
Norėdami padidinti tarpo plotį, paspauskite klavišą „+“. 
Norėdami sumažinti tarpo plotį, paspauskite klavišą „-“. 

Pastaba: 

Tarpo plotis rodomas tik milimetrais. 
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Monogramos programavimas 

Pavyzdžiui: “R&B”  programavimas gotikinio 
stiliaus šriftu. 
Įveskite “R”, žymeklis persijungia į dešinę ir “R” yra 
automatiškai įsimintas. 
Paspauskite raidės dydžio klavišą ir pasirinkite 
mažą dydį. 
 Raidės dydžio klavišas 

Įveskite “&”, žymeklis persikelia į dešinę ir “&” yra 
automatiškai įsimintas. 

Paspauskite raidės dydžio klavišą ir pasirinkite 
vidutinį dydį. 

Įveskite “B”, žymeklis persikelia į dešinę ir “B” yra 
automatiškai įsimintas. 

Spauskite OK klavišą. 
Pasirodys lanko patvirtinimo langas. 
Ekranas pasikeis į siuvimo parengties langą.

Pastaba: 

Lanko patvirtinimo langas nebus rodomas, jei bus 
išjungta lanko patvirtinimo parinktis (žr. 58 puslapį). 

Spalvų keitimas 

Jei prieš siuvimą paspausite spalvų keitimo klavišą, 
keisdami siūlo spalvą atskirai raidei, galėsite siūti 
daugiaspalvę monogramą. Spalvos keitimo klavišas   
keičiasi į        , kai suaktyvinta spalvų keitimo funkcija. 
Mašina automatiškai sustos po kiekvieno simbolio. 
Pakeiskite siūlą į kitą spalvą ir vėl pradėkite siūti. 
(2) Spalvos keitimo klavišas 

Monogramos talpinimas 

Galite pasirinkti vieną iš 3 monogramos vietų: lygiuoti 
kairėje, lygiuoti pagal centrą ir lygiuoti dešinėje. 

  Lygiavimas kairėje 
Paspauskite klavišą       , jei norite pradėti siuvimą 
nuo kairės pusės atskaitos linijos pagal šabloną. 

 Centrinis lygiavimas 
Paspauskite klavišą       , kad siūtumėte lanko centre. 

 Lygiavimas dešinėje
Paspauskite klavišą    , jei norite siūti nuo dešinės 
atskaitos linijos pagal šabloną. 
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2 raidžių monograma 

Pavyzdžiui: 2 raidės aštuonkampio viduje 

1. paspauskite šrifto pasirinkimo klavišą .
Pasirinkite 2- raides .

2. Pasirinkite aštuonkampį . 

3. įveskite “A” ir “B”.
Paspauskite OK klavišą, ir pasirodys įspėjamasis

pranešimas. 
Paspauskite OK klavišą, ir vežimėlis persikels į namų 
padėtį. 
Pasirodys lanko patvirtinimo langas. 
Spauskite OK klavišą. 
Ekranas pasikeis į siuvimo parengties langą. 

Pastaba: 

3 raidžių monograma prisiūta taip pat, kaip ir 2 raidžių 
monograma. 
Monogramos talpinimo vieta 2-m raidėms ir 3-m 
raidėms lygiuojama pagal centrą. 
Lanko patvirtinimo langas nebus rodomas, jei bus 
išjungta lanko patvirtinimo parinktis (žr. 58 puslapį). 
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Monogramos redagavimas 
Simbolio ištrynimas Ištrinti “R” iš “MART” 

1. Paspauskite žymeklio klavišą , kad žymeklį 
perkeltumėte po „R“.

2. Paspauskite klavišą ištrynimo klavišą , ir raidė “R” bus ištrinta. 

Simbolio įterpimas Įterpti “E” į “MAT” 
1. Paspauskite žymeklio klavišą , kad žymeklį
perkeltumėte po „A“.

2. Įveskite raidę “E”.
Raidė „E“ bus įterpta prieš “A”. 
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Siuvimo parengties langas 
Siuvimo parengties langas rodo siuvinėjimo funkcinius 
klavišus ir informaciją apie pasirinktą pavyzdį. 
Paspauskite rodyklės žemyn klavišą  arba rodyklės 
aukštyn klavišą , norėdami pamatyti sekantį funkcinių 
klavišų rinkinį ( iki ). 

Funkciniai klavišai 

 Spalvos sekcijos klavišas 
 Sekimo klavišas  

 Siūlo spalvos/Jog klavišas
 Tikslios padėties/kampo koregavimo klavišas
 Rodyklės žemyn klavišas
 Rodyklės aukštyn klavišas
 Spalvų sąrašo klavišas
 Koregavimo klavišas
 Lanko sugrįžimo klavišas
 Dygsnių į priekį klavišas
⑪ Dygsnių atgal klavišas
⑫Šuolio klavišas
⑬ Jog klavišai

Pavyzdžio informacija 
Vaizdinis jutiminis ekranas rodo tokią informaciją: 
 Lanko dydis 
 Dizaino matmenys 
 Maksimalus siuvimo greitis
  Įtempimo nustatymas
 Siūlų spalvų (sluoksnių) skaičius
 Reikalingas siuvimo laikas
 Peržiūros langas
 Kryžminis ženklas (dabartinis siuvimo taškas)
 Proceso eigos juosta
 Dygsnių skaičius
⑪ Siūlo spalva
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Dygsnių atgal/į priekį klavišai 

Paspauskite klavišą „-“ , kad perkeltumėte lanką atgal į 
ankstesnį siuvimo tašką. 
Paspauskite klavišą  „+“ , kad perkeltumėte lanką pirmyn. 
Kiekvieną kartą, paspaudus klavišą, lankas persikels vienu 
dygsniu. Laikykite ilgiau paspaudę klavišą, kad 
perkeltumėte greičiau ir iš karto peršoktumėte 10, 100 arba 
500 dygsnių. Dygsnių skaičius ® ir bendras dygsnių 
skaičius r rodomi dygsnių skaičiavimo lange. 
Jūs galite naudoti šiuos klavišus, kad perkeltumėte 
siuvinėjimo lanką ten, kur nutrūko arba išsivėrė siūlas. 
 Dygsnių atgal klavišas 
 Dygsnių į priekį klavišas 
 Dygsnių skaičius
 Bendras dygsnių skaičius

Šviesiai mėlyna juosta dygsnių skaičiavimo lange yra 
proceso eigos (progreso) juosta. Progreso juosta  
pasirodo, kai dygsnio skaičius didėja, ir parodo siuvinėjimo 
proceso eigą. Kai projektas baigtas, proceso juosta grįžta į 0. 
. Proceso eigos juosta

Šuolio klavišas 

Jei norite tiesiogiai pereiti prie norimo siuvimo taško, 
paspauskite šuolio klavišą , ir atsidarys skaitinis 
klaviatūros langas . Įveskite norimą dygsnių skaičių ir 
paspauskite OK klavišą. 
Lankas persikels į jūsų įvestą siuvimo tašką. 
 Šuolio klavišas 
 Skaičių klaviatūros langas

Kryžmas ženklas 

Kryžmas ženklas  peržiūros lange  nurodo esamą 
siuvimo tašką. Paspauskite peržiūros langą , norėdami 
paslėpti kryžminį ženklą. 
 Peržiūros langas
 Kryžminis ženklas (dabartinis siuvimo taškas)

Spalvos sekcijos klavišas 

Paspauskite spalvos sekcijos klavišą  , kad 
parodytumėte visą arba dalį pasirinkto dizaino vaizdą tik 
atskiros spalvos sekcijoje. 
Norėdami peržiūrėti kitos spalvos sekciją, paspauskite 
sekančio puslapio klavišą ⑫. 
Norėdami peržiūrėti ankstesnės spalvos sekciją, 
paspauskite ankstesnio puslapio klavišą ⑪. 
Jei norite siūti tik tam tikros spalvos sekciją, spauskite 
sekančios/ankstesnės spalvos klavišus, kol pasirodys 
norima sekcija. 
 Spalvos sekcijos klavišas 
⑪ Ankstesnio puslapio klavišas
⑫ Sekančio puslapio klavišas
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Sekimo klavišas  

Sekdami pavyzdžio kontūrą be siuvimo arba siūdami su 
daigstymo dygsniais, galite patikrinti siuvinėjimo srities 
dydį. 
Paspauskite sekimo klavišą, ir atsivers sekimo parinkties 
langas. 
 Sekimo klavišas 

Galimos 3 parinktys: 
1. Sekti be siuvimo

Paspausti     klavišą, kad atidarytumėte sekimo langą be 
siuvimo.
Paspauskite sekimo klavišą        , kad pradėtumėte sekti 
arba paspauskite vieną iš klavišų                      , kad 
lanką perkeltumėte į kampą.

2. Seki ir daigstyti (viengubai)

Paspauskite klavišą     , jei norite atidaryti sekimo ir 
daigstymo (viengubo) langą.
Nuleiskite prispaudimo pėdelę.
Norėdami paleisti daigstymą, paspauskite start/stop 
mygtuką.
3. Sekti ir daigstyti (dvigubai)

Paspauskite klavišą        , kad atidarytumėte sekimo ir 
daigstymo (dvigubo) langą.
Nuleiskite prispaudimo pėdelę.
Norėdami paleisti daigstymą, paspauskite start/stop 
mygtuką. Pirma, mašina daigsto pavyzdžio vidų tada seka 
pavyzdžio kontūrą su daigstymo dygsniais.

