
Instrukcijų 
knyga 

Memory Craft 6700P 

Atsisiųstas iš www.Manualslib.com vadovų paieškos variklis

W
W

W
.V

ISKASSIU
VIM

UI.L
T

http://www.manualslib.com/


Atsisiųstas iš www.Manualslib.com vadovų paieškos variklis

W
W

W
.V

ISKASSIU
VIM

UI.L
T

http://www.manualslib.com/


1 
Atsisiųstas iš www.Manualslib.com vadovų paieškos variklis 

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

PAVOJUS— Kad  sumažinti elektros smūgio riziką: 

1. Kai prietaisas prijungtas, jo niekada negalima palikti be priežiūros. Visada po naudojimo ir prieš 
valydami išjunkite šį siuvimo įrenginį iš elektros lizdo. 

Kad sumažinti nudegimo, gaisro, elektros smūgio ir  personalo 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. 

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) 

ĮSPĖJIMAS- 
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Pastaba: 
Siuvimo mašinos konstrukcija ir charakteristikos gali 

būti keičiamos be atskiro perspėjimo. 

SVARBIAUSIOS DALYS 
Dalių pavadinimai 

Pėdelės spaudimo diskas                                                

Siūlo atitraukimo svirtis                                    

Kairysis siūlo kreiptuvas                                   

Viršutinis siūlo kreiptuvas                                   

Dygsnių nuorodų lentelė                                          

LCD ekranas                                                   

Ištraukiamas siūlo kreiptuvas                             

Ritelės suktuvo velenas                                           

Ritelės suktuvo stabdiklis                                  

Ritelės siūlo peilis (viršutinis)                               

Funkciniai klavišai                                           

Dygsnio ilgio reguliavimo rankenėlė (jog diskas) 

Dygsnio pločio reguliavimo rankenėlė (jog diskas) 

Keltuvo keliu lizdas                                          

Padavimo balansavimo diskas                             

Siūlo įtempimo diskas                                      

Adatos plokštelės atlaisvinimo svirtis                      

Siūlo peilis (ant priekinės plokštės)                  

Adatos siūlo įvėrimo įtaiso svirtis                    

Apatinio siūlo kreiptuvas                                     

Adatos fiksavimo varžtas  

Siūlo kreiptuvas ant adatos strypo  

Adata  

Zigzaginė pėdelė A                                                

Šaudyklės dangtelio atlaisvinimo mygtukas 

Šaudyklės dangtelio plokštė                             

Ritelės siūlo peilis                                             

Adatos plokštelė                                               

Padavimo dantukai                                           

Pėdelės laikiklis                                                  

Fiksavimo varžtas                                                  

Svirtis                                                                     

Adatos siūlo įvėrimo įtaisas                                     

Saginės kilpos svirtis                                            

Start/stop klavišas                                                      

Atbulinės eigos mygtukas                                          

Automatinio užrakto klavišas                                 

Adatos padėties klavišas                                     

Siūlo peilio klavišas                                             

Greičio reguliavimo slankiklis                                   

Prispaudimo pėdelės keltuvas                                        

Dvigubo padavimo mechanizmas                               

Ričių kaiščiai                                                     

Maitinimo jungiklis                                            

Kojinio pedalo lizdas                                                 

Mašinos lizdas                                                    

Padavimo dantukų nuleidimo svirtis                       

Dvigubo padavimo reguliavimo diskas                        

Siūlo peilio stumtuvas*                                   

Rankinis skriemulys                                                  

Dešinio siūlo kreiptuvas                                   

Nešiojimo rankena                                                  

Ritelės siūlo įtempimo diskas                          

Dygsnių lentelės laikiklis 
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* Siūlo peilio jungiklis yra papildomai užsakomas. _____ 
Pastaba: 
Pernešant siuvimo mašiną, viena ranka imkite už 

nešiojimo rankenos, kita ranka prilaikykite pačią 

mašiną. 
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Nr. Dalie pavadinimas Dalies Nr. 

1 Zigzaginė pėdelė A (pastatyta 
mašinoje) 

859802006 

2 Apkraštavimo pėdelė M 859810007 

3 Atlasinių dygsnių pėdelė F 859806011 

4 Palenkimo paslėptais dygsniais 
pėdelė G 

859807001 

5 Užtrauktuko pėdelė E 859805009 

6 Automatinė saginių kilpų pėdelė R 862822013 

7 Stabilizavimo plokštė 859832016 

8 Palenkimo voleliu pėdelė D 859804008 

9 Atviro priekio atlasinių dygsnių pėdelė 
F2 

859813000 

10 Sagos prisiuvimo pėdelė T 859811008 

11 1/4˝ siūlės pėdelė O 859814001 

12 Profesionalaus lygio pėdelė HP 865803006 

13 Adymo pėdelė PD-H 859839002 

14 
Permontuojama laisvo judėjimo 

dygsniavimo pėdelė QB-S 
858820018 

15 Uždaru priekiu pėdelė 858820111 

16 Atviru priekiu pėdelė 858821019 

17 Skaidri (permatoma) pėdelė 202002521 

18 Dvigubo padavimo pėdelės laikiklis 859817015 

19 Dvigubo padavimo pėdelė AD 
(dviguba) 

859819109 

20 Sagos kojelės plokštelė 832820007 

21 Ritelės (5 vnt.) (1 rinkinys ant 
mašinos) 

102261103 

22 Adatų rinkinys 859856005 

23 Pūkų šepetėlis 802424004 

24 Siūlių ardiklis (saginės kilpos atidarymui) 647808009 

25 Dygsniavimo kreiptuvo strypas 755802001 

26 Atsuktuvas 820832005 

27 Tinkleliai x 2 624806006 

28 Ritės laikiklis (didelis)x2 ) 822020503 

29 Ritės laikiklis x2 )(mažas) 822019509 

30 Ritės laikiklis x2 )(specialus) 862408008 

31 Ritės laikiklis 770850001 

32 Keltuvas kojos keliu 846417011 

33 Adatos plokštelė  (ant mašinos) 861606016 

34 Tiesių dygsnių adatos plokštelė 862817107 

35 Profesionalaus lygio adatos plokštelė 865805008 
 

Standartiniai priedai 
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* Įdėtas maitinimo kabelis gali skirtis nuo pavaizduoto
paveiksliuke.

Pailginimo stalas 
Stalo prijungimas 
Išskleiskite pailginimo stalo kojas. 

Laikydami stalą abiem rankomis, švelniai pastumkite jį į 

dešinę. 

Stalo aukščio reguliavimas 
Atsuktuvu pasukite stalo kojų nustatymo varžtus. 

Pastaba: 
Pailginimo stalo aukščio reguliavimui reikalingas 
kryžminis atsuktuvas Phillips. 

8

Nr. Dalie pavadinimas Dalies Nr. 

36 Pailginimo stalas 846401001 

37 Dygsnių nuorodų lentele 866629009 

38 Dygsnių lentelės laikiklis 846285007 

39 Fiksavimo varžtai x 2 000163600 

40 Dangtis nuo dulkių 767805001 

41 Priedų dėžė 866801007 

42 Instrukcijų knyga 866800006 

43 DVD su instrukcijomis 866804000 

44 Maitinimo 
kabelis* 

JAV ir Kanadai 856519004 

J.K. 830377008 

Australijai 830314018 

45 Kojinis pedalas 043170108 

Atsisiųstas iš www.Manualslib.com vadovų paieškos variklis 
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Dygsnių nuorodų lentelė 
Dygsnių lentelės laikiklio tvirtinimas 
Sutaikykite varžtus su skylėmis, esančiomis ant 
mašinos nugarinės pusės. Atsuktuvu tvirtai priveržkite 
varžtus. 

Dygsnių lentelės padėtis 
Dygsnių lentelė ant laikiklio gali būti padėta dvejose 
padėtyse, laikymui arba peržiūrai. 

 Galiniai plyšiai 
 Priekiniai plyšiai 

Galiniai plyšiai © ant laikiklio yra skirti laikymui. Slinkite 
dygsnių lentelę žemyn tarp nugarinių plyšių, kol lentelė 
sustos. 

Priekiniai plyšiai © ant laikiklio yra skirti peržiūrai. 
Ištraukite lentelę aukštyn iš galinių plyšių. Paslinkite 
dygsnių lentelę žemyn tarp priekinių plyšių. 

Prisegimo lenta 

Apverskite dygsnių lentelę (režimo 3 pusę) ir tada 
prisekite lentelę arba siuvimo instrukcijas, pastabas, ir 
pan. prie lentos. 

Pastaba: 
Nesekite daug sluoksnių popieriaus ar lentos. 
Pastumkite popierių po segtukais; nekelkite segtukų. 
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PASIRUOŠIMAS SIUVIMUI 
Prijungimas prie elektros tinklo 

1.Pirma, įsitikinkite, kad jungiklis  būtų išjungtas.
2. Įstatykite mašinos maitinimo kabelio  jungtį  į

mašinos lizdą .
3. Maitinimo elektros tinklo kištuką    įkiškite į sieninį

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

Pastaba: 
Įsitikinkite, kad naudojate tą tinklo kabelį, kuris 
pateiktas su mašina. 
Išjungus elektros jungiklį, palaukite 5 sek, kad jį 
pakartotinai įjungti,. 

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 valote mašiną.
Nekraukite jokių objektų ant kojinio pedalo.

Norėdami naudoti kojinį pedalą, išsitraukite jo laidus iš 
pedalo ir kištukinę jungtį įkiškite į lizdą mašinoje. 
1. Pirma, įsitikinkite, kad jungiklis    būtų išjungtas.
2. Įstatykite mašinos maitinimo kabelio  jungtį  į

mašinos lizdą .
3. Ištraukite  laidus iš pedalo ir kištukinę jungtį  įkiškite

į mašinos lizdą .
4. Elektros tinklo kištuką    įkiškite į sieninį lizdą   ir

įjunkite maitinimo jungiklį.
Maitinimo jungiklis 
Mašinos  jungtis 
Mašinos lizdas
Kištukinė jungtis
 Pedalo valdymo stumtuvas
 Elektros maitinimo kištukas
 Sieninis lizdas

Pastaba: 
Jei prijungtas kojinis pedalas, start/stop klavišas 
neveikia. 

Darbo instrukcijos: 
Simbolis “O”, esantis ant jungiklio nurodo išjungtą 
jungiklio padėtį. 

Tiktai JAV ir Kanadai 
Poliarizuotas kištukas (vienas kaištis yra platesnis už 
kitą): 
Toks kištukas sumažina elektros smūgio riziką, 
įstatomas taip pat į  poliarizuotą rozetę tiktai vienu būdu. 
Jei jis pilnai netelpa į lizdą, apsukite kištuką. Jeigu ir taip 
netinka, kreipkitės į kvalifikuotą elektriką, kad 
sumontuotų tinkamą rozetę. Jokiu būdu nekeiskite 
kištuko konstrukcijos. 