Pastaba: 

Mašina daigstys aplink siuvinėjimo sritį su 5mm užlaida. 
Tačiau užlaida bus nulinė, kai pavyzdys plinta per 
didžiausią siuvinėjimo srities ribą. 
Norėdami užverti sekimo parinkties langą, paspauskite 
X klavišą. 

Siūlo spalvos/Jog klavišas 

Paspauskite siūlo spalvos/Jog klavišą, kad parodytumėte 
arba paslėptumėte Jog klavišus. Kai Jog klavišai yra 
paslėpti, rodomas pasirinkto dizaino siūlų spalvų sąrašas. 
Su Jog klavišais koreguokite lanko padėtį taip, kad adata 
atsidurtų tiesiai virš medžiagos atskaitos linijų centro. 
 Siūlo spalvos/Jog klavišas 
 Siūlų spalvų sąrašas
 Jog klavišai
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Mažo padėties/kampo koregavimo klavišas 

Nenuėmę siuvinėjimo lanko nuo mašinos, jūs galite atlikti 

siuvinėjimo dizaino padėties arba kampo smulkias 
korekcijas. 
Paspauskite tikslios padėties/kampo koregavimo klavišą . 
Originali siuvinėjimo dizaino padėtis yra stebima kaip juodas 

stačiakampis . 

 Kai jūs atliksite smulkią siuvinėjimo dizaino korekciją, 

atsiras raudonas stačiakampis , tai parodo skirtumą 

tarp pradinės ir pakoreguotos padėčių. 

Dizaino pasukimas 

Jūs galite padaryti siuvinėjimo dizaino kampo smulkius 

pakeitimus. 
Paspauskite       klavišą , norėdami pasukti dizainą 0,5 

laipsnių pagal laikrodžio rodyklę. 
Paspauskite   klavišą , norėdami pasukti esamą 

dizainą 0,5 laipsnių prieš laikrodžio rodyklę. 
Kampo reikšmė rodoma lange . 

Pastaba: 

Siuvinėjimo dizaino kampą galite reguliuoti nuo -5.0 iki 
5.0 laipsnių ribose. 
Siuvinėjimo dizaino kampas negali būti koreguojamas, 

jei viršijama siuvimo sritis. 

Dizaino perkėlimas 

Jūs galite atlikti siuvinėjimo dizaino padėties smulkius 

pakeitimus. 
Paspauskite kampas/judėti klavišą ⑪. 
Ekrane pasirodys Jog klavišai. 
Paspauskite klavišą       arba     klavišą  ,  norėdami 

perkelti dizainą 0.5mm į dešinę arba į kairę (X langas ). 
Paspauskite klavišą      arba       klavišą  , norėdami 

perkelti dizainą 0.5mm į priekį arba atgal (Y langas ). 
Perkėlimo atstumas nuo pradinės padėties rodomas 

languose, kaip X ir Y koordinatės. 

Pastaba: 

Siuvinėjimo dizaino padėtis gali būti tiksliai reguliuojama 

nuo -5,0mm iki 5.0mm ribose. 
Siuvinėjimo dizaino padėtis negali būti koreguojama, 

kertant siuvinėjimo srities ribą. 
Perkėlimo atstumas nuo pradinės padėties rodomas 

languose tik milimetrais. 
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Spalvų sąrašo klavišas 

Paspauskite rodyklės žemyn klavišą  arba rodyklės 
aukštyn klavišą , norėdami pamatyti sekantį funkcinių 
klavišų rinkinį. 
Paspauskite spalvų sąrašo klavišą  , jei norite peržiūrėti 
pasirinkto dizaino siūlų spalvų sąrašą. 

Paspauskite dygsnių skaičiaus klavišą , kad 
peržiūrėtumėte dygsnių skaičių atskirai pasirinkto dizaino 
spalvai. 
Paspauskite ritės klavišą  , norėdami peržiūrėti siūlų 
spalvų sąrašą pasirinktame dizaine. 

Koregavimo klavišas. 
Paspauskite koregavimo klavišą, kad atidarytumėte 
rankinių nustatymų langą. 
Šiame lange galite koreguoti tokius nustatymus. 
 Koregavimo klavišas 

 Siūlo automatinio įtempimo lygis

Paspauskite „+“ arba „-“ klavišą, kad pakoreguotumėte
siūlo įtempimą pagal savo pageidavimus.

 Siūlo šuolių galų nukirpimas

Ši parinktis gali būti naudojama, kai suaktyvintas „šuolio
siūlo nukirpimo ilgio“ nustatymas arba kai veikia
„nukirpimo komanda“ (žr. 59psl.).
Paspauskite „+“ arba „-“ klavišą, kad pakoreguotumėte
siūlo šuolio galo ilgį.
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Lanko sugrįžimo klavišas 

Jei adata yra nuleista, pasukite rankinį skriemulį link 

savęs, kad pakeltumėte adatą į aukščiausią padėtį.

Pakelti prispaudimo pėdelę.

Paspauskite lanko sugrįžimo klavišą , ir atsivers lanko 
sugrįžimo parinkties langas.

Paspauskite klavišą  , ir atsidarys patvirtinimo 
langas. Paspauskite OK, jei norite perkelti vežimėlį atgal 

į namų padėtį ir sugrįžti į siuvimo parengties ekraną. 

Paspauskite vieną iš                klavišų, norėdami perkelti 

vežimėlį į budėjimo padėtį.

Paspauskite X klavišą, kad uždarytumėte  lanko 

sugrįžimo parinkties langą.

 Lanko sugrįžimo klavišas

Paspauskite start/stop mygtuką.
Pasirodo ATSARGIAI pranešimas..

Paspauskite OK klavišą, ir lankas sugrįš į pradinę padėtį.
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Siuvinėjimo paleidimas 

1. Pasirinkite norimą pavyzdį.
Paspauskite siūlo spalvos / Jog klavišą . Pasirodys
Jog klavišai. 

2. Su Jog klavišais koreguokite lanko padėtį taip, kad
adata atsidurtų tiesiai virš medžiagos simetrinių linijų
centro.
 Jog klavišai 

3. Paspauskite start/stop mygtuką ir pasiūkite 5 į 6
dygsnius.

Norėdami sustabdyti mašiną, dar kartą paspauskite 
start/stop mygtuką. 

Nukirpkite laisvus siūlus arti paleidimo taško. 
 Laisvas siūlas

Vėl paspauskite  start/stop mygtuką, kad tęstumėte 
siuvimą. 

Kai bus baigta pirmoji spalvos sekcija, mašina sustos 
automatiškai (ir nukirps siūlus, jei suaktyvintas 
automatinis siūlų nukirpimas). 
Pakeiskite siūlą į kitą spalvą ir siūkite sekančią sekciją. 

Jei reikia, siuvimo metu galite reguliuoti siuvimo padėtį 
su Jog klavišais. 
Norėdami sustabdyti mašiną, dar kartą paspauskite 

start/stop mygtuką. 
Spauskite Jog klavišus, kad perkeltumėte lanką į 
norimą padėtį. Norėdami tęsti siuvimą, dar kartą 
paspauskite start/stop mygtuką. 

Pastaba: 

Užbaigus siūti visas spalvų sekcijas, adatos kritimo 
padėtis vėl sugrįžta į pradinę. 

Siuvimo rezultatai 

Siuvinėjimo pavyzdys yra siuvamas ant medžiagos 
centrinių linijų, kaip parodyta. 
 Centrinės linijos ant medžiagos 

Pastaba: 

Kaip nustatyti siūlo automatinį nukirpimą, žr. į 59pusl. 

35 

W
W

W
.V

ISKASSIU
VIM

UI.L
T



Redagavimo režimas 

Redagavimo režime galite redaguoti ir sujungti 
pavyzdžius, kad sukurtumėte originalius siuvinėjimo 
dizainus. 
Paspauskite redagavimo režimo klavišą ®, ir atsidarys 
redagavimo langas lankui SQ20b . 
 Redagavimo režimo klavišas 

Lanko dydžio pasirinkimas 
Galite pasirinkti ir kitus lankų dydžius. 

1. Paspauskite lanko pasirinkimo klavišą , ir atsivers
lanko pasirinkimo langas.
 Lanko pasirinkimo klavišas 

2. Paspauskite sekančio puslapio klavišą , kad
pamatytumėte kitus lankus. Paspauskite lanko
piktogramos klavišą, kad pasirinktumėte norimą lanką. 
Ekranas grįš į redagavimo langą.
 Sekančio puslapio klavišas 

Pastaba: 
• Redagavimo režimu negalite pasirinkti pavyzdžių,

didesnių už pasirinkto lanko dydį.
• Kai kurie iš lankų nėra įtraukti su mašina.

Siuvinėjimo dizainų atidarymas 

Redagavimo lange iš vidinės atminties galite atidaryti 
dizainus, monogramas ir dizainus iš USB atmintinės. 