10

Atsisiųstas iš  www.Manualslib.com vadovų paieškos variklis 

W
W

W
.V

ISKASSIU
VIM

UI.L
T

http://www.manualslib.com/


Siuvimo greičio valdymas 
Greičio reguliavimo šliaužiklis 
Priklausomai nuo jūsų siuvimo poreikių, greičio 
reguliavimo šliaužiklio pagalba, jūs galite apriboti 
maksimalų siuvimo greitį. 
Norėdami padidinti siuvimo greitį, pastumkite šliaužiklį į 
dešinę. 
Norėdami sumažinti siuvimo greitį, pastumkite šliaužiklį į 
kairę. 

Kojinis pedalas 
Spausdami ant kojinio pedalo galite keisti siuvimo 
greitį. Kuo labiau spausite pedalą, tuo  greičiau 

suksis mašina. 

Pastaba: 
• Paspaudus pedalą maksimaliai iki galo, mašina

suksis maksimaliu greičiu, nustatytu su
šliaužikliu.

• Jūs galite pasirinkti startinį paleidimo greitį nuo

lėto, vidutinį arba aukštą (žr.35pusl.).

Laidų laikymas 
Kojinio pedalo laidus galima patogiai laikyti dėkle, 
esančiame po pedalo korpuso dangčiu. 

 Korpuso dangtis 
 Kabelis 

 Kabliai

Darbo instrukcijos: 
Darbui su siuvimo mašina yra skirtas kojinis 

pedalas, kurio modelis yra 21380. 

Pastaba: 
Jei paleisite mašiną su pakelta pėdele, LCD ekranas 
patars nuleisti pėdelę. Nuleiskite prispaudimo 

pėdelę ir pradėkite siūti. 

1
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Mašinos valdymo klavišai 

 Start/stop klavišas (paleisti/ stabdyti) 
Paspaus šį klavišą, kad paleistumėte arba 
sustabdytumėte mašiną. 
Pirmus keletą dygsnių mašina startuoja lėtai, o toliau 
pasiekia šliaužikliu nustatytą greitį. Mašina suksis lėtai tol, 
kol šis klavišas bus laikomas nuspaustas. 

Kada mašina veikia, klavišas šviečia raudonai, o kada 
mašina sustojusi - žaliai 

Mašinai siuvant, paspaudus ir palaikius šį klavišas, 

siuvimo greitis sulėtės ir, atleidus klavišą, sustos. 

• Start/stop klavišas neveikia, kai prie mašinos
prijungtas kojinis pedalas.

• Jūs galite pasirinkti startinį paleidimo greitį lėtą,
vidutinį arba aukštą (žr.34pusl.)

• Jei paleisite mašiną su pakelta pėdele, LCD
ekranas patars nuleisti pėdelę. Nuleiskite

prispaudimo pėdelę ir pradėkite siūti.

 Atbulinės eigos mygtukas 

Mašina siūs atbuline kryptimi tol, kol bus paspaustas 
atbulinis klavišas. Atleiskite klavišą, jei norite siūti į 
priekį. 
Kai mašina sustabdyta ir kojinis pedalas atjungtas, 
tai mašina lėtai siūs atgal tol, kol bus paspaustas 
atbulinis klavišas. 

Atleiskite klavišas, kad sustabdytumėte mašiną. 

• Kai yra pasirinkti žemiau pavaizduoti siuvimo pavyzdžiai;

Kai pasirinkti aukščiau paminėti pavyzdžiai, atbulinis 
klavišas turės tam tikras funkcijas. Instrukcijas žr.32, 

63-64, 68 ir 69pusl. 

Režimas 1       Rėžimas 2. 

• Kai pasirinkti kitokie dygsniai;
Jeigu mašinai siuvant bet kokį kitą pavyzdį,
paspausite atbulinį klavišą, mašina iškart pasiūs

sutvirtinimo dygsnius ir automatiškai sustos.

 Automatinio sutvirtinimo klavišas

• Kai yra pasirinkti žemiau pavaizduoti siuvimo pavyzdžiai;

Paspauskite automatinio sutvirtinimo klavišą, kad tuoj 
pat  pasiūtumėte sutvirtinančius dygsnius. Mašina 
automatiškai sustos. 

Kai mašina sustabdyta, paspauskite automatinio 
sutvirtinimo klavišą, kad įjungtumėte automatinio 
sutvirtinimo funkciją. Mašina iškart pasiūs sutvirtinimo 
dygsnius ir automatiškai sustos. 

- Kai pasirinkti kitokie dygsniai;
Paspauskite automatinio sutvirtinimo klavišą, kad pasiūti
sutvirtinančius dygsnius siuvamo pavyzdžio pabaigoje.
Mašina automatiškai sustos.

Kai mašina sustabdyta, paspauskite automatinio
sutvirtinimo klavišą, kad įjungtumėte automatinio
sutvirtinimo funkciją. Mašina pasiūs sutvirtinančius
dygsnius siuvamo pavyzdžio pabaigoje ir automatiškai
sustos.

Jei buvo įjungta siūlo auto-nukirpimo funkcija, mašina,
pasiuvusi sutvirtinimo dygsnius, automatiškai nukirps
siūlus (žr.34pusl).

 Adatos padėties (pakelta/nuleista) klavišas 

Spauskite šį klavišas, norėdami adatos strypą pakelti į 
viršų arba nuleisti į apačią. 
Mašina sustos su adata apatinėje padėtyje. Tačiau, 
mašinos nustatymų rėžime, jūs galite pakeisti adatos 
sustojimo padėtį( žr.34pusl). 

 Siūlo peilio klavišas

Pabaigę siūti, paspauskite šį klavišą, kad nukirptumėte
siūlus. Po siūlų nukirpimo, adatos strypas  automatiškai
pakyla  (žr.38pusl).
Po automatinio siūlo nukirpimo arba jei siūlas yra įvertas į
ritelės laikiklį, jūs galite pradėti siūti neištraukę ritelės siūlo
į paviršių.

Pastaba: 
Siūlo nukirpimo mechanizmas neveikia: iškart įjungus 
elektros maitinimą. 
- kada prispaudimo pėdelė pakelta su kojiniu keltuvu.
- po 3 paspaudimų eilutėje.

Jeigu siūlo storis yra # 30 ir daugiau, naudokite siūlo
peilį, esantį ant priekinės plokštelės žr.38psl..

12 

Atsisiųstas iš  www.Manualslib.com vadovų paieškos variklis 

Pastaba: 

• Kai yra atrenkami tokie siuvimo pavyzdžiai;

Režimas 1 Režimas 2

Režimas 1 Režimas2

W
W

W
.V

ISKASSIU
VIM

UI.L
T

http://www.manualslib.com/


Funkciniai klavišai ir Jog diskai 

Režimo klavišas(žr.29pusl) 

Įjungus maitinimo jungiklį, automatiškai nusistato 

pavyzdžių pasirinkimo režimas 1. 

Kiekvieną kartą, kai paspausite režimo klavišą, režimas 

keisis nuo 1 iki 3. Pasirinktas režimas rodomas 

viršutiniame kairiajame LCD ekrano kampe. 

 Dygsnių rodymo klavišas (žr. 30, 32, 92psl) Režime 

1 paspauskite dygsnio rodymo klavišą, kad 

atidarytumėte arba uždarytumėte tiesioginio pavyzdžių 

nuorodų langą. 

Režime 2 arba 3 paspauskite dygsnio rodymo klavišą, 

kad atidarytumėte arba uždarytumėte pavyzdžio 

pasirinkimo langą. 

 Dvigubos adatos klavišas (žiūr.81pusl)

Paspauskite šį klavišą, norėdami siūti su dviguba
adata.

 Veidrodinio atvaizdo klavišas (žr.86-87pusl.) 

Spauskite šį klavišą, kad siūti pasirinkto pavyzdžio 
veidrodinį atvaizdą. 

 Pailginimo klavišas(žr.79pusl)
Spauskite šį klavišą, kad pailginti atlasinių
dygsnių pavyzdžius.

 Ritelės vyniojimo klavišas 
Paspauskite šį klavišą, kad suvyniotumėte ritelę 
(žr.20pusl). 

 Dygsnio pločio reguliavimo rankenėlė(žr. 32, 33,
39, 51, 90-93, 96–97psl. ir t. t.)

Pasukite Jog diską, kad pakeistumėte dygsnio plotį 
arba  pasirinkto dygsnių pavyzdžio adatos kritimo 

padėtį. 

Taip pat su šia rankenėle galite pakeisti puslapio 

numerį arba perkelti žymeklį. 

 Dygsnio ilgio reguliavimo rankenėlė(žr. 32, 33,
39, 51, 90-93, 96–97psl. ir t. t.)

Pasukite Jog diską, kad pakeistumėte pasirinkto 
pavyzdžio dygsnių ilgį. 

Taip pat su šia rankenėle galite perkelti žymeklį. 
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 Aplanko /FS klavišas 
Šis klavišas turi dvi funkcijas. 
1: Saugoti  arba iškviesti užprogramuotus 
pavyzdžių junginius (žr. 96-97pusl). 
2: Registruoti arba ištrinti mėgstamiausių dygsnių 

nustatymus (žr.40pusl). 

 Rodyklių klavišai (žr.33,83, 87psl) 

dygsnių pavyzdžius, redaguoti pavyzdžių junginį, perkelti 

žymeklį arba perversti puslapį, ir t.t 

⑪ Paleisti iš naujo klavišas (žr.88pusl)

Spauskite šį klavišą, norėdami siūti pavyzdžių junginį iš
naujo nuo pradžių.

⑫ Užrakto klavišas

Paspauskite šį klavišą, kad užrakintumėte mašiną, prieš
įverdami siūlą į mašiną arba keisdami priedus ir t.t..
Dėl sužeidimo rizikos sumažinimo, visi klavišai neveiks.
Norėdami atrakinti mašiną, dar kartą paspauskite šį
klavišą.

⑬ Nustatymo klavišas (žr.33pusl)

Paspauskite šį klavišą, kad atvertumėte individualių
mašinos nustatymų langą

⑭ Skaičių klavišai (žr.30-32psl)

• Rėžimas 1:
Galite pasirinkti šiuos dygsnių pavyzdžius, tiesiogiai
paspausdami atitinkamus klavišus.

• Režimas 2, 3:
Įveskite 3-jų skaitmenų pavyzdžio numerį, kad
pasirinktumėte norimą siuvimo pavyzdį.

⑮ Ištrynimo klavišas (žr.83pusl)

Paspauskite šį klavišą, norėdami ištrinti išsaugotą
pavyzdį arba atšaukti nustatymus.

⑯ Atminties klavišas (žr. 31, 32, 82pusl.)