Norėdami atidaryti dizainų pavyzdžius, paspauskite namų 
klavišą . 
Paspauskite vidinės atminties dizainų klavišą . 
Iš dizainų sąrašų pasirinkite norimą pavyzdį (žr. 73–80 
puslapius). 
 Namų klavišas 
 Vidinės atminties dizainų klavišas 
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Redagavimo įrankių juostos informacija 

Redagavimo įrankių juostoje yra šie klavišai, kaip 
parodyta. 
Paspauskite sekančio rinkinio klavišą , kad 
pamatytumėte sekantį redagavimo rinkinį. Paspauskite 
ankstesnio rinkinio klavišą  , kad pamatytumėte 
ankstesnį redagavimo įrankių rinkinį. 
Išdėstymo klavišai 
Sekančio rinkinio klavišas 
Ankstesnio rinkinio klavišas
Slinkties klavišas 
Mastelio keitimo (zoom) klavišas
Lanko pasirinkimo klavišas 
Dubliavimo klavišas
Ištrynimo klavišas
Dydžio keitimo klavišas
Pasukimo klavišas
⑪Horizontalaus veidrodinio atvaizdo klavišas
⑫Vertikalaus veidrodinio atvaizdo klavišas
⑬Lanku monogramos klavišas
⑭Grupavimo klavišas
⑮Failų išsaugojimo klavišas((žr. 61pusl.)
⑯Vartotojo spalvų klavišas
⑰Spalvų grupės klavišas
⑱Siuvimo eilės klavišas
⑲Centrinės padėties klavišas
⑳Kampų išdėstymo klavišas
(21) Vienos spalvos siuvimo klavišas

Pavyzdžio pasirinkimas 

Norėdami pasirinkite pavyzdį redagavimui, redagavimo 
lange paspauskite į pavyzdžio atvaizdą. 
Aplink  pasirinktą pavyzdį pasirodys žalias rėmas . 

Pavyzdžio perkėlimas 

Norėdami redagavimo lange perkelti pavyzdį, piršto 
galiuku arba jutiminio ekrano rašikliu paspauskite jį ir 
vilkite į norimą vietą. 

Pastaba: 

Nevilkite pavyzdžio per ekraną su aštriu smailiuoju 
daiktu. 

Galite perkelti pasirinktą pavyzdį taip pat spausdami 
išdėstymo klavišus. 
Spauskite išdėstymo klavišus , kad perkeltumėte 
pavyzdį į norimą padėtį redagavimo lange. 

Paspauskite centrinės padėties klavišą , jei norite 
perkelti pavyzdį į redagavimo lango centrą. 
 Išdėstymo klavišai 
 Centrinės padėties klavišas 

Vežimėlis nejudės, kai spausite išdėstymo klavišus, nes 
lanko atžvilgiu judės pavyzdžio padėtis, ne mašinos. 
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Pavyzdžio dubliavimas 

1. Paspauskite dubliavimo klavišą, kad padarytumėte
pasirinkto pavyzdžio kopiją.
Dubliavimo klavišas 

2. Dubliuotas pavyzdys bus nukopijuotas ant originalaus
pavyzdžio. Perkelkite kopiją, kad matytumėte originalų
pavyzdį.

Pavyzdžių ištrynimas 

1. Paspauskite ant pavyzdžio, kurį reikia ištrinti.
2. Paspauskite ištrynimo klavišą, kad ištrintumėte
pasirinktą pavyzdį.
Ištrynimo klavišas 

Pavyzdžio dydžio keitimas 

1. Paspauskite šį klavišą, kad atvertumėte dydžio keitimo
parinkties langą.

Dydžio keitimo klavišas 
2. Galite pakeisti siuvinėjimo pavyzdžio dydį nuo 80%
iki 120% originalaus dydžio.
Paspauskite „+“  klavišą , kad padidintumėte
pavyzdžio dydį.
Paspauskite klavišą „-“ , kad sumažintumėte
pavyzdžio dydį.
Kiekvieną kartą paspaudus klavišą „+“ arba „-“, dydis
pasikeis 1%. Norėdami greitai keisti dydį, paspauskite
ir laikykite klavišą „+“ arba „-“.
Dydžio pakeitimas dydis bus išreikštas ir rodomas
procentais .
Paspauskite OK klavišą, kad patvirtintumėte naują
dydį.
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Pavyzdžio pasukimas 

1. Paspauskite sekančio rinkinio klavišą @, kad
pamatytumėte sekantį redagavimo įrankių rinkinį.

Paspauskite pasukimo klavišą ©, kad atvertumėte 
pasukimo parinkčių langą. 
Pasukimo klavišas 
2. Paspauskite klavišą , kad pasuktumėte 
pasirinktą pavyzdį 
1 laipsniu pagal laikrodžio rodyklę. 
Paspauskite      klavišą , kad pasuktumėte pasirinktą   
pavyzdį 1 laipsniu prieš laikrodžio rodyklę. 
Paspauskite      klavišą , kad pasuktumėte pasirinktą 
pavyzdį 45 laipsniais pagal laikrodžio rodyklę. 
Paspauskite       klavišą , kad pasuktumėte 
pasirinktą pavyzdį 45 laipsniais prieš laikrodžio 
rodyklę. 
Pavyzdžio pasukimo kampas rodomas lange . 
Paspauskite klavišą OK, kad patvirtintumėte. 

Pavyzdžio vartymas 

1. Paspauskite vertikalaus arba horizontalaus
veidrodinio atvaizdo klavišą.
 Horizontalaus veidrodinio atvaizdo klavišas 
 Vertikalaus veidrodinio atvaizdo klavišas 
2. Spauskite  klavišą , kad sukurtumėte pasirinkto 

pavyzdžio horizontalų veidrodinį atvaizdą. 

3. Paspauskite       klavišą  , kad sukurtumėte
pasirinkto pavyzdžio vertikalųjį veidrodinį atvaizdą.
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Monogramos dėliojimas lanku 

Galite padaryti monogramą virš arba po lanku. 
1. Įveskite simbolius ir paspauskite OK klavišą.

2. Įvesti simboliai rodomi redagavimo lange.
Paspauskite lanko (arc) klavišą, ir atsivers lanko

išdėstymo pasirinkimo langas. 
 Lanku dėstymo klavišas 

3. Paspauskite viršutiniu lanku išdėstymo klavišą  , kad
sukurtumėte lanką viršutiniam išdėstymui.
Spauskite apatiniu lanku išdėstymo klavišą , kad
sukurtumėte lanką apatiniam išdėstymui.
Paspauskite padidinimo klavišą , kad lankas taptų
ilgesnis.
Paspauskite sutrumpinimo klavišą , kad lankas būtų
trumpesnis.
Paspauskite klavišą OK, kad patvirtintumėte.

 Viršutiniu lanku išdėstymo klavišas 
 Apatiniu lanku išdėstymo klavišas 
 Padidinimo klavišas 
 Sutrumpinimo klavišas
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Pavyzdžių grupavimas 

1. Galite grupuoti pavyzdžius kartu. 
Paspauskite sekančio rinkinio klavišą , kad 
pamatytumėte sekantį redagavimo įrankių rinkinį. 
Paspauskite grupavimo klavišą , ir atsivers 
grupavimo parinkties langas. 
 Sekančio rinkinio klavišas 
 Grupavimo klavišas 

2. Paspauskite grupuoti visus klavišą  ir paspauskite 
mygtuką OK, kad grupuotumėte visus pavyzdžius 
redagavimo lange. 
 Grupuoti visus klavišas 

3. Jei norite grupuoti tik pasirinktus pavyzdžius, 
paspauskite grupuoti pasirinktus klavišą . 
Pasirinkite norimus pavyzdžius, paspaudę ant 
pavyzdžių atvaizdų. 
Paspauskite į pasirinktą pavyzdį dar kartą, kad 
atšauktumėte pasirinkimą. 
Paspauskite OK klavišą, kad grupuotumėte pasirinktus  
pavyzdžius. 
 Grupuoti pasirinktus klavišas 

4. Sugrupuotus pavyzdžius galima perkelti ir dubliuoti, 
kaip vienetą. 
Kai grupuojami tiktai pasirinkti pavyzdžiai, likusieji 
pavyzdžiai tampa pilki ir negali būti pasirinkti. 
Norėdami išgrupuoti dizainų pavyzdžius, paspauskite 
dar kartą grupuoti klavišą. 
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Ekrano spalvų pritaikymas vartotojui 

Galite imituoti faktinės medžiagos ir siūlų spalvas ekrane, 
taikydami dizaino vaizdo ir redagavimo lango spalvas. 
1. Paspauskite vartotojo spalvų klavišą, ir atsivers 

vartotojo spalvų langas. 
 Vartotojo spalvų klavišas 

2. Jei norite pakeisti dizaino pavyzdžio spalvą, 
paspauskite dizaino spalvų klavišą. 
Spauskite slinkties klavišus, kol peržiūros lange 
pasirodys norima sekcija. 
 Dizaino spalvų klavišas 
  Slinkties klavišai 

Norėdami pasirinkti spalvą, paspauskite vieną iš 12  
spalvų plytelių. 
 Spalvų plytelės 

Norėdami pakeisti pasirinktos spalvos atspalvį, 
spauskite sekančio puslapio klavišą, ankstesnio 
puslapio klavišą arba vilkite slankiklį į kairę arba į 
dešinę. 
 Slankiklis 
 Sekančio puslapio klavišas 
 Ankstesnio puslapio klavišas 

Galite priskirti pavadinimą pritaikytai spalvinės 
sekcijos spalvai, paspaudę vardo klavišą. 
Priskirtas pavadinimas bus rodomas vietoj siūlų 
spalvos pavadinimo ir kodo siuvinėjimo lange. 
Pavadinimo klavišas 