Paspauskite šį klavišą, norėdami pasirinkti norimą

pavyzdį, registruoti užprogramuotus pavyzdžių junginius

arba patvirtinti nustatymus.
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Prispaudimo pėdelės pakėlimas ir nuleidimas 

          ATSARGIAI: 
          Kai pėdelė pakelta į papildomai aukštesnį 

lygį, nesukite rankinio skriemulio ir nespauskite 
adatos padėčių (pakelta/nuleista) klavišo. Tai gali 
pažeisti prispaudimo pėdelę. 

Pastaba: 
Jei paleisite mašiną su pakelta pėdele, LCD ekranas 
patars nuleisti pėdelę. Nuleiskite prispaudimo 
pėdelę ir pradėkite siūti. 

Prispaudimo pėdelę pakelia ir nuleidžia prispaudimo 
pėdelės keltuvas. 
Jūs galite pėdelę papildomai pakelti maždaug 7mm 
(1/4˝) aukščiau negu įprastas viršutinis lygis, keliant 
pėdelę reikia labiau spausti. Tai palengvina keičiant 
adatos plokštelę ir taip pat talpinant storesnę medžiagą 
po pėdele. 

 Prispaudimo pėdelės keltuvas 
 Prispaudimo pėdelė 
 viršutinė padėtis
 Papildomo pakėlimo padėtis
 Žemutinė padėtis

Keltuvas kojos keliu 
Keltuvas keliu yra labai naudingas siuvant skiautes, 
dygsnius ir pan., kadangi jis išlaisvina rankas 
medžiagos tvarkymui. 

Keltuvo keliu pritaisymas 
Suderinti briaunas ant keltuvo su išdrožomis keltuvo 
lizde ir įstumti keltuvą į lizdą. 

 Keltuvas kojos keliu 
 Briauna 
 Keltuvo keliu lizdas

Keltuvo keliu reguliavimas 

Jūs galite individualiai  sureguliuoti keltuvo kampą pagal 

save. 

Atpalaiduokite fiksavimo varžtą ir paslinkite kampinį 

strypą į vidų arba į išorę, kad nustatyti keltuvo kampą. 

Užveržkite fiksavimo varžtą, kad pritvirtintumėte kampinį 

strypą. 

 Fiksavimo varžtas 
 Kampinis strypas

Keltuvo keliu panaudojimas 
Pastumkite savo keliu keltuvą, kad lengvai perkelti 
pėdelę į viršų ir žemyn. 
Kontroliuodami jėgą, kuria spaudžiate keltuvą  savo 
keliu, jūs galite palaikyti pėdelės pakėlimo aukštį. 
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Prispaudimo pėdelės keitimas 

ATSARGIAI: 
Visuomet, prieš keičiant prispaudimo pėdelę, 
paspauskite užrakto klavišą. 
Pasirinktam pavyzdžiui, visuomet naudokite tam skirtą 
pėdelę. 
Dėl neteisingos pėdelės gali lūžinėti adata. 

1. Pakelkite adatą, paspaudę adatos pakėlimo/nuleidimo
klavišą.

Paspauskite užrakto klavišą. 
 Adatos padėčių klavišas 
Užrakto klavišas 

2. Pakelti prispaudimo pėdelės keltuvą.
 Prispaudimo pėdelės keltuvas

3. Paspauskite juodą svirtį, esančią pėdelės laikiklio
užnugaryje.

Prispaudimo pėdelė iškris. 
 Svirtis 

 ATSARGIAI: 
Kad išvengtumėte svirties pažeidimo, nespauskite jos 

žemyn. 

4. Patalpinkite prispaudimo pėdelę taip, kad pėdelės

kaištis atsigultų tiesiai po pėdelės laikiklio grioveliu.

Nuleiskite prispaudimo strypą, kad prikabintumėte

pėdelę į vietą. 

Kiekviena pėdelė pažymėta su atpažinimo raide. 

 Kaištis

 Griovelis

 Atpažinimo raidė
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Pėdelės spaudimo reguliavimas 
Įprastam siuvimui, prispaudimo pėdelės spaudimo 
rankenėlė turi būti nustatyta į 3. 
Siūdami  plonas sintetines ir elastines medžiagas, 
spaudimą sumažinkite. 
Kai siuvate labai plonas medžiagas, rankenėlę 
nustatykite į „1“. Dėl rekomenduojamo pėdelės 
spaudimo nustatymo, žr. informaciją LCD ekrane. 
 Pėdelės spaudimo rankenėlė 
 Nustatymo žymė 
 Rekomenduojamas pėdelės spaudimo nustatymas

Pastaba: 

Nemažinkite pėdelės slėgio mažiau nei “0”. 

Pėdelės laikiklio nuėmimas ir uždėjimas 
Prieš naudodami profesionalios klasės pėdelę HP, 
adymo pėdelę PD-H, perkonstruojamą laisvo judėjimo 
pėdelę QB-S arba dvigubo padavimo pėdelę AD, 
nuimkite pėdelės laikiklį. 

ATSARGIAI: 
Prieš nuimant pėdelės laikiklį, visuomet paspauskite 
užrakto klavišą, kad užrakinti mašiną. 

Pėdelės laikiklio nuėmimas 
Paspaudę adatos padėties klavišą, pakelkite adatą. 
Paspauskite užrakto klavišą ir su prispaudimo pėdelės 
keltuvu pakelkite prispaudimo pėdelę. 
 Adatos padėčių klavišas 
 Užrakto klavišas 
 Prispaudimo pėdelės keltuvas

Atpalaiduokite tvirtinimo varžtą ir nuimkite pėdelės 
laikiklį. 
 Fiksavimo varžtas 
 Pėdelės laikiklis

Pėdelės laikiklio uždėjimas 
Pėdelės laikiklį prijunkite prie prispaudimo strypo iš 
nugarinės pusės. Su atsuktuvu tvirtai užveržkite 
varžtą. 
 Prispaudimo strypas 
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Dvigubo padavimo pėdelės AD pritaisymas 
1. Prijunkite dvigubo padavimo pėdelės laikiklį prie

prispaudimo strypo.

 Dvigubo padavimo laikiklis 

2. Su pirštais užveržkite fiksavimo varžtą.

Pastumkite dvigubo padavimo jungtį, kad sujungti ją

su viršutinio padavimo pavara.

 Dvigubo padavimo grandis 

 Viršutinio padavimo pavara

3. Nuleiskite prispaudimo pėdelės keltuvą. Pasukę
rankinį skriemulį, nuleiskite adatą į jos žemiausią
padėtį.

Su atsuktuvu tvirtai užveržkite  fiksuojantį varžtą. 

Profesionalios pėdelės  HP pritaisymas 
Prijunkite profesionalaus lygio pėdelę prie prispaudimo 
strypo. 
Su atsuktuvu tvirtai užveržkite fiksavimo varžtą. 

Adymo pėdelės  PD-H pritaisymas 
Pritaisyti adymo pėdelę PD-H prie prispaudimo strypo, 
uždedant kaištį ant adatos fiksavimo varžto. 
 Kaištis 
 Adatos fiksavimo varžtas 

Su atsuktuvu tvirtai užveržkite fiksavimo varžtą.
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Adatų keitimas 

ATSARGIAI: 
Prieš keičiant adatą, visuomet paspauskite užrakto 

klavišą, kad užrakinti mašiną. 

Paspaudę adatos padėties klavišą, pakelkite adatą. 
Paspauskite užrakto klavišą. 
 Adatos padėčių klavišas 
 Užrakto klavišas 

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

Naują adatą įdėkite į laikiklį taip, kad plokščia adatos 
pusė būtų nukreipta į užnugarį. 
 Plokščia pusė 

Įdedant adatą į laikiklį, pastumkite ją aukštyn, kad ji 
atsiremtų į stabdantį kaištį, tada su atsuktuvu tvirtai 
užveržkite laikiklio varžtą. 

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. 

Medžiagos Siūlai Adatos 

Plona 

Batistas 
Žoržetas 
Trikotažas 
Organza 
Krepas 

Šilkas #80-100 
Medvilnė #80-100 
Sintetika #80-100 

Adata mėlynu galiuku, 
Universali adata 
#9/65-11/75 

Vidutinė 

Paklodės 
Džersis 
Platus vilnos 
Flisiniai 

Silk #50 
Medvilnė #50-80 
Sintetika #50-80 

Adata raudonu 
galiuku, Adata 
purpuriniu galiuku 
Universali adata 
#11/75-14/90 

Sunki 

Džinsas 
Tvidas Paltai 
Dygsniuotos 

Šilkas #30-50 
Medvilnė #40-50 
Sintetika #40-50 

Adata raudonu 
galiuku, Adata 
purpuriniu galiuku 
Universali adata 
#14/90-16/100 

Pastaba: 
1 x dviguba adata, 2 x mėlynu galiuku adata (#11/75), 
1 x raudonu galiuku adata (#14/90) ir 1 x purpuriniu 
galiuku adata (#14/90) yra įdėtos adatų dėkle (Dalies 
Nr. 859856005). 

Medžiagų ir adatų  lentelė 
• Įprastam siuvimui naudokite raudonu galu adatas.
• Plonoms medžiagoms siūti naudokite plonus siūlus

ir plonas adatas.
• Įprastais atvejais, adatai ir ritelei naudokite tą patį

siūlą.
• Plonoms medžiagoms, elastinėms medžiagoms

trikotažui ir saginėms kilpoms siūti, kad
išvengtumėte dygsnių praleidimo, naudokite adatas
su mėlynu galiuku.

• Mezginiams siūti, laisvam dygsniavimui ir siuvimui
skersai apkraštavimo siūlių, kad išvengtumėte
dygsnių praleidimo, naudokite adatas su
purpuriniais galiukais.

• Elastinėms arba plonoms medžiagoms, kad siuvant
nesiraukšlėtų , naudokite stabilizatorių arba
pamušalą.

• Visuomet išbandykite siūlo ir adatos dydį,
pasiūdami ant mažo gabaliuko iš tos pačios
medžiagos, kurią naudosite siuvimui.
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Ritelės vyniojimas 
Ritelės išėmimas 
Paslinkite šaudyklės  gaubto atpalaidavimo mygtuką į 
dešinę ir nuimkite šaudyklės gaubto plokštę. 
 Šaudyklės dangtelio atpalaidavimo mygtukas 
 Šaudyklės dangtelio plokštelė 

Iškelkite ritelę iš laikiklio. 
 Ritelė

Pastaba: 
Horizontalioms šaudyklėms naudokite plastikines 
riteles (pažymėtas su “J” ). Kitokių ritelių, pav. iš 
anksto suvyniotų popierinių, naudojimas gali sukelti 
siuvimo problemų ir/arba pažeisti ritelės laikiklį. 

Siūlo ritės uždėjimas 
Uždėkite siūlo ritę ant kaiščio taip, kad siūlas 
nusivyniotų nuo ritės, kaip parodyta. 
Uždėkite didelės ritės laikiklį ir prispauskite jį tvirtai prie 
siūlų ritės. 

    Siūlų ritė 
 Ritės kaištis 
 Didelės ritės laikiklis

Didelį ritės laikiklį naudokite įprastoms ritėms, o mažą 
ritės laikiklį mažoms ritėms. 
 Maža ritė 
 Mažos ritės laikiklis

Pastaba: 
Venkite naudoti ričių su popierine šerdimi prieš pat jų 
pabaigą, nes siūlas nuo jų vyniosis netolygiai. 
Naudojant automatinį peilį, siūlas gali painiotis arba 
nuslysti. 

Siūlų konuso uždėjimas 
Siūlų konusams naudokite ričių  atramą ir ričių tinklą. 

Ričių atramas uždėkite ant kaiščių. 
Uždėkite siūlo ritės konusą ant kaiščio. 

Uždenkite siūlų konusus su ričių tinklu, jei siūlas siuvimo 
metu yra kratosi arba vingiuoja. 
Jei tinklas ritei yra per ilgas, sulenkite tinklą ir uždėkite jį 
ant ritės. 

 Ritės kaištis 
 Siūlo konusas 
 Ritės atrama
 Ritės tinklas
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Siūlo ritės arba siūlo konuso (specialaus dydžio) 
nustatymas 
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“) 

⑪ Ritės ilgis (2 3/4“ iki 3“)

Tvirtai įstatykite specialų ritės laikiklį į kiaurymę, kaip 

pavaizduota. 

Ritelės vyniojimas atlikdami siuvimo projektą 
Ričių stove yra 2 ričių kaiščiai. 
Naudokite abu ričių kaiščius, kai reikia vynioti ritelę, 
neišvėrus siūlo iš mašinos ir siuvant gaminį. 
Ant papildomos ritės kaiščio uždėkite siūlų ritę ir 
fiksuokite ją su ritės laikikliu, kaip pavaizduota. 

Pastaba: 
Šie ritės kaiščiai taip pat naudojami dviejų adatų 
siuvimui (žr.80psl.). 
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Pastaba: 

Galite reguliuoti ritelės vyniojimo greitį (žr.35psl.). 

1. Pakelkite ištraukiamą siūlų kreiptuvų juostą.
Praveskite siūlą pro kreiptuvo skylutę iš  juostos
užnugario.
.Siūlų kreiptuvų juosta 

2. Praveskite siūlą po ritelės vyniojimo įtempimo disku.
 Ritelės vyniojimo įtempimo diskas

3. Įverkite siūlą pro angą ritelėje iš vidaus į išorę.
Uždėkite ritelę ant ritelės suktuvo veleno.
Pastumkite ritelės suktuvo stabdiklį į kairę.
 Ritelės suktuvo velenas
 Ritelės suktuvo stabdiklis

4. laikykite laisvą siūlo galą rankoje ir paspauskite ritelės
vyniojimo klavišą.
Paspauskite ritelės vyniojimo klavišą dar kartą, kad
sustabdytumėte ritelę, kai ji užvynios kelis sluoksnius
siūlo, tada nukirpkite siūlą prie pat ritelės angos.
 Ritelės vyniojimo klavišas

Pastaba: 
Jei paspausite ritelės vyniojimo klavišą nespaudę 
ritelės suktuvo stabdiklio į kairę, pasirodys ekranas, 
kaip kairėje. 
Prieš vyniojimą, pastumkite ritelės suktuvo stabdiklį į 
kairę. 

5. Dar kartą paspauskite ritelės vyniojimo klavišą. Kai
ritelė bus pilnai privyniota, mašina automatiškai
nustos suktis.
Ritelės suktuvo stabdiklis automatiškai grįžta į savo
pradinę padėtį. Nukirpkite siūlą
 (6)Siūlo peilis 

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 ritelės laikiklio šoninės
įpjovos.
 Kreipiantis 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.
 Kreipiantis takelis 2 
 Plyšys (Siūlo peilis) 

5. Šaudyklės dangtelio plokštės kairį kraštą įstatykite į
angą. Paspauskite šaudyklės gaubto plokštę žemyn,
kad talpinti ją į vietą.

Pastaba: 
Jei nebuvo pastabų, jūs galite pradėti siūti neištraukę 
ritelės siūlo. 
Kaip į viršų  ištraukti ritelės siūlą, žr. 26psl.
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ATSARGIAI: 
Prieš verdami siūlą į mašiną, visuomet paspauskite 
užrakto klavišą, kad užrakinti mašiną. 

1. Paspauskite adatos padėčių mygtuką “up/down”, kad
pakeltumėte siūlo atitraukimo svirtį į aukščiausią
padėtį.
Paspauskite užrakto klavišą, kad atrakintumėte
mašiną
 Adatos padėčių klavišas 
 Siūlo atitraukimo svirtis 
 Užrakto klavišas

2. Praveskite siūlą pro kreiptuvą, esantį ant kreiptuvų
juostos, iš užnugario.
 Siūlų kreiptuvų juosta 

3. Praveskite siūlą pro dešinį siūlo kreiptuvą.
 Dešinys siūlo kreiptuvas

4. Laikykite viršutinį siūlą abiem rankomis, kaip parodyta,
ir įveskite jį po siūlo kreipiančiąja  plokšte.
 Siūlo kreiptuvo plokštė 

5. Traukite siūlą link savęs ir įveskite jį į kairį siūlo
kreiptuvą.
 Kairysis siūlo kreiptuvas

6. Traukite siūlą dešiniu kanalu ir aplink įtempimo ratą iš
dešinės į kairę. Patraukite siūlą aukštyn, kad
įvestumėte jį tarp įtempimo diskų ir po kontrolinės
spyruoklės kilpa.
Įsitikinkite, kad sriegis išeina iš disko įpjovos.
 Dešinysis kanalas
 Siūlo įtempimo rankenėlė.
 Kontrolinė spyruoklė

⑪ Įpjova

Siūlo vėrimas į mašiną 
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'Siūlo įvėrimas į mašiną (tęsinys) 

7. Laikydami siūlą prie ritės, tvirtai patraukite siūlą
aukštyn ir už atitraukimo svirties. Traukite siūlą
pirmyn, kad įvertumėte jį į atitraukimo svirties ąselę.

⑫ Atitraukimo svirties ąselė

8. Tada tempkite siūlą žemyn išilgai kairio kanalo ir pro
apatinį siūlo kreiptuvą.

⑬ Apatinis siūlo kreiptuvas

9. Tempkite siūlą nuo siūlo kreiptuvo, esančio ant  adatos
strypo, dešinės  į kairę.
Būtinai patraukite siūlą iki plyšio galo, kaip parodyta.

⑭ Siūlo kreiptuvas ant adatos strypo

10. Naudodamiesi adatos siūlo įvėrimo įtaisu, įverkite
siūlą į adatą (žr. sekantį puslapį).
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Pastaba: 
• Adatos siūlo įvėrimo įtaisas gali būti naudojamas su

adatomis  #11 iki #16.
Rekomenduojamas siūlo dydis 50 iki 90.
Nenaudokite siūlo dydžio 30 ir storesnio.

• Adatos siūlo įvėrimo įtaisas dvigubai adatai naudoti
netinka.

1. Paspauskite adatos padėčių mygtuką “up/down”, kad
pakeltumėte adatą.

Paspauskite užrakto klavišą, kad užrakinti mašiną 
 Adatos padėčių klavišas 
 Užrakto klavišas 

2. Būtinai siūlą praveskite pro adatos siūlo įvėrimo įtaiso
plyšį , kaip pavaizduota. Siūlas turi praeiti po kabliu .
 Plyšys
 Kablys

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 įtaisą patraukite kiek galima žemyn.

5. Lėtai kelkite įvėrimo įtaisą taip, kad pro adatos ąselę į
viršų ištrauktumėte siūlo kilpą.

6. Tempkite siūlo kilpą, kad ištrauktumėte 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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Ritelės siūlo ištraukimas į paviršių 
Po automatinio siūlo nukirpimo arba jei siūlas yra įvertas 
į ritelės laikiklį, jūs galite pradėti siūti neištraukę ritelės 
siūlo į paviršių. 
Tačiau, kai kada jums reikia ištraukti ritelės siūlą į 
paviršių, pavyzdžiui, kai siuvate paraukiančiais 
dygsniais ir pan.. 

1. Išimkite ritelę. Ritelę vėl  įstatykite į ritelės laikiklį ir iš
naujo įverkite siūlą pagal instrukcijas (žr.21pusl), bet
palikite 10 cm (4) laisvo ritelės siūlo, kaip pavaizduota.
 Ritelės siūlas 

Pastaba: 
Nekirpkite ritelės siūlo su siūlo peiliu. 
 Siūlo peilis 

2. Pakelkite prispaudimo pėdelę. Su kaire ranka lengvai
prilaikykite adatos siūlą.
Adatos siūlas

3. Norėdami pagauti ritelės siūlą, du kartus paspauskite
adatos padėčių up/down mygtuką, kad nuleistumėte ir
vėl pakeltumėte adatą.
 Adatos padėčių klavišas 

4. Ištraukite abu siūlus 10 cm (4) po ir nuveskite už
prispaudimo pėdelės.
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Adatos plokštelės keitimas 
Tiesių dygsnių adatos plokštelė gali būti naudojama 
tiesiomis siūlėmis su kairiąja, centrine arba dešiniąja 
adatos kritimo padėtimis. Naudokite profesionalią adatos 
plokštę HP tiesiai siūlei su kairiąja adatos kritimo 
padėtimi. 
Kai siuvate su profesionalia adatos plokštele HP, 
pritvirtinkite profesionalios klasės pėdelę. 

ATSARGIAI: 
Prieš keisdami adatą, visuomet paspauskite užrakto 

klavišą, kad užrakintumėte mašiną. 

Pastaba: 
Jeigu mašinoje įdėta tiesių dygsnių adatos plokštelė, 
tai negalima pasirinkti pavyzdžių, kurie netinka 

tiesiems dygsniams. 

1. Paspauskite adatos padėčių mygtuką “up/down”, kad
pakeltumėte adatą.

Paspauskite užrakto klavišą. 
Su keltuvu pakelkite prispaudimo pėdelę. 
 Adatos padėčių klavišas 
 Užrakto klavišas 
 Prispaudimo pėdelės keltuvas (papildomo

pakėlimo padėtis) 

2. Pastumkite į dešinę adatos plokštelės atleidimo svirtį,
ir adatos plokštelė atšoks.
 Adatos plokštelės atleidimo svirtis 
 Adatos plokštelė

3. Pasirodys pranešimas, įspėjantis, kad adatos
plokštelė nepritvirtinta.
Nuimkite adatos plokštelę į dešinę.
Ant mašinos uždėkite tiesių dygsnių adatos
plokštelę.
Adatos plokštelės kairį kraštą įstatykite į angą.

4.Pastumkite žemyn ant adatos plokštelės žymės,

kad užsifiksuotumėte ją į vietą.