3. Jei norite pakeisti fono spalvą, paspauskite fono 
spalvos klavišą ir pasirinkite norimą spalvą. Norėdami 
pasirinkti spalvą, paspauskite vieną iš 12 spalvų 
plytelių. Norėdami pakeisti pasirinktos spalvos 
atspalvį, spauskite sekančio puslapio klavišą, 
ankstesnio puslapio klavišą arba vilkite slankiklį į kairę 
arba į dešinę. 
 Ekrano fono spalvos klavišas 

Pastaba: 
Jei dizainas *.JPX formatu turi fono vaizdą, redagavimo 
lange paspausdami fono vaizdo klavišą, galite rodyti 
fono vaizdą. 
 Ekrano fono vaizdo klavišas 
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Spalvų grupavimas 

Jungdami dubliuotus pavyzdžius ir grupuodami spalvas, 
galite sumažinti spalvų sekcijų skaičių  

1. Pavyzdžiui, sujungtų dizainų pavyzdys, sukurtas 45 
puslapyje, turi 12 spalvų sekcijų. 

2. Paspauskite spalvų grupavimo klavišą , ir atsivers 
spalvų grupavimo langas. 
Paspauskite OK klavišą, kad sujungtumėte visas tos 
pačios spalvos spalvų sekcijas, ir atsidaro siuvimo 
parengties langas. 
 Spalvų grupavimo klavišas 

3. Spalvų sekcijų skaičius sumažėja iki 3. 

Pastaba: 

Spalvų grupavimas bus atšauktas, sugrįžus į 
redagavimo langą. 
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Siuvimo tvarka (eilė) 

Galite pakeisti pavyzdžio siuvimo tvarką. 

Paspauskite siuvimo tvarkos klavišą ® ir vieną paskui kitą 
spauskite ant 
 pavyzdžių vaizdų. 
Pavyzdžiai bus siuvami tokia pačia tvarka, kaip spaudėte 
ant vaizdų. 
Dar kartą paspauskite siuvimo tvarkos klavišą, kad 
grįžtumėte į ankstesnį ekraną. 
 Siuvimo tvarkos klavišas 

Centrinė padėtis 

Galite perkelti pasirinktą pavyzdį į centrinę padėtį. 
1. Paspauskite ant pavyzdžio, kurį reikia perkelti. 
2. Paspauskite centrinės padėties klavišą , kad 

perkeltumėte pavyzdį į centrinę padėtį. 
 Centrinės padėties klavišas 
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 Sukurti kvadratinį rėmą 

1. Pasirinkite pavyzdžio geometrinį dizainą SQ14B-56. 
Perkelkite dizainą aukštyn ir į dešinę. 

2. Spauskite kampų išdėstymo klavišą. 
Pavyzdys bus automatiškai nukopijuotas ir patalpintas  
simetriškai į 4 kampus. 
Paspauskite OK klavišą. 
 Kampų išdėstymo klavišas 

3. Atsidarys siuvimo parengties langas. 

Siuvimas viena spalva  

Jei norite siūti pavyzdį ar pavyzdžių junginį tik viena 
spalva, paspauskite siuvimo viena spalva klavišą . 
Mašina nesustos tol, kol nebus išsiuvinėtas visas 
dizainas. 

1. Paspauskite siuvimo viena spalva klavišą . 
     2. Paspauskite OK klavišą. 

3. Dizainas (-ai) bus rodomas (-i) pilka spalva. 
Paspauskite  start/stop mygtuką, kad paleistumėte       
siuvimą viena spalva. 
Dizaino bus siuvamas nesustojant spalvos keitimui. 
 pokyčių. 
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Redagavimo lango vaizdo mastelio keitimas (zoom) 

Paspauskite zoom klavišą, kad atidarytumėte 
priartinti/atitolinti langą. 
Paspaudę vieną iš vaizdo dydžio klavišų, pasirinkite vaizdo 
dydį normalų, didelį arba didžiausią. 
Zoom klavišas 
 Normalaus vaizdo dydžio klavišas 
 Didelio vaizdo dydžio klavišas
 Didžiausio vaizdo dydžio klavišas 

Artinant, slinkties funkcija suaktyvinama automatiškai. 
Norėdami paslinkti padidintą langą, vilkite langą norima 
kryptimi. 
Paspauskite slinkties klavišą, jei norite atšaukti slinkties 
komandą. 
 Slinkties klavišas
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Sandėliukų dizainai aplikacijoms 
Sandėliukų dizainai SQ14b-67 iki SQ14b-69 yra specialūs 
 dizainai mašininio siuvinėjimo aplikacijoms. 
Galite pridėti aplikacijos gabaliuką prie pagrindo 
medžiagos ir vienu metu išsiuvinėti aplikacijos dizainą. 

Pavyzdžiui: Sandėliuko dizainas SQ14b-67 
Paruoškite pagrindo medžiagą ir aplikacijos medžiagą. 
Pasirinkite sandėliuko dizainą SQ14b-67 ir uždėkite 
pagrindo 
į lanką. 

Pritvirtinkite lanką prie vežimėlio ir paspauskite sekimo 
klavišą. 
Paspauskite Q klavišą, norėdami pasirinkti sekimą ir 
daigstymą (viengubą) (žr. 31psl.). 
Paleiskite mašiną, kad su daigstymo dygsniais 
pažymėtumėte kontūrą aplink siuvinėjimo dizainą. 
. 

Iškirpti aplikacijos medžiagą tokio paties dydžio kaip ir 
pažymėtas  plotas. 
Padėkite aplikacijos gabalą ant pažymėto ploto ir siūkite 
 pirmąją sekciją (spalvą). 

Pastaba: 

Prisekite aplikacijos gabalą segtukais arba panaudokite 
klijų purškalą kad fiksuotumėte į vietą, jei reikia. 

Nuimkite lanką nuo mašinos, bet neišimkite medžiagos 
iš lanko. 
Nuimkite daigstymo dygsnius. Nukirpkite aplikacijos 
medžiagos perteklių kaip įmanoma arčiau siūlės linijos. 

Vėl pritvirtinkite lanką prie mašinos. 
Pasiūkite likusias aplikacijos dizaino sekcijas 
(spalvas). 
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Alternatyvus metodas 
Paruoškite aplikacijos medžiagą didesnę nei lanko dydis. 
Pritaisykite aplikacijos medžiagą į lanką. 
Siūti tik pirmąją sekciją (spalvą). 

Nuimkite lanką ir išimkite aplikacijos medžiagą iš lanko. 
Iškirpkite aplikacijos medžiagą pagal siuvimo liniją, kad 
pagamintumėte aplikacijos gabalą. 

Paruoškite pagrindo medžiagą ir įstatykite ją į lanką. 
Vėl pritvirtinkite lanką prie mašinos. 
Paspauskite ankstesnį puslapio klavišą, kad grįžtumėte į 
pirmąją sekciją (spalvą) ir pasiūti pirmąją sekciją (spalvą), 
kad pažymėtumėte  aplikacijos padėtį. 
 Ankstesnio puslapio klavišas 

Padėkite aplikacijos gabalą ant pagrindo medžiagos ir 
 suderinkite aplikacijos gabalą su padėties žyme. 
Pritvirtinkite aplikacijos gabalą į vietą su lipnia juosta arba 
smeigtukais. 

Pasiūkite likusias aplikacijos dizaino sekcijas (spalvas). 
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Švenčių dizainai 
Jūs galite padaryti savo vėliavų girliandą su šventiniais 
 dizainais. 

1. Pasirinkite dizainų sąrašą pagal lanko dydį ir pasirinkite 
 lanką SQ20b. 

Pasirinkite dizaino pavyzdį SQ20b -39. 

2. Redaguokite savo vėliavėlės dizainą redagavimo režime. 

3. Paspauskite klavišą OK, kad atvertumėte siuvimo 
parengties langą. 
Įdėkite medžiagą į lanką ir lanką į vežimėlį. 

Paspauskite start/stop mygtuką, kad siūtumėte. 

4. Baigę siūti, nuimkite lanką nuo vežimėlio. Išimkite 
medžiagą iš lanko. 

Iškirpkite vėliavėlės dizainą pagal išorinę siūlę. 

5. Vėliavėlės viršų atlenkite atgal į blogąją medžiagos 
pusę, kaip parodyta. 

Naudokite lyginimo medžiagą ir užlyginkite sulenktą 
kraštą. 

6. Prisiūkite arba priklijuokite sulenkto krašto blogąją 
pusę su dvipuse lipnia juosta arba klijais. 

Būtinai palikite vietos virvelei. 

7. Praveskite virvelę per angą, kaip parodyta. 

8. Iškirpkite medžiagos tokio dydžio kaip vėliavėlė. 
Prisiūkite medžiagą, kad uždengtumėte vėliavėlės 
nugarinę pusę. 

9. Pakartokite procedūras ir padarykite savo vėliavėlių  
girliandą. 
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Apyrankių dizainai 
Galite pasigaminti sau apyrankių, siūdami apyrankių 
dizainus 
 ant vandenyje tirpaus stabilizatoriaus. 

Naudokite tą patį siūlą ritelei kaip ir adatai. 
Naudokite pilnai vyniotą ritelę. 
Nustatykite žemą ritelės siūlo perspėjimo lygį į 3 arba 4 (žr. 
 57psl.). 
Nustatykite maksimalų siuvimo greitį iki 600dpm (dygsnių 
per min.) arba mažiau (žr. 57psl.). 