Įsitikinkite, kad įspėjamasis pranešimas dingęs ir 
automatiškai pasirinktas tiesus dygsnis. 

Lėtai pasukite rankinį skriemulį ir įsitikinkite kad 
adata neatsitrenkia į adatos plokštelę. 

Paspauskite užrakto klavišą, kad atrakintumėte 
mašiną 
 Žymė 

Mašinai siuvant, niekuomet nespauskite ant 

adatos plokštelės atpalaidavimo svirties. 

28 

Atsisiųstas iš  www.Manualslib.com vadovų paieškos variklis 

ATSARGIAI: 

W
W

W
.V

ISKASSIU
VIM

UI.L
T

http://www.manualslib.com/


Siūlų įtempimo balansavimas 
Teisingas įtempimas 

Idealioje tiesių dygsnių siūlėje siūlai persipina tarp dviejų 

medžiagų sluoksnių. 

 Adatos siūlas 

 Medžiagos geroji pusė 

 Blogoji medžiagos pusė

 Ritelės siūlas

Idealioje zigzaginėje siūlėje, ritelės siūlas nesimato 
geroje medžiagos pusėje (viršutinėje pusėje), o adatos 
siūlas nežymiai matosi medžiagos blogoje pusėje 
(apatinėje pusėje). 

Įtempimo reguliavimas 
Siūlų įtempimas priklauso nuo siuvimo medžiagų, jų 
sluoksnių skaičiaus ir siuvimo metodo. 
Pasukite dygsnio pločio rankenėlę, kad nustatymo žymę 
nustatytumėte ties norimu dygsnio pločiu. 
Dėl rekomenduojamo pėdelės spaudimo nustatymo, žr. 
informaciją LCD ekrane. 

 Nustatymo žymė
 Siūlo įtempimo rankenėlė
 Rekomenduojamas įtempimo nustatymas

Per stipriai įtemptas adatos siūlas: 
Ritelės siūlas bus matomas geroje medžiagos pusėje. 
Atlaisvinkite adatos siūlo įtempimą, pasukę rankenėlę į 
mažesnį skaičių. 

Per silpnai įtemptas adatos siūlas: 
Adatos siūlas pasirodys blogoje medžiagos pusėje. 
Padidinkite adatos siūlo įtempimą, pasukę rankenėlę į 
didesnį skaičių. 
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Padavimo dantukų nuleidimas 

Padavimo dantukai gali būti nuleisti siuvant sagas, laisvo 

dygsniavimo atveju ir pan.. 

Norėdami nuleisti padavimo dantukus, padavimo 

dantukų nuleidimo svirtį perkelkite link savęs. 

 Padavimo dantukų nuleidimo svirtis 

 Padavimo dantukai 

Prieš pradedant siūti, pastumkite padavimo dantukų 
nuleidimo svirtį nuo savęs, ir dantukai, pradėjus siūti, 
sugrįš į savo viršutinę padėtį. 

Jeigu paleisite mašiną su nuleistais padavimo dantukais, 
LCD ekrane pasirodys pastaba. 

Pranešimas (A) nurodo, kad padavimo dantukai nuleisti. 
Jūs neturite pakelti padavimo dantukų, jei siuvimo metu 
nenorite su dantukais paduoti medžiagos. 
Būtinai pritaisykite tinkamą prispaudimo pėdelę. 

Pranešimas (B) siūlo jums pakelti padavimo dantukus. 
Pakelkite padavimo dantukus ir paleiskite mašiną. 

Pranešimas (C) siūlo jums nuleisti padavimo dantukus. 
Nuleiskite prispaudimo pėdelę ir vėl paleiskite mašiną. 

Pasirinktam pavyzdžiui, visuomet naudokite tam skirtą 
pėdelę. 

Dėl neteisingos pėdelės gali lūžinėti adata.

ATSARGIAI: 
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Siuvimo rėžimo pasirinkimas 

LCD ekranas 
Įjungus maitinimo jungiklį, automatiškai nusistato 
tiesioginis pavyzdžių pasirinkimas (režimas 1). 
Ant LCD ekrano rodomas režimo numeris ir tokia 
informacija: 

 Pasirinktas režimas arba uždėtos adatos plokštelės tipas 
 Rekomenduojama pėdelė 
 Rekomenduojamas siūlo įtempimas
 Rekomenduojamas pėdelės spaudimas
 Padavimo dantukų padėtis
 Siuvimo pavyzdžio numeris
 Pavyzdžio vaizdas
 Dygsnių plotis (arba adatos kritimo padėtis)
 Dygsnio ilgis
 Tiesioginių pavyzdžių nuorodų langas

Režimo pasirinkimas 
Paspauskite režimo klavišą, kad pasirinktumėte 
rėžimą. 
Galimi tokie 3 siuvimo režimai: 

⑪ Rėžimo klavišas

Režimas 1 (tiesioginis pavyzdžių pasirinkimas) 
10 labiausiai naudojamų dygsnių galima pasirinkti 
tiesiogiai. Taip pat, tiesioginiam pasirinkimui galite 
registruoti  savo mėgstamiausius dygsnių pavyzdžius 
(žr. 31psl) 

Režimas 2 (Įprastiniai arba dekoratyviniai 
pavyzdžiai): 
Įprastiniai, saginių kilpų, specialūs, dekoratyviniai 
dygsniai ir galimi pavyzdžiai skiaučių dygsniavimui 

Režimas 3 (monogramos) 
Galite programuoti raides ir specialius simbolius 

Pastaba: 
Jeigu mašinoje įdėta tiesių dygsnių arba profesionali 
adatos plokštelė, tai LCD ekrane bus rodoma 
pavyzdžių nuorodų lentelė tinkama tiesių dygsnių 
arba profesionaliai adatos plokštelei. Žr.41 ir 42pusl. 

31

Atsisiųstas iš  www.Manualslib.com vadovų paieškos variklis 

W
W

W
.V

ISKASSIU
VIM

UI.L
T

http://www.manualslib.com/


Siuvimo pavyzdžių pasirinkimas 

Rėžimas 1: Tiesioginis pavyzdžių pasirinkimas  
Galite pasirinkti dygsnių pavyzdžius arba tiesioginių 
nuorodų langą, paspausdami atitinkamus klavišus. 

 Tiesioginių pavyzdžių nuorodų langas 
 Skaičių klavišas 

Tiesioginių pavyzdžių nuorodų langas 
Paspauskite dygsnių rodymo klavišą, kad paslėptumėte 
tiesioginių pavyzdžių nuorodų langą. Dygsnių pločio ir 
ilgio reikšmės rodomos dešinėje LCD ekrano pusėje. 
Paspauskite dygsnių rodymo klavišą, kad parodytumėte 
tiesioginių pavyzdžių nuorodų langą. 
 Dygsnių rodymo klavišas
 Dygsnių plotis (arba adatos kritimo padėtis)
 Dygsnio ilgis

32

Atsisiųstas iš  www.Manualslib.com vadovų paieškos variklis 

W
W

W
.V

ISKASSIU
VIM

UI.L
T

http://www.manualslib.com/


Individualus tiesioginis pavyzdžių pasirinkimas 
Tiesioginiam pasirinkimui jūs galite registruoti savo 
mėgstamiausius dygsnių pavyzdžius 

Pastaba: 

• Jeigu tiesioginio pasirinkimo nuorodų lentelė 
yra paslėpta, negalite registruoti pavyzdžių tiesioginiam 
pasirinkimui,  Paspauskite dygsnių rodymo klavišą, kad 
parodytumėte nuorodų langą  .

• Galite priskirti dygsnių pavyzdžius tiktai 
režimu 2.

Pavyzdžiui: Dygsnių pavyzdžių “023” to “4” 

registravimo klavišas 

1. Pasirinkti rėžimą 1.

Paspauskite atminties klavišą.

Pasirodys tiesioginio pavyzdžių individualizavimo langas

Savo mėgstamiausiems dygsnių pavyzdžiams galite

priskirti skaičių klavišus nuo 4 iki 9 ir 0.

 Atminties klavišas 

2. Paspauskite skaičiaus klavišą, kuriam norite priskirti
naują dygsnių pavyzdį. Pasirinkite iš skaičių 4 iki 9 ir 0,
kaip parodyta.

Paspauskite „4“ klavišą. 

3. Įveskite norimo dygsnių pavyzdžio numerį
Spauskite paeiliui klavišus “0”, “2” ir “3”.
Paspauskite atminties klavišą.

Pastaba: 
Jūs taip pat galite norimą pavyzdį pasukdami Jog diskus 
arba spausdami rodyklių klavišus. 

4. Paspauskite atminties klavišą, kad priskirtumėte
dygsnių pavyzdį. Dygsnių pavyzdžio vaizdas keičiasi nuo
pavyzdžio tiesioginio pasirinkimo

5. Dabar režime 1 galite pasirinkti priskirtą pavyzdį (023),
paspaudę skaičiaus (4) klavišą.

Savo tiesioginio pavyzdžio pasirinkimo atšaukimas 
Norėdami atšaukti savo individualų tiesioginį dygsnių 
pavyzdžio pasirinkimą, paspauskite atminties klavišą. 
Paspauskite dvigubos adatos klavišą, pasirodys 
patvirtinimo pranešimas. 
Paspauskite atminties klavišą. 
 Tiesioginio dygsnių pavyzdžio pasirinkimo langas su 
pyptelėjimu pasikeičia į numatytųjų nustatymų langą, 
Paspauskite atminties klavišą, kad atšauktumėte 
pasirinkimą. 
 Dvigubos adatos klavišas

Pastaba: 
Būtinai, po pyptelėjimo, dar kartą  paspauskite atminties klavišą. 
Priešingu atveju, tiesioginis pavyzdžių pasirinkimas ne bus 

atšauktas.
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Pavyzdžio pasirinkimas režime 2 ir režime 3 
• Skaičių klavišų naudojimas
Įveskite 3-jų skaitmenų pavyzdžio numerį, paspausdami
skaičių klavišus, kad pasirinktumėte norimą siuvimo
pavyzdį.
Pavyzdžiui: Pasirinkite pavyzdį 098 rėžime 2
1. Spauskite rėžimo klavišą, kad pasirinktumėte rėžimą 2.

 Rėžimo klavišas 

2. Spauskite paeiliui klavišus “0”, “9” ir “8”.

3. Bus pasirinktas pavyzdys 098

Pastaba: 
Mašina priima tiktai 3-ų skaitmenų skaičius 
Pavyzdžiui, pasirenkant pavyzdį  098, reikia paeiliui spausti 
0”, “9” ir “8”. Nepraleiskite „0“ ir nepradėkite nuo „9“. 

• Jog diskų naudojimas
Norėdami pasirinkti norimą pavyzdį, galite panaudoti Jog
diskus.