Įdėkite į lanką vandenyje tirpųjį stabilizatorių. 
Užtikrinkite, kad stabilizatorius lanke būtų gerai ištemptas. 
Pasirinkite norimą apyrankės dizaino modelį ir siūkite. 

Išimkite iš lanko vandenyje tirpųjį stabilizatorių. 
Žirklėmis nukirpkite vandenyje tirpųjį stabilizatorių, supantį 
 dizainą. 

Pašalinkite vandenyje tirpųjį stabilizatorių, pamirkę  
 apyrankės dizainą į šilto vandens dubenį. 

Prie apyrankės galų prijunkite grandinės žiedus*.  
Grandinės žiedas 

• Šios mašinos komplekte žiedai nėra įdėti. 

Prikimštų lėlių dizainai 
Jūs galite pasigaminti savo prikimštą lėlę su lanko 
 dizainais. Paruoškite šias medžiagas. 
• Medžiaga 1 (18" x 12": 46 x 30 cm) 
• Medžiaga 2 (16" x 10": 41 x 25 cm) 
• Stabilizatorius (netirpus vandenyje) 
• Medvilnės kamšalas 
• Į prikemšamų lėlių dizainų RE36b-8 ir 9, galite pridėti 
dalių, panašių į ragus. Paruoškite savo norimo 
 dizaino medžiagas. 

Paspauskite lanko pasirinkimo klavišą, kad pasirinktumėte  
RE36b.     
Rinkitės dizainą nuo Nr. 7 iki Nr. 9. 

Pavyzdžiui: RE36b-8 + ragai 

1. Pridėkite stabilizatorių prie blogos medžiagos 1 pusės 
 ir įdėkite medžiagą į siuvinėjimo lanką RE36b          
(žr. 18, 20-21 puslapius). 

Uždėkite ant mašinos paplatintą stalą (žr. 6psl). 
Uždėkite siuvinėjimo lanką ant vežimėlio (žr. 22psl.). 
  Medžiaga 1 
  Stabilizatorius 

Pastaba: 

Nenuimkite medžiagos nuo siuvinėjimo lanko 
 iki siuvimo projekto pabaigos. 
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2. Siuvinėkite tokias dalis; abi rankas, kirpimo liniją, iltis,
baltą akies dalį, burną ir akies obuolį. Pakelkite
prispaudimo pėdelę, kai mašina automatiškai sustoja
užbaigusi akies obuolio siuvimą. Uždėkite rago formos 
medžiagas (pvz., veltinio), kaip parodyta C žingsnyje,
ir pritvirtinkite jas lipnia juosta arba smeigtukais.

* Ragams nenaudokite per storos medžiagos. Gali būti
neįmanoma jas išsiuvinėti.
 Ragai (pageidaujama medžiaga ir forma)
 Lipni juosta

3. Nuleiskite prispaudimo pėdelę ir siūkite ragus.
* Nors rodomas pranešimas „Keisti spalvą“, galite tęsti

siuvimą nekeisdami siūlų spalvos.
4. Po to, kai siuvimas yra baigtas, abi siuvinėjimo dizaino

puses padenkite klijais, kaip parodyta.
Uždėkite medžiagą 2 su pritvirtintu stabilizatoriumi
gerąja puse žemyn ant medžiagos1 ir suklijuokite jas
klijais.
 Medžiaga 1 (geroji pusė) 
 Stabilizatorius 
 Klijai
 Medžiaga 2 (blogoji pusė)

5. Siuvinėkite likusią dizaino dalį.
Baigę siuvimą, nuimkite medžiagas nuo siuvinėjimo
lanko.

* Naudokite tas pačias (ar panašias) spalvas
medžiagoms ir siūlams, kad siūlai neišsiskirtų (arba
neišsišoktų), kai išversite medžiagų vidų į išorę.

6. Pašalinkite stabilizatorių nuo medžiagos 1 ir
medžiagos 2. Su žirklėmis prakirpkite medžiagas
pagal kirpimo liniją (tolimiausios siūlės) .

* Kad stabilizatorių būtų lengviau pašalinti, pašildykite jį
su lygintuvu. Lygindami stabilizatorių uždenkite jį
audiniu, kad ant lygintuvo nepriliptų klijų.
 Kirpimo linija
 Medžiaga 1 (blogoji pusė)

7. Prakirpkite plyšius nuo audinio krašto iki 2mm priešais
siūlę išlenktoje srityje.

*Atsargiai, nenukirpkite siūlių.

8. Išverskite lėlės vidų į išorę per angą.
 Medžiaga 2 (blogoji pusė) 
 Anga 

9. Pakoreguokite lėlės formą ir prikimškite lėlę su
medvilnės kamšalais per angą.
 Anga 
 Medvilnės kamšalas 

10. Užsiūkite angą rankiniu būdu.
 Anga 
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Aplikacijos 
Jūs galite padaryti savo aplikacijos su vestuvių dizainais 
 RE36b-3 ir 4. Paruoškite šias medžiagas. 
• Aplikacijos medžiaga
• Pagrindo medžiaga
• Stabilizatorius (netirpus vandenyje)
• Klijai

Pasirinkite dizainų sąrašą pagal lanko dydį ir pasirinkite 
 lanką RE36b. 
Pasirinkite dizaino pavyzdį RE36b 3 arba 4. 

Pavyzdžiui: RE36b-3 
1. Pridėkite stabilizatorių prie aplikacijos blogos pusės

ir įdėkite medžiagą į siuvinėjimo lanką RE36b (žr.
18, 20-21 puslapius).

Uždėkite ant mašinos paplatintą stalą (žr. 6 psl).
Uždėkite siuvinėjimo lankelį ant vežimėlio ir siūkite
pirmą spalvų sekciją (nukirpimo linija) (žr. 22psl.).
 Aplikacijos medžiaga 
 Stabilizatorius 

2. Baigę pirmąją spalvų sekciją, nuimkite
siuvinėjimo lanką nuo vežimėlio.

3. Nuimkite aplikacijos medžiagą ir kirpkite dizainą pagal
siūlės liniją iš vidaus, kaip įmanoma.
 Aplikacijos medžiaga 

Pastaba: 

Pašalinti siūlės liniją, jei ji lieka ant aplikacijos. 

4. Pridėkite stabilizatorių prie pagrindo medžiagos ir
įtaisykite
pagrindo medžiagą į siuvinėjimo lanką.

Uždėkite siuvinėjimo lanką ant vežimėlio ir siūkite
pirmą spalvų sekciją (kreipiančioji linija).
 Stabilizatorius 
 Pagrindo medžiaga

Pastaba: 

Jūs galite siūti antrą spalvos sekciją su pirmosios 
spalvos siūlu. 
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5. Užtepkite ploną klijų sluoksnį ant
aplikacijos blogosios  pusės (kirpkite, kaip 

nurodyta 3 žingsnyje).
Uždėkite aplikaciją palei siūlės liniją ant pagrindo

medžiagos.
 Aplikacijos medžiaga 
 Klijai 
 Kreipiančiosios linijos
Pastaba: 

• Ten, kur mašina nesiūs, klijų tepkite lengvai.
• Klijai prilipę prie adatos arba šaudyklės kablio,

gali sukelti lūžimą ar darbo sutrikimą.

6. Paleiskite mašiną siūti toliau nuo trečiosios spalvos 
sekcijos.

7. Siuvimo rezultatas
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Individualus mašinos vartotojo nustatymas 
Mašinos nustatymo režimas 
Paspauskite nustatymo klavišą, kad įeiti iš mašinos nustatymo 
rėžimą. 
Galite pasirinkti įvairias parinktis ir individualiai nusistatyti 
mašiną pagal savo poreikius. 
        Nustatymo rėžimo klavišas 
Paspauskite vieną iš 3 skirtukų, kad pasirinktumėte vartotojo 
rėžimą. 
 Bendro nustatymo režimas

Paspauskite bendro nustatymo režimo skirtuką, kad įeitumėte 
į bendrą mašinos nustatymo rėžimą. 
Šiame rėžime jūs galite individualiai nustatyti bendras 
mašinos funkcijas ir parinktis. 
 Siuvinėjimo nustatymo režimas

Paspauskite siuvinėjimo nustatymo režimo skirtuką, kad 
įeitumėte į siuvinėjimo nustatymo rėžimą. 
Šiame rėžime jūs galite individualiai nustatyti mašinos 
funkcijas ir parinktis siuvinėjimui. (Žr. 57-60psl.darbui). 
 Kalbos pasirinkimo rėžimas

Paspauskite kalbos pasirinkimo skirtuką, kad įeitumėte į 
kalbos pasirinkimo rėžimą. 
Šiame rėžime, ekrano pranešimams, jūs galite pasirinkti 
pageidaujamą kalbą 

Norėdami kiekvienam rėžime naršyti per puslapius, spauskite 
sekančio arba ankstesnio puslapio klavišus. 
 Ankstesnio puslapio klavišas
 Sekančio puslapio klavišas

Vartotojo nustatymų registravimas 

Atlikę individualius nustatymus, paspauskite OK klavišą, kad 
įgalinti naujus nustatymus. 
Norėdami atšaukti nustatymų pakeitimus, spauskite X klavišą, 
ir nustatymų rėžimo langas užsivers. 
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Bendro nustatymo rėžimas 
 Ekrano kontrastas

Spausdami klavišus “+” arba “- galite sureguliuoti 
vizualinio lietimo ekrano kontrastą. 

 Garso stiprumas 

Spausdami klavišus “+” arba “- galite sureguliuoti garsinį 
signalą. 
Spausdami keletą kartų klavišą „-“ , nustatykite garsumą į 
“OFF”, be garso. 

 Colių/mm pasirinkimas

Spausdami klavišą “inch” arba “mm”, galite nustatyti savo 
mašinoje ilgio vienetus coliais arba milimetrais. 
Pagal nutylėjimą nustatyti milimetrai. 

Paspauskite sekančio puslapio klavišą, kad pamatyti 
sekantį meniu. 

 Lietimo ekrano kalibravimas 

Galite kalibruoti lietimo ekrano klavišų padėtis, jeigu 
pajuntate, kad ekrano klavišai nepatenkinamai reaguoja. 
Paspausti klavišą Yes, kad atverti kalibravimo langą. 
Su lietimo ekrano rašikliu paspauskite ženkliuką “+” , kai 
tik jis pasirodo. 
Po jūsų paskutinio ženkliuko paspaudimo ekranas parodo 
“END” , ir kalibravimo langas užsidaro. 
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 Atminties formatavimas

Jeigu vidinė mašinos atmintis arba USB laikmena neveikia 
dėl atminties banko pažeidimo, jums būtina formatuoti 
atmintį, kad ji vėl veiktų. 

Norėdami formatuoti mašinos vidinę atmintį, paspauskite 
mašinos piktogramą, ir pasirodys patvirtinimo pranešimas. 
Paspauskite klavišą OK, kad formatuoti. 

Norėdami formatuoti USB atmintį, paspauskite USB 
ženkliuką, ir pasirodys patvirtinimo pranešimas. 
Paspauskite klavišą OK, kad formatuoti. 

 ATSARGIAI:
Neišjunkite elektros maitinimo ir neatjunkite USB 
laikmenos, kol rodomas perspėjimas, priešingu atveju gali 
būti pažeistas atminties bankas. 

 Budėjimo laikmatis 

Jeigu mašinos nenaudosite laiko tarpą, nustatytą 
laikmatyje, tai išsijungs siuvimo apšvietimas ir mašina įeis į 
stovėjimo rėžimą. Atliekant bet kokią operaciją, vėl įsijungs 
šviesos ir ekranas. 
Stovėjimo laikmatį galima nustatyti nuo 1 iki 30 minučių. 
Norėdami išjungti laikmatį, paspauskite ir laikykite 
paspaustą “+” klavišą, kol laikmačio lange nepasirodys 
“OFF” . 
Paspauskite sekančio puslapio klavišą, kad pamatyti 
sekantį meniu. 

 Viršutinio siūlo jutiklis

Norėdami paleisti mašiną be siūlų, išjunkite viršutinio siūlo 
jutiklį. 
 Siuvimo šviestuvas

Siuvimo apšvietimas gali būti įjungtas arba išjungtas. 
Paspauskite ON klavišą, kad įjungtumėte siuvimo 
apšvietimą. 
Paspauskite OFF klavišą, kad išjungtumėte siuvimo 
apšvietimą. 
  Tylos rėžimas

Norėdami, kad mašina veiktų tyliau, įjunkite šią parinktį, kad 
garsinis signalas ir siuvinėjime greitis nusistatytų 
žemiausiuose lygiuose. 

Tylos rėžimo nustatymas pertvarko bet kokį ankstesnį šių 
parametrų nustatymą. 
Kai ši parinktis įjungta, tylos ženklas  pasirodys tylos 
režime, garso stiprume, maksimaliame siuvinėjimo greityje. 
Garso stiprumo ir maksimalus siuvinėjimo greičio 
nustatymai bus išjungti. 
⑪ Pranešimas, išvalyti ritelės laikiklį

Įspėjamasis pranešimas, išvalyti ritelės laikiklį ir šaudyklės 
korpusą, bus rodomas, praėjus šiek tiek laiko, po šios 
parinkties įjungimo. 
Įspėjimo pranešimas nebus rodomas, jei ši parinktis 
išjungta. 

⑫ Fono spalva

Paspaudę atitinkamą ženkliuką, galite iš spalvotų 
paveiksliukų pasirinkti ekrano foną. 
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⑬ Visų nustatymų sugrąžinimas į numatytuosius

Paspauskite Yes klavišą, kad visus parametrus 
sugrąžintumėte į numatytuosius, išskyrus kalbos parinktį. 

SIUVINĖJIMO REŽIMO NUSTATYMŲ 

PRITAIKYMAS VARTOTOJUI 
Siuvinėjimo režimo nustatymas 

Paspauskite siuvinėjimo nustatymo režimo skirtuką (žr. 
54psl.). 
 Automatinis siūlo įtempimas 

Automatinio sriegio įtempimo lygį galima reguliuoti 
 klavišu „+“ arba „-“. Padidinkite reikšmę, kai naudojate 
tuos pačius siūlus ant ritelės ir adatos. 

 Įspėjimas apie mažą ritelės siūlo likutį

Ritelės siūlo likučio perspėjimo lygį galima reguliuoti 
 klavišu „+“ arba „-“. Norėdami išjungti įspėjimą apie žemą 
ritelės siūlo likučio, spauskite“-” klavišą tol, kol lange 
pasirodys “OFF” . 

Paspauskite sekančio puslapio klavišą, kad įeitumėte į 
sekantį meniu.        
 Maksimalus siuvinėjimo greitis

Maksimalų siuvimo greitį, paspaudžiant  “+” arba “-” 
klavišus, galima nustatyti nuo 400 iki 800dpm (dygsnių 
per minutę) 100dpm intervalais. 

Pastaba: 

Siuvimas su numatytuoju greičio nustatymu (600spm), 
naudojant siuvinėjimo lanką RE36b. Siuvimas dideliu 
greičiu gali sukelti siuvinėjimo pavyzdžių iškraipymą. 

 Vieno dygsnio sustojimas 

Kai ši funkcija yra įjungta, mašina pasiuva vieną 
 dygsnį ir sustoja automatiškai, kad jūs galėtumėte iki 
siuvimo pakelti ritelės siūlą į viršų. 

 Nuoseklus spalvų grupavimas
Jei pavyzdžių junginio importuotuose dizainų failuose 
 yra paeiliui einančios tos pačios spalvos sekcijos, tai 
atidarant failą arba einant į siuvimo parengties langą, šios 
sekcijos automatiškai grupuojamos kartu į vieną 
 sekciją. Ši funkcija neveikia sujungiant dizainus iš vidinės 
atminties  su dizainais iš išorinių šaltinių. 
Išjunkite šią parinktį, jei nenorite grupuoti sekcijų kartu. 
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 Lanko patvirtinimas 

Lanko patvirtinimo pranešimas pasirodys kiekvieną kartą 
 prieš atidarant siuvimo parengties langą. Tačiau galite 
išjungti šią parinktį pasirinkdami OFF. 

 Lanko kalibravimas

Galite kalibruoti lankų centrinę padėtį. 
Spauskite Yes klavišą . 
-1 Yes klavišas

Pasirodys ATSARGIAI pranešimas. 
Paspauskite OK klavišą. 

Vežimėlis juda į centrinę padėtį. 
Paspauskite lanko pasirinkimo klavišą, kad atvertumėte 
lanko pasirinkimo langą. 
-2 Lanko pasirinkimo klavišas

Pasirinkite lanką ir pritvirtinkite jį prie vežimėlio. Įstatykite 
į lanką šabloną. 
Jog klavišais koreguokite lanko padėtį taip, kad adata 
atsidurtų tiesiai virš skylutės, esančios šablone. 
Paspauskite OK klavišą. 
Paspauskite sekančio puslapio klavišą, kad įeitumėte į 
sekantį meniu. 
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Siūlo nukirpimas 

 Lengvas nustatymas
Kai šis nustatymas yra įjungtas, mašina nukirps 
siūlus, jei siūlo šuolio ilgis yra 3mm ar daugiau, arba 
kai mašina sustoja keisti siūlą į kitą spalvą. 
Paspauskite OK klavišą, kad patvirtintumėte lengvą 
nustatymą 

 Progresyvus nustatymas

Kai šis nustatymas yra įjungtas, galite konfigūruoti 
 šuolio siūlo nukirpimą , nukirpimą spalvos kaitoje 
/pabaigoje ⑪  ir nukirpimo komandos ⑫ parinktis 
individualiai. 
Paspauskite OK klavišą, kad patvirtintumėte. 
progresyvų nustatymą 

Siuvinėjimui yra 3 siūlų nukirpimo galimybės. 
Šuolio siūlo nukirpimo ilgis 
Kai ši parinktis įjungta, mašina nukerpa šuolio siūlus, 
jei šuolio siūlo ilgis yra toks arba didesnis už nustatytą 
reikšmę. 

⑪ Nukirpimas spalvų kaitoje / pabaigoje

Kai ši parinktis yra įjungta, mašina nukerpa siūlą kai ji 
sustoja arba kai mašina sustoja pakeisti siūlą į kitą 
spalvą. 

⑫Nukirpimo komanda

Kai ši parinktis yra įjungta, mašina nukerpa siūlus ties 
nukirpimo kodu, jei importuotas dygsnių duomenų 
failas turi savyje nukirpimo komandą. 