Pavyzdžiui: Pasirinkite pavyzdį 098 rėžime 2 

1. Spauskite rėžimo klavišą, kad pasirinktumėte rėžimą 2.

2. Paspauskite dygsnių rodymo klavišą, ir ekrane pasirodys
pavyzdžių pasirinkimo langas.
 Dygsnių rodymo klavišas 

3. Norėdami perversti puslapį, pasukite dygsnių pločio

reguliavimo rankenėlę. Rankenėlę sukite tol, kol

pasirodys 10 puslapis .

4. Norėdami perkelti žymeklį į kairę  arba dešinę, pasukite

dygsnių ilgio reguliavimo rankenėlę.

Rankenėlę sukite tol, kol žymeklis atsiranda prie

pavyzdžio 098 .

5. Paspauskite atminties klavišą, kad pasirinktumėte
dygsnių pavyzdį 098. 
Atminties klavišas 
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• Rodyklių klavišų naudojimas
Norėdami pasirinkti norimą pavyzdį režime 2 arba 3, galite
panaudoti rodyklių klavišus.

Paspauskite režimo klavišą, kad pasirinktumėte rėžimą 2 
arba 3. 
Norėdami pasirinkti norimą dygsnio pavyzdį, spauskite 
rodyklių klavišus tol, kol pasirodys norimas pavyzdys. 
 Rodyklių klavišai 

Individualus mašinos nustatymas 
Jūs galite mašiną nusistatyti pagal savo poreikius. 
Pavyzdžiui: Kojiniu pedalu paleidimo greičio keitimas 
1. Paspauskite nustatymo klavišą,  ir LCD ekrane
pasirodys mašinos nustatymo rėžimas.
 Mašinos nustatymo rėžimas 
 Nustatymo klavišas 

2. Norėdami perversti puslapį, pasukite dygsnių pločio
reguliavimo rankenėlę.

Pasirinkto režimo numeris rodomas viršutiniame 
kairiajame LCD ekrano kampe. 
 Dygsnio pločio reguliavimo rankenėlė
 puslapio numeris

3. Norėdami perkelti žymeklį (paryškintą stačiakampį ant
elemento) aukštyn arba žemyn, pasukite dygsnio ilgio
reguliavimo rankenėlę.
 Žymeklis
 Dygsnių ilgio reguliavimo rankenėlė

4. Paspauskite dešinės rodyklės klavišą, kad
pasirinktumėte norimą nustatymą. Pasukite bet kurį iš
Jog diskų, kad perkeltumėte žymeklį, ir pasirinktumėte
norimą nustatymą.

Paspauskite atminties klavišą, kad patvirtintumėte 
pakeitimą. 

 Dešinės rodyklės klavišas
 Atminties klavišas

5. Jei norite tęsti mašinos nustatymus, grįžkite prie 1
procedūros ir pasirinkite kitus nustatymus.
Norėdami baigti ir taikyti naujus nustatymus,

paspauskite atminties klavišą . Mašinos nustatymo
režimas bus uždarytas, ir nustatymų pakeitimai bus
taikomi.

Norint atšaukti mašinos nustatymo rėžimą, reikia 
paspausti „C“ klavišą  . Mašinos nustatymo režimas 
bus uždarytas ir mašinos nustatymų pakeitimai nebus 
taikomi. 
 „C“ ištrynimo klavišas 
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Ekrano ryškumas (puslapis 1/3) 
Ekrano ryškumo  lygį galima sureguliuoti nuo 0 iki 20. 
Numatytasis lygis yra 10. 
Pasukite Jog diską arba paspauskite rodyklių klavišus, 
kad sureguliuotumėte ekrano ryškumą. 
Paspauskite atminties klavišą, kad patvirtintumėte 
pakeitimą. 
  Atminties klavišas 

Garsinis signalas (puslapis1/3) 
Zumerio garso lygis gali būti reguliuojamas, išjungti 
zumerį galite įprastu normalaus darbo metu. 
Pasukite Jog diską arba paspauskite rodyklių klavišus, 
kad pasirinktumėte norimą garso lygį: nutildyti (OFF), 
žemas (1),  normalus (2) arba garsiai (3). 
Paspauskite atminties klavišą, kad patvirtintumėte 
pakeitimą. 
   Atminties klavišas 

Pastaba: 
Atsargumo perspėjančio garsinio išjungti negalima. 

Siūlo automatinis nukirpimas  (pulapis1/ 3) 
Norėdami pavyzdžių junginio pabaigoje, po sutvirtinimo 
dygsnių, automatiškai nukirpti siūlą, įjunkite automatinį 
siūlo nukirpimą. 
Kai įjungta siūlo automatinio nukirpimo funkcija, 
viršutiniame dešiniajame LCD ekrano kampe atsiranda 
peilio ženklas. 
Paspauskite atminties klavišą, kad patvirtintumėte 
pakeitimą. 
  Atminties klavišas 

Adatos sustojimo padėtis(1/3) 
Mašina visuomet sustoja su adata nuleista žemutinėje 
padėtyje, išskyrus, kai siuvamos saginės kilpos, specialūs 
dygsniai, kaip, monogramos ir kita. Tačiau jūs galite 
pasirinkti ir viršutinę adatos sustojimo padėtį. 
Pasukite Jog diską arba paspauskite rodyklių klavišus, 
kad pasirinktumėte apatinę arba viršutinę padėtį. 
Paspauskite atminties klavišą, kad patvirtintumėte 
pakeitimą. 
   Atminties klavišas 

Reguliuojamas paleidimo greitis (Start/stop klavišas) 
(puslapis 2/3) 
Paspaudus start/stop mygtuką, mašina pradės suktis 
lėtai, paskui siuvimo greitis palaipsniui didės iki 
maksimalaus. 
Jūs galite pasirinkti startinį paleidimo greitį lėtą(1), 
normalų (2) arba aukštą (3). 
Pasukite Jog diską arba paspauskite rodyklių klavišus, 
kad pasirinktumėte greitį. 
Paspauskite atminties klavišą, kad patvirtintumėte 
pakeitimą. 
   Atminties klavišas 
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Reguliuojamas paleidimo greitis (Kojinis pedalas) 
(2/3psl) Po pedalo paspaudimo, mašina pradės suktis 
lėtai, paskui siuvimo greitis palaipsniui didės iki 
maksimalaus. 
Jūs galite pasirinkti startinį paleidimo greitį lėtą(1), 
normalų (2) arba aukštą (3). 
Pasukite Jog diską arba paspauskite rodyklių klavišus, 
kad pasirinktumėte greitį. 
Paspauskite atminties klavišą, kad patvirtintumėte 
pakeitimą. 
 Atminties klavišas 

Mėgstamiausių dygsnių reguliavimas (FS) (puslapis 
2/3) 
Jei norite išsaugoti rankinių dygsnių nustatymų 
pakeitimus, įjunkite šią parinktį, pasukdami Jog diskus 
arba paspausdami rodyklių klavišus. 
Jeigu ši parinktis išjungta, tai išjungus elektros maitinimą, 
rankinių dygsnių nustatymas bus ištrintas. 
Paspauskite skaičiaus klavišą “1” ir atminties klavišą, kad 
ištrintumėte visus rankinius dygsnių nustatymus. 
Paspauskite atminties klavišą, kad patvirtintumėte 
pakeitimą. 
 Atminties klavišas 

Pastaba: 
Mėgstamiausių dygsnių parinktis ne naudotina 
monogramoms (režimas 3). 

Atgauti nustatymą (puslapis 2/3) 
Įjunkite šią parinktį, norėdami atgauti paskutinį pavyzdį, 
siūtą prieš išjungiant elektros maitinimą. 
Įjunkite šią parinktį, pasukdami Jog diskus arba 
paspausdami rodyklių klavišus. 
Paspauskite atminties, kad patvirtintumėte pakeitimą. 

Vėl įjungus elektros maitinimą, pasirodys patvirtinimo 
pranešimas. Paspauskite atminties klavišą, kad 
atgautumėte paskutinį siūtą pavyzdį. 

  Atminties klavišas 

Ritelės vyniojimo greitis (puslapis 2/ 3) 
Ritelės vyniojimo greitį galima reguliuoti nuo 1 iki 5. 
Numatytasis greitis yra 5. 
Pasukite Jog diską arba paspauskite rodyklių klavišus, 
kad sureguliuotumėte ritelės vyniojimo greitį. 
Paspauskite atminties klavišą, kad patvirtintumėte 
pakeitimą. 

  Atminties klavišas 
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Kalbos pasirinkimas (puslapis 3/3) 

Ekrano displėjui galite pasirinkti vieną iš šių 15 kalbų. 

Anglų Ispanų ⑪ Suomių 

Prancūzų Vokiečių Italų 
Olandų Portugalų Rusų 

Švedų Lenkų  Turkų 
 Danų  Norvegų Japonų  
Pasukite Jog diskus arba paspauskite rodyklių 
klavišus, kad pasirinktumėte norimą kalbą. 
Paspauskite atminties klavišą, kad patvirtintumėte 
pakeitimą. 

   Atminties klavišas 
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Automatinio išjungimo laikmatis (puslapis 3/ 3) 
Po nustatyto laiko tarpo, mašina, jei jos nenaudojote, 
automatiškai išsijungs. 
Automatinį išjungimo laikmatį galima nustatyti nuo 1 iki 
12 valandų. 
Norėdami išjungti laikmatį, pasukite jog diskus arba 
paspauskite ir palaikykite paspaustą rodyklės klavišą, 
kol laikmačio lange pasirodys “OFF” . 
Paspauskite atminties klavišą, kad patvirtintumėte 
pakeitimą. 
Kad vėl įjunktumėte mašiną, įjunkite maitinimo jungiklį. 
 Atminties klavišas 

Pastaba: 
Automatinio išjungimo laikmatis yra prieinamas ES 
šalyse ir kai kuriuose regionuose, kur taikomi 200 - 
240 įtampos standartai. 

Atstatyti viską į numatytuosius (puslapis 3/3) 
Žemiau nurodytus individualius nustatymus galima 
grąžinti į  numatytuosius nustatymus. 
• Ekrano ryškumas
• Garsinis signalas
• Automatinis siūlo nukirpimas
• Adatos sustojimo padėtis
• Reguliuojamas paleidimo greitis (Start/stop
mygtukas)
• Reguliuojamas paleidimo greitis (pedalas)
• Mėgstamiausių dygsnių reguliavimas (ON/ OFF)
• Nustatymo atstatymas
• Ritelės suktuvo greitis
• Automatinio išjungimo laikmatis

Tuo tarpu šie nustatymai išlieka tokie patys;
• Kalbos pasirinkimas
• Išsaugotos mėgstamiausios dygsnio koregavimo
reikšmės

Pasirodo patvirtinimo pranešimas.. 
Norėdami visus nustatymus sugrąžinti į numatytuosius, 
paspauskite atminties klavišą. 