⑬ Siūlo pasirinkimas

Siuvinėjimo siūlą galite pasirinkti iš 10 rūšių. 
Paspauskite pageidaujamo siūlo klavišą. Pasirinkto 
prekės ženklo spalvos kodas rodomas siūlų 
 spalvų sąraše kartu su spalvos pavadinimu. 

Jei naudojate importuotus siuvinėjimo dygsnių 
duomenis, su tinkama siūlo informacija, paspauskite 
Retain Original Color (išlaikyti originalią spalvą) 
 klavišą, kad išlaikytumėte šią informaciją. 
⑬-1 „Išlaikyti originalią spalvą“ klavišas
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⑭ Tinklo linijos įjungta/išjungta

Įjunkite šią parinktį, kad redagavimo lange būtų rodomas 
tinklas. 
Kai ši parinktis įjungta, su klavišu „+“ arba „-“ tinklo dydį 
galima keisti nuo 10 iki 30mm. 
Išjunkite šią parinktį, kad paslėptumėte tinklą. 

⑮ Atgaminimo rėžimas

Kai įjungtas atgaminimo režimas, paskutinis pavyzdys, 
pasiūtas prieš išjungiant maitinimą, bus atgamintas, vėl 
įjungus elektros maitinimą. 

Kai įjungsite maitinimą, atsidarys patvirtinimo langas. 
Paspauskite OK klavišą, kad atgauti paskutinį siūtą 
pavyzdį. 

Atlikę individualius nustatymus, paspauskite OK klavišą, 
kad įgalinti naujus nustatymus. 
Norėdami išeiti iš nustatymo režimo nepakeitę nustatymų, 
paspauskite X klavišą. 

Kalbos pasirinkimo rėžimas 
Pasirinkite norimą kalbą ir paspauskite OK klavišą. 
Vizualinis ekranas rodys pranešimus pasirinkta kalba 
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Išsaugoti ir atidaryti failą 
Originalius siuvinėjimo dizainus galite išsaugoti kaip failus 
vidinėje atmintyje ir/arba USB atmintinėje. 
Paspauskite „Išsaugoti failą klavišą, ir atsivers failų 
išsaugojimo langas. 
 Failo Išsaugojimo klavišas 

Ekrane rodomas aplankas, pažymėtas “Embf”. 
Norėdami pasirinkti aplanką, paspauskite aplanko 
piktogramą. 

Failų pavadinimai automatiškai priskiriami eilės tvarka 
nuo M_001 ..................  
Paspauskite OK klavišą, ir failas bus išsaugotas 
pasirinktame aplanke. 
Norėdami failui priskirti tam tikrą pavadinimą, paspauskite 
„pervadinti“ klavišą. 
 Pervadinimo klavišas 

Atsivers klaviatūros langas. 
Įveskite naują vardą ir paspauskite OK klavišą. 
Failas išsaugotas nauju pavadinimu. 

Kai bandote išsaugoti failą su jau egzistuojančiu vardu, 
pasirodys patvirtinimo pranešimas. 
Paspauskite mygtuką OK (gerai), jei norite perrašyti 
esamą failą arba paspauskite X klavišą, jei nenorite jo 
perrašyti. 

Naujo aplanko sukūrimas 

Paspauskite naujo aplanko klavišą, ir atsivers klaviatūros 
langas. 
 Naujo aplanko klavišas 

Įveskite aplanko vardą ir paspauskite OK klavišą. 
Naujas aplankas sukurtas su suteiktu vardu. 
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Failo arba aplanko ištrynimas 
Paspauskite ištrynimo klavišą ir pasirinkite failą arba 
aplanką, kurį norite ištrinti. 
Pasirodo patvirtinimo langas. 
Paspauskite OK klavišą, kad ištrinti failą arba aplanką. 
  Ištrynimo klavišas 

Atidaryti failą 

Norėdami atidaryti išsaugotus failus, paspauskite failo 
atidarymo klavišą, kad atidarytumėte failo atidarymo 
langą. 
 Failų atvėrimo klavišas 
Pasirinkite aplanko vietą arba mašinos vidinę atmintį, arba 
USB laikmeną. 
Paspaudę aplanko piktogramą, atidarykite aplanką, 
kuriame yra norimas failas. 
Pasirodys pasirinkto aplanko failų sąrašas. 
Norėdami atidaryti failą, paspauskite failo piktogramą. 
Failo atributus galima pamatyti failo piktogramos. 
Norėdami parodyti failo atributą, paspauskite didelės 
piktogramos klavišą arba „failų sąrašo“ klavišą. 
 Didelės piktogramos klavišas 
 Failų sąrašo klavišas
Yra 5 tokie failų atributai:

      *. JEF (Janome siuvinėjimo formatas)
       *. JEF + (redaguojamas Janome siuvinėjimo 
formatas) 
       : *.JPX (*.JEF+ su fono bitmap vaizdu)                                  : 
*.     :  * JPX (Acufil siuvinėjimo 
formatas)                                                   :*. DST (Tajima 
siuvinėjimo formatas) 

Norėdami paslėpti failo atributą, paspauskite mažos 
piktogramos klavišą. 
  Mažos piktogramos klavišas 

Pastaba: 

Tajima (*. DST) formatas neturi siūlo spalvų informacijos. 
Janome siūlų spalva, atidarius, bus priskirta autmatiškai. 
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Failo arba aplanko pervadinimas 

Paspauskite pervadinimo klavišą ir pasirinkite failą arba 
aplanką, kurį norėsite pervadinti. 
Atsivers klaviatūros langas. 
Įveskite naują vardą ir paspauskite OK klavišą. 
Failo arba aplanko vardas bus pakeistas. 
 Pervadinimo klavišas 

Jei įvesite vardą, kuris jau egzistuoja, pasirodys 
pranešimas „toks vardas egzistuoja“. 
Paspauskite klavišą X ir įveskite kitą vardą. 

Tiesioginis ryšys su kompiuteriu 
Mašiną su kompiuteriu galite sujungti su USB kabeliu, 
kuris yra standartinis priedas. 
Kompiuteryje jums reikia įdiegti Siuvinėjimo Redaktorių ir 
USB tvarkyklę mašinai. 
Siuvinėjimo redaktorius ir USB tvarkyklė yra galimi 
siuvinėjimo redaktoriaus CD-ROM‘e, kuris įtrauktas į 
standartinius priedus. 
Paleiskite mašiną ir kompiuterį ir įkiškite A tipo USB jungtį 
į kompiuterį. 
Į mašiną įstatykite tipo „B“ jungtį. 
Iš kompiuterio į mašiną galite siųsti originalius siuvinėjimo 
dizaino duomenis. 
Daugiau informacijos žr. siuvinėjimo redaktoriaus pagalba 
ekrane. 

        ATSARGIAI:
Kol vyksta duomenų perdavimas, neišjunkite maitinimo 
ir/arba neatjunkite USB kabelio, nes tai sukeltų 
duomenų praradimą ir gali sugadinti mašinos atmintį. 
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APTARNAVIMAS IR PRIEŽIŪRA 
Šaudyklės srities valymas 
Šaudyklę ir aplink ją valykite mažiausiai kartą per mėnesį. 
Įspėjamasis pranešimas, išvalyti ritelės laikiklį ir šaudyklės  
korpusą, bus rodomas praėjus šiek tiek laiko, po šios 
parinkties įjungimo (žr. 56 psl.) 

ATSARGIAI:
Visuomet, prieš šaudyklės dalies valymą, išjunkite 
elektros maitinimo jungiklį. 
Bet kokiu atveju neardykite mašinos kitaip negu 
aprašyta šiame skyriuje. 

Išjunkite  maitinimo jungiklį ir ištraukite elektros tinklo 
kištuką iš rozetės. 
Nuimkite adatos plokštę atsuktuvu išsukę fiksavimo 
varžtus. 
Nuimkite adatą ir prispaudimo pėdelę. 

Išimkite ritelę ir ritelės laikiklį. 
 Ritelės laikiklis 

Išvalykite  ritelės laikiklį su pūkų šepetėliu. 
Užlašinkite keletą ritelės laikiklio valiklio lašų (įtraukto į 
standartinius priedus) ant minkšto audinio ir kruopščiai 
išvalykite ritelės laikiklį tiek viduje, tiek išorėje. 
 Pūkų šepetėlis 
 Ritelės laikiklio valiklis
 Minkštas audinys 

Su pūkų šepetėliu išvalykite siūlo automatinį nukirpimo 
mechanizmą. 
 Siūlo automatinio nukirpimo mechanizmas

Su minkštu audiniu išvalykite šaudyklės korpuso vidų. 

Įstatykite ritelės laikiklį taip, kad rankenėlė tilptų šalia 
stabdiklio, esančio kablio žiede. 
Įdėkite ritelę. 
 Rankenėlė 
 Stabdiklis

Pritaisykite adatos plokštelę, prispaudimo pėdelę ir adatą. 
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Siūlo kelio valymas 
Nuvalykite pūkus ir vašką įtempimo zonoje su 
gabaliuku popieriaus. 
Su popieriaus gabaliuku išvalykite pūkus iš dešiniojo 
kanalo. 