  Atminties klavišas 
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Tiesūs dygsniai 
  Pavyzdys: 

  Prispaudimo pėdelė: 
 Siūlo įtempimas:

 Pėdelės spaudimas:

SIUVIMO PAGRINDAI 

Siuvimo pradžia 
Pakelkite prispaudimo pėdelę ir įdėkite medžiagą, kad 
jos kraštas būtų šalia siūles kreiptuvo  ant adatos 
plokštelės. Nuleisti adatą į tašką, nuo kurio norite pradėti 
siūti. 

Patraukite siūlą į užnugarinę pusę. 
Nuleiskite prispaudimo pėdelę. 

Pastaba: 
Patraukite adatos siūlą į kairę, kai naudojate 
atlasinių dygsnių pėdelę F, atviro įėjimo atlasinių 
dygsnių pėdelę F2, dvigubo padavimo pėdelę arba 
automatinę saginių kilpų pėdelę R. 

Paspauskite start/stop klavišą arba kojinį pedalą, kad 
pradėtumėte siūti. Atsargiai nukreipkite medžiagą pagal 
siūlės kreiptuvą, leidžiant medžiagai pačiai judėti 
natūraliai. 
 Start/stop klavišas (paleisti/ stabdyti) 

Siuvimas nuo storos medžiagos pakraščio 
Juodas mygtukas ant zigzaginės pėdelės užblokuoja 
pėdelę horizontalia kryptimi 
Tai naudinga, kai jūs pradedate siūti nuo tolimiausio 
storos medžiagos krašto arba siuvate skersai palenkto 
krašto. 

Nuleiskite adatą į medžiagą, į tašką, nuo kurio norite 
pradėti siūti. 
Spausdami juodą mygtuką, nuleiskite pėdelę. Pėdelė 
užsiblokuoja horizontaliai, kad išvengti slydimo. 
Po keleto dygsnių juodas mygtukas automatiškai 
atsileidžia. 
 Juodas mygtukas 

Siuvimo krypties keitimas 
Sustabdykite mašiną ir pakelkite prispaudimo pėdelės 
keltuvą, kad pakeltumėte prispaudimo  pėdelę. 
Pasukite medžiagą aplink adatą, kad pakeistumėte 
siuvimo kryptį, kaip pageidaujate. 
Pradėkite siūti nauja kryptimi.        

Siuvimas stačiu kampu 
Kad išlaikyti  5/8˝ siūlės užlaidą, pasukus medžiagą 
stačiu kampu, naudokite kampinį kreiptuvą, esantį ant 
adatos plokštelės. 
Sustokite siūti, kada priekinis medžiagos kraštas pasieks 
kampinio kreiptuvo linijas. 
Pakelkite prispaudimo pėdelę ir pasukite medžiagą 90 
laipsnių. 
Pradėkite siūti nauja kryptimi. 
 Kampo kreipiančioji
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Siūlių tvirtinimas 
 Siūlių pabaigų sutvirtinimui, paspauskite atbulinį klavišą 
ir pasiūkite keletą atbulinių dygsnių. 
Mašina siuva atbuline kryptimi tol, kol jūs laikote 
paspaudę atbulinį klavišą. 
 Atbulinės eigos mygtukas 

Siūdami lock-a-matic sutvirtinimo dygsnius (pavyzdys 
002 režime 2) arba sutvirtinimo dygsnius (pavyzdys 003 
režime 2), vieną kartą paspauskite atbulinį klavišą, ir 
mašina užfiksuos dygsnius  ir automatiškai sustos. 

Siūlų kirpimas 
Norėdami, pabaigę siūti, nukirpti siūlus, paspauskite siūlo 
peilio klavišą. Po siūlų nukirpimo, automatiškai pakyla 
adatos strypas. 
 Siūlų peilio klavišas 

Pastaba: 
Jei jūs paspausite siūlo nukirpimo klavišą, kai pakelta 
pėdelė, LCD ekranas patars nuleisti pėdelę. 
Nuleiskite prispaudimo pėdelę ir paspauskite siūlo 
nukirpimo klavišą. 

Specialiems arba storiems siūlams nukirpti, jeigu 
automatinis kirpimas prastai veikia, naudokite peilį, esantį 
ant priekinės plokštės. 
Norėdami panaudoti siūlo peilį, esantį ant priekinio 
dangtelio, nuimkite medžiagą ir patraukite ją atgal. 
Patraukite siūlus aukštyn ir praveskite juos tarp siūlo 
peilio ir priekinio dangtelio nuo užpakalinės pusės. 
Kad nukirptumėte, siūlus patraukite link savęs. 
 Siūlo peilis

Kreipiančiosios linijos ant adatos plokštelės 
Ant adatos plokštelės, laisvos konsolės ir ant šaudyklės 
dangtelio yra pažymėtos siūlių kreipiančiosios linijos. 
Siūlių kreipiančiosios 1/4, 3/8 ir 5/8 yra pažymėtos taip 
pat ant adatos plokštelės priekinės dalies. 

  Siūlių kreipiančiosios ant adatos plokštelės priekinės 
dalies 

Skaičiai, pažymėti ant adatos plokštelės, reiškia atstumą 
iki centrinės adatos padėties milimetrais ir coliais. 
 Centrinė adatos padėtis 

Kampiniai kreiptuvai yra labai naudingi siuvant stačius 

kampus. 

 Kampo kreipiančioji

Kampų padalos ant adatos plokštelės yra naudingos 
siuvant skiaučių gabaliukus (žr.75pusl.). 

  Kampų padalos 
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Adatos kritimo padėties reguliavimas 
Tiesių dygsnių adatos kritimo padėtį galima pakeisti 

pasukant dygsnio pločio reguliavimo rankenėlę. 

Pastaba: 
Reikšmė skliausteliuose nurodo išankstinį 
nustatymą. 

Adatos kritimo padėtį galima reguliuoti tokiems 

tiesių dygsnių siuvimo pavyzdžiams. 

Pasukite dygsnio pločio reguliavimo rankenėlę pagal 
laikrodžio rodyklę, kad adatos kritimo padėtį 
nustatytumėte į dešinę. 

Sukite dygsnio pločio reguliavimo rankenėlę prieš 
laikrodžio rodyklę, kad adatos kritimo padėtį 
nustatytumėte į kairę. 

Dygsnių ilgio reguliavimas 
Dygsnių ilgį galima pakeisti, pasukus dygsnių ilgio 

reguliavimo rankenėlę. 

Pastaba: 
Reikšmė skliausteliuose  nurodo išankstinį 

nustatymą. 

 Norėdami padidinti dygsnių ilgį, pasukite dygsnio ilgio 
reguliavimo rankenėlę pagal laikrodžio rodyklę. 

Norėdami sumažinti dygsnių ilgį, pasukite dygsnio ilgio 
reguliavimo rankenėlę prieš laikrodžio rodyklę. 

 Dygsnio ilgis 
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Mėgstamiausių dygsnių reguliavimas 
Iš anksto nustatytos dygsnio ilgio ir pločio reikšmės yra 
optimalios pasirinktam pavyzdžiui. , Jūs galite išsaugoti 
individualius dygsnių nustatymus (dygsnių ilgis, dygsnių 
plotis, pailginimo laipsnis, priklausomai nuo pasirinkto  
pavyzdžio) kaip mėgstamiausių dygsnių reguliavimą. 
Kada mėgstamiausių dygsnių reguliavimo parinktis 
įjungta ON (žr.35pusl), paskiausiai išsaugoti individualūs 
dygsnių nustatymai automatiškai priskiriami pasirinktam 
pavyzdžiui. 

Pastaba: 
Mėgstamiausių dygsnių parinktis ne naudotina 
monogramoms (režimas 3). 

Pavyzdžiui: Pakeisti adatos kritimo padėties iš anksto 
nustatytą reikšmę iš “4.5” į “5.0”. 

Įjungti mėgstamiausių dygsnių reguliavimo parinktį į ON 
(žr.35pusl). 

1. Pasirinkite dygsnių pavyzdį 001 rėžime 2.
Sukite dygsnio pločio reguliavimo rankenėlę, kad
pakeistumėte adatos kritimo padėtį į“5.

2. Spauskite aplankas/ FS klavišą. Pasirodys pasirinkimo
langas.
Paspauskite atminties klavišą.
 Aplanko/FS klavišas 
 Atminties klavišas 

3. LCD ekranas atvers vartotojo nustatymo langą.
Spausti „1“ klavišą, kad registruotumėte

mėgstamiausių dygsnių nustatymus. 

4. LCD ekranas sugrįš į ankstesnį langą ir jame pasirodys
simbolis “FS”  , kuris reiškia, kad iš anksto
nustatytos reikšmės yra pakeistos.

Numatytųjų nustatymų atgaminimas 
Pasirinkite pavyzdį, kuriam esate pakeitę nustatymų 
reikšmes. 

Spauskite aplankas/ FS klavišą. LCD ekranas atvers 
vartotojo nustatymų langą su vartotojo pakeistais 
nustatymais. 
Paspauskite atminties klavišą. 
Spauskite  „2“ klavišą. Pasirodo patvirtinimo ekranas.. 
Paspauskite atminties klavišą. 
LCD ekranas sugrįš į ankstesnį langą, o simbolis “FS” 
išnyks. 
Iš anksto nustatytos reikšmės grįš į numatytąjį nustatymą. 

Pastaba: 
Kaip atgaminti FS nustatymus, žr. 35 puslapyje. 
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Siuvimas su dvigubo padavimo įtaisu 

Dvigubo padavimo įtaisas ypač yra efektyvus siuvant 

sunkiai paduodamas, kaip PVC dengtas medžiagas 
arba oda. 

Jis taip pat leidžia išvengti sluoksnių praslydimo. 
Kaip pritaisyti dvigubo padavimo pėdelę ir dvigubo 
padavimo prietaisą, žr.16pusl. 

Šie dygsnių pavyzdžiai gali būti siuvami su dvigubo 
padavimo prietaisu. 

Paklokite medžiagą po pėdele ir nuleiskite adatą į 

tašką, nuo kurio norite pradėti siūti. 

Pradėkite siūti vidutiniu greičiu. 

Siuvant pledo medžiagas, suderinkite pledo viršutinį ir 
apatinį sluoksnius ir tada susekite juos kartu 

segtukais. 
Siuvant pašalinkite segtukus. 

Dvigubo padavimo balansavimo diskelis 

Dvigubo padavimo balansavimo diskelį reikia nustatyti į 
“0”, tačiau, priklausomai nuo medžiagos tipo, jums gali 

prireikti jį reguliuoti. 

Padavimo balansą patikrinkite bandomuoju siuvimu ant 

atliekamo gabaliuko naudojamos medžiagos . 

(A): Jeigu apatinis sluoksnis raukšlėjasi, pasukite 

balansinį diską link “+”. 