Su pūkų šepetėliu nuvalykite adatos strypo siūlo 
kreiptuvą. 
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Mašinos tepimas 

ĮSPĖJIMAS:
Perkelkite vežimėlį į namų padėtį (žr. 34psl.) ir prieš 
tepdami mašiną išjunkite maitinimo jungiklį ir (arba) 
atjunkite mašiną nuo maitinimo tinklo. 
Prieš tepdami palaukite, kol variklis atvės. 
Bet kokiu atveju neardykite mašinos kitaip negu 
aprašyta šiame skyriuje. 
Netepkite mašinos kitaip, negu kaip paaiškinta šiame 
skyriuje. 

Pastaba: 

Tepkite nurodytus taškus mažiausiai kartą per 
mėnesį, jeigu naudojate mašiną kiekvieną dieną. 
Naudokite tik geros kokybės siuvimo mašinų alyvą. 
Pakanka vieno ar dviejų lašų alyvos. 
Pašalinkite alyvos perteklių, kitaip jis gali dažyti audinį. 
Jei mašina ilgą laiką nebuvo naudojama, ją sutepkite 
prieš siuvimą. 
Norint pritvirtinti/nuimti dangčius ar išsukti fiksavimo 
varžtus, jums reikalingas Phillips atsuktuvas. 

Sutepkite adatos strypą, prispaudimo strypą ir siūlo 

atitraukimo svirtį 

1. Išsukite fiksavimo varžtą .
Fiksavimo varžtas 

2. Patraukite priekinę plokštę, kad atkabintumėte
priekinį kablį.

 Priekinis kablys 

3. Pakreipkite priekinę plokštę rodyklės kryptimi, kad 
atkabintume galinius kablius.
Nuimti priekinę plokštę.
 Priekinė plokštė
 Galiniai kabliai
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4. Tepkite rodyklių taškus, kaip parodyta iliustracijoje.
 Adatos strypas
 Prispaudimo strypas
 Siūlo atitraukimo svirtis

Norėdami pritvirtinti priekinę plokštę, laikykitės 
procedūrų nuo 1iki 3 atbuline kryptimi. 

Sutepti alyvos dagtį 
Užmaukite dangtelį   mašinos viršutinėje galinėje 
pusėje. 
Sutepkite alyvos dagtį  mašinos viduje. 
 Dangtis 
 Alyvos dagtis 
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Sutepkite apatinio veleno atramą (priekyje)

Pastaba: 

Būkite atsargūs, kad keldami mašiną nepažeistumėte 
jokių detalių. 

Atsuktuvu nuimkite dangtelį  ir fiksavimo varžtą A . 
Pastatykite mašiną taip, kad rankinio skriemulio pusė būtų 
prie mašinos apačios. 
Atsuktuvą įstatykite į siūlo peilio dangtelio apatinę angą. 
Atpalaiduokite fiksavimo varžtą B . 
Nuimkite siūlo peilio dangtelį . 
 Dangtelis 
 Fiksavimo varžtas A 
 Fiksavimo varžtas B
  Siūlo peilio dangtelis 

Tepkite rodyklių taškus (veltinis), kaip parodyta iliustracijoje. 

Sutepkite apatinio veleno atramą (gale)

Pastaba: 

Būkite atsargūs, kad keldami mašiną nepažeistumėte 
jokių detalių. 

Pastatykite mašiną taip, kad rankinio skriemulio pusė būtų 
prie mašinos apačios. 
Atsuktuvu nuimkite dangtelį , esantį mašinos apačioje. 
 Dangtelis 

Tepkite rodyklių taškus (veltinis), kaip parodyta iliustracijoje. 
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Sutepkite Y vežimėlį 

1. Išsukite fiksavimo varžtą .
 Fiksavimo varžtas 

2. Išsukite fiksavimo varžtą.
Nuimkite vežimėlio dangtelį . 
 Fiksavimo varžtas 
 Vežimėlio dangtelis

3. Tepkite rodyklių taškus (veltinis), kaip parodyta
iliustracijoje. Norėdami pritvirtinti priekinę plokštę,
laikykitės procedūrų nuo 1 iki 2 atbuline kryptimi.
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Sutepkite X vežimėlį 

Sutepkite rodyklės tašką (veltinio), esantį vežimėlio plyšio viduje. 
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Problemos ir perspėjimo signalai 
Jeigu vizualiniame ekrane pasirodo perspėjantis ženklas, sekite žemiau pateiktus nurodymus. 

Perspėjantis ženklas Priežastis Pabandykite tai

Ritelės vyniojimas

Ritelės suktuvo greitis

Ritelės suktuvo velenas paslinktas į dešinę. Norėdami siūti, suktuvo veleną 
paslinkite į kairę. 

P

G

Mašina sustabdyta dėl perkrovos. Norėdami paleisti iš naujo, 
palaukite mažiausiai 15 
sekundžių. Pašalinkite 
susipainiojusius siūlus galimai 
apie atitraukimo svirtį, šaudyklės 
lizdą ar automatinį siūlo nukirpimo 
mechanizmą.

PpERKELTI

Įspėjamasis pranešimas pasirodo, jei paspaustas 
užrakto klavišas tuo metu, kai siuvinėjimo lankas yra 
padėtyje, trukdančioje siūlo įvėrimą. 

Paspaudus OK klavišą, 
siuvinėjimo lankas laikinai pereis į 
padėtį, kur siūlo įvėrimas nėra 
trukdomas. 

Klaida

Mašina triukšminga Kreiptis į serviso centrą arba į 
mašinos pardavėją. 
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Problemos ir jų likvidavimas 

Sąlyga Priežastis Nuoroda

Mašina triukšminga 
1. Šaudyklėje įstrigęs siūlas. Žr. p. 64 

Trūkinėja adatos 
siūlas. 1. Adatos siūlas neteisingai įvertas.

2. Per stipriai įtemptas adatos siūlas.
3. Adata sulenkta arba atbukusi.
4. Adata neteisingai įstatyta.
5. Prieš siuvinėjimą adatos siūlas nebuvo įdėtas į siūlo laikiklį.

Žr. p. 12 
Žr. p. 57 
Žr. p. 14 
Žr. p. 14 
Žr. p. 23 

Trūkinėja ritelės 
siūlas. 1. Ritelės siūlas netinkamai įvertas į ritelės laikiklį.

2. Ritelės laikiklyje prisirinko pūkų.
3. Ritelė pažeista ir sukasi netolygiai.

Žr. p. 11 
Žr. p. 64 
Pakeiskite ritelę. 

Lūžta adata 
1. Adata neteisingai įstatyta.
2. Adata sulenkta arba atbukusi.
3. Adatos laikiklio varžtas yra nepriveržtas.

Žr. p. 14 
Žr. p. 14 
Žr. p. 14 

Vizualinis jutiminis 
ekranas neryškus. Nėra tinkamai sureguliuotas ekrano ryškumas. Žr. p. 55 

Praleidžiami dygsniai 1. Adata neteisingai įstatyta.
2. Adata sulenkta arba atbukusi.
3. Adatos siūlas neteisingai įvertas.
4. Adata yra sugedusi (surūdijusi, atplaišos ant adatos ąselės arba ant
smaigalio).
5. Siuvinėjimo lankas nėra tinkamai nustatytas.
6. Medžiaga nėra pakankamai ištempta lanko viduje.
7. Nenaudojamas stabilizatorius.
8. Siūlas, išeinantis iš adatos ąselės, po automatinio nukirpimo yra per

trumpas. 

Žr. p. 14 
Žr. p. 14 
Žr. p. 12 
Pakeisti adatą 
Žr. p. 22 
Žr. 19 - 21psl. 
Žr.18psl 
Žr.12psl 

Mašina neveikia 1. Šaudyklėje įstrigęs siūlas.
2. Mašina neįjungta į tinklą.

Žr. p. 64 
Žr. p. 7 

Įjungus mašiną, 
pasigirsta 
nenormalus 
triukšmas. 

1. Kažkas pakliuvo tarp vežimėlio ir konsolės. Pašalinti objektą. 

Pavyzdžiai iškreipti. 
1. Medžiaga lanko viduje nėra pakankamai ištempta.
2. Siuvinėjimo lankas nėra pakankamai užfiksuotas.
3. Vežimėlis atsitrenkė į kažką šalia mašinos.

4. Medžiaga siuvinėjimo metu dėl kažkokios priežasties buvo pagauta
arba patraukta.

5. Nenaudojamas stabilizatorius.

Žr. 19 - 21psl. 
Žr. p. 22 
Nedėkite jokių kliūčių 
aplink mašiną. 
Iš naujo įdėkite 
medžiagą. 

Žr.18psl 
Neveikia funkciniai 
klavišai. 1. Klavišų padėtys nėra tinkamai sureguliuotos.

2. Netinkamai veikia valdymo schema.

3. Ritelės suktuvo velenas yra vyniojimo padėtyje.

Žr. 55psl 
Kreipkitės į techninės 
priežiūros centrą arba 
parduotuvę. Žr.10psl 

USB atmintinė 
neveikia. 1. Netinkamai įkišta USB atmintinė.

2. USB atmintinė yra sugadinta.

Tinkamai įstatykite 
USB atmintinę. 
Pakeiskite arba 
formatuokite USB 
atmintinę.

Girdėti silpną dūzgiantį garsą, sklindantį iš vidinių variklių, yra normalu. Vizualinis jutiminis ekranas po kelių 
valandų nepertraukiamo naudojimo gali sušilti. 
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