(B): Jeigu viršutinis sluoksnis raukšlėjasi, pasukite 

balansinį diską link “- 

 Viršutinis sluoksnis 

  Apatinis sluoksnis 
 Dvigubo padavimo balansavimo diskas
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Siuvimas su profesionalia pėdele  HP 

Profesionalaus lygio pėdelę naudokite tiesiems 
dygsniams, pasiekdami profesionalių rezultatų. 
Šie dygsnių pavyzdžiai gali būti siuvami su 
profesionalaus lygio pėdele. 

Kaip pritaisyti profesionalaus lygio pėdelę, žr.16pusl. 

Naudojant profesionalaus lygio pėdelę, adatos 
plokštelę pakeiskite į profesionalaus lygio adatos 
plokštelę. 
Profesionalios pėdelės HP pritaisymas. 
Kaip pritaisyti profesionalaus lygio adatos plokštelę, 
žr.26pusl. 

Pasirinkite norimą pavyzdį iš pasirinkimo lango. 

Paklokite medžiagą po pėdele ir nuleiskite adatą į 
tašką, nuo kurio norite pradėti siūti. 
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Sutvirtinantys dygsniai 

 Pavyzdys:           
 Prispaudimo pėdelė:         
 Siūlo įtempimas:  
 Pėdelės spaudimas:

Tiesių dygsnių įvairovė 
Tiesus dygsnis centrinėje adatos padėtyje 

Naudokite šiuos dygsnius siūlėms, palenkimui 
voleliu ir kita. 

2-6
3

Naudokite šiuos dygsnius siūlės pradžios ir pabaigos 
sutvirtinimui atbuliniais dygsniais. 
Kai pasiekiate siūlės pabaigą, paspauskite atbulinį 
klavišą (1)vieną kartą. 
Mašina pasiūs keturis atbulinius ir keturis tiesioginius 
dygsnius ir automatiškai sustos. 

 Pavyzdys:                
 Prispaudimo pėdelė:              
 Siūlo įtempimas:       
 Pėdelės spaudimas:

Šie unikalūs dygsniai naudojami, kur reikalingi 
nematomi apmėtymo dygsniai. 
Mašina toje vietoje pasiūs keletą uždarančių  dygsnių 
ir toliau siūs į priekį. 
Kai siūlės pabaigoje paspausite atbulinį klavišą, 
mašina toje vietoje pasiūs  keletą sustiprinimo 

dygsnių ir sustos automatiškai. 
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Tiesus dygsnis kairėje adatos padėtyje 
 Pavyzdys: Režimas 2: 004 
 Prispaudimo pėdelė:Zigzaginė pėdelė A 
 Siūlo įtempimas: 2-6 

 Pėdelės spaudimas: 3 

Naudokite šį dygsnį siūlėms prie pat medžiagos 
krašto. 

Trigubas elastingas dygsnis 
 Pavyzdys: Režimas 2: 005 
 Prispaudimo pėdelė: Zigzaginė pėdelė A 
 Siūlo įtempimas: 2-6 

 Pėdelės spaudimas: 3 

Šis stiprus ilgaamžis dygsnis rekomenduojamas 
tokioms sritims, kur reikalingas siūlės stiprumas ir 
elastingumas, kad užtikrinti komfortą ir ilgaamžiškumą. 
Naudokite juos sustiprinimui  tokių vietų, kaip kelnių 
tarpušakis ir rankovių kiaurymių siūlėms. 
Taip pat šias siūles naudokite papildomam sustiprinimui 
konstruojant tokius dalykus, kaip kuprinės. 

Tamprūs dygsniai 
 Pavyzdys:                          
 Prispaudimo pėdelė:           
 Siūlo įtempimas:                          
 Pėdelės spaudimas: 

Režimas 2: 009 arba 
010  Zigzaginė p          
ėdelė A 3- 6 

3 

Šie siauri elastingi dygsniai yra sukurti, kad išvengti 
siūlės raukšlių, siuvant trikotažą ir įstrižose siūlėse, 
suteikiant siūlei vientisumo ir visiško plokštumo. 

Siuvimo pavyzdys 010 yra elastinis dygsnis kairėje 
adatos padėtyje. 
Naudokite šį dygsnį siūdami plonas arba elastines 

medžiagas. 
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Užtrauktuko siuvimas 
 Pavyzdys:                                     
 Prispaudimo pėdelė:                              

 Siūlo įtempimas:                          
 Pėdelės spaudimas: 

 

Režimas 1: 1 arba Rėžimas 2: 001 
Užtrauktuko pėdelė E 
Zigzaginė pėdelė A                                 
2- 6                                                                  

3 

Pastaba: 
Siuvant su užtrauktuko pėdele E, būtina 

sureguliuoti adatos kritimo padėtį. 

Medžiagos paruošimas 
Pridėti 1 cm (3/8“) užtrauktuko dydžio. Tai yra 
bendras angos dydis. 
 Medžiagos geroji pusė 

    1 cm (3/8˝) 
 Angos dydis 
 Užtrauktuko dydis 

 Užtrauktuko atsidarymo pabaiga 

Gerąsias medžiagos puses sudėkite kartu ir siūkite iki 
angos galo su 2 cm (5/8˝) siūlės užlaida. Atbuliniais 
dygsniai sutvirtinkite siūlę. 
Rankiniu būdu padidinkite dygsnių ilgį iki 5.0 ir 
daigstykite užtrauktuko angą  atpalaiduotu siūlu iki 
įtempimo 1-3. 
Užtrauktuko atsidarymo pabaiga 
 2 cm (5/8") siūlės užlaida 
 Siūlės dygsniai 
 Atbuliniai dygsniai 
 Daigstymas 
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Siuvimas  
1. Atlenkite atgal kairę siūlės užlaidą. Užlenkite dešinę 

siūlės užlaidą į apačią, kad formuoti 0.2 - 0.3 cm (1/8˝) 
pakraštį. Patieskite užtrauktuką dantukais šalia klostės 
ir prisekite jį su segtukais. 
Dygsnio ilgio ir siūlo įtempimo nustatymus grąžinkite į 
pradines reikšmes. 
 0.2 iki 0.3 cm (1/8˝) pakraštys 
 Užtrauktuko dantukai 
  Klostė 
 Užtrauktuko angos pabaiga 
 Angos dydis 

2. Pritaisykite užtrauktuko pėdelę. 
Sureguliuokite adatos kritimo padėtį į 7,5- 8,5. 
Nuleiskite pėdelę ant viršutinės pusės užtrauktuko 
angos pabaigoje taip, kad adata smigtų į medžiagą 
šalia klostės ir užtrauktuko juostelės. 
Siūkite išilgai užtrauktuko, nukreipiant užtrauktuko 
dantukus išilgai pėdelės šoninio krašto. 

ATSARGIAI: 
Po to kai pritaisyta užtrauktuko pėdelė ir sureguliuota 
adatos kritimo padėtis įsitikinkite, kad adata 
neatsitrenkia į prispaudimo pėdelę arba užtrauktuko 
dantukus, 

3. Siūkite per visus sluoksnius šalia klostės. 
Sustokite, kai atstumas tarp užtrauktuko pėdelės E ir 
užtrauktuko slankiklio lieka 5 cm (2). 
Truputį įleiskite adatą į medžiagą. 

Pakelkite pėdelę, atidarykite užtrauktuką, kad    
pašalintumėte slankiklį 

Nuleiskite pėdelę ir siūkite likusią siūlės dalį. 
Slankiklis 
 5 cm (2") 
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4. Uždarykite užtrauktuką ir lygiai paskleiskite medžiagą 

gerąja puse į viršų. 
Pritaisykite zigzaginę pėdelę A. 
Nustatykite dygsnio ilgį į 5.00, o adatos kritimo padėtį į 
4.5 (numatytoji reikšmė) ir siūlo įtempimo rankenėlę į 1. 
Pridaigstykite paskleistą medžiagą  kartu su užtrauktuko    
juostele. 
   Daigstymas 
 Užtrauktuko juostelė  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Pritaisyti užtrauktuko pėdelę E. 
Nustatykite dygsnio ilgį į numatytąją reikšmę, adatos  
kritimo padėtį  į  0.5- 1.5, siūlo įtempimo rankenėlę  į “4”. 
Pasiūkite įtvirčio dygsnius skersai angos pabaiga  0.7-1 

cm (3/8˝) ir pasukite medžiagą 90 laipsnių. 

       0,7 - 1 cm (3/8˝) 

ATSARGIAI: 
Po to kai pritaisyta užtrauktuko pėdelė ir sureguliuota 
adatos kritimo padėtis įsitikinkite, kad adata neatsitrenkia į 
prispaudimo pėdelę arba užtrauktuko dantukus, 

6. Siūkite per gaminį ir užtrauktuko juostelę, nukreipiant 
užtrauktuko dantukus išilgai pėdelės šoninės briaunos. 
Sustokite maždaug 5 cm (2)  iki užtrauktuko viršaus. 
Atpalaiduokite daigstymo dygsnius. 

⑪ 5 cm (2") 

⑫ Daigstymo dygsniai. 

7. Nuleiskite adatą į medžiagą , pakelkite pėdelę ir 
atidarykite užtrauktuką. 
Nuleiskite pėdelę ir siūkite siūlės likutį, įsitikinkite, kad 
klostė yra lygi. 
Pasiuvę, pašalinkite daigstymo dygsnius. 
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Režimas 1: 1 arba rėžimas 2: 001 

Palenkimo voleliu pėdelė D 
2-6 
3 

Siuvimas 
1. Sulenkite du kartus medžiagos kraštą, 6 cm(2 3/8") pagal 

ilgį ir  0.3 cm (1/8") pagal plotį. 
 6 cm (2-3/8) 
 0,3 cm (1/ 8") 

2. Patieskite medžiagą, lygiuodami palenkimo siūlės kraštą 

su kreiptuvu ant pėdelės. 

Nuleiskite pėdelę ir pasiūkite 1-2 cm (1/2- 1), traukdami 
abu siūlus atgal. 
 Siūlai 

3. Sustabdykite mašiną ir nuleiskite adatą į medžiagą. 

Pakelkite pėdelę ir sulankstytą medžiagos dalį įstatykite į 

medžiagos lenktuvą pėdelėje. 

Nuleiskite pėdelę ir tada siūkite pakeldami medžiagos 

kraštą, kad palaikyti vienodą ir tolygų padavimą. 

 Pėdelės verstuvas 

Pastaba: 
Nukirpkite kampą 0.6 cm (1/4) , kad sumažinti matmenis. 
 0,6 cm (1/ 4") 
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Paraukimas 
 Pavyzdys:                                     
 Prispaudimo pėdelė:                           
 Siūlo įtempimas:                          

 Pėdelės spaudimas: 

1. Sumažinkite siūlės įtempimą iki “1”  ir padidinkite 
dygsnių ilgį iki 5.00. 

Ištraukite abu siūlus 10 cm(4)) po ir už prispaudimo 
pėdelės (žr. 25psl.). 

2. Pasiūkite dvi eilutes tiesių dygsnių su 0.6 cm tarpu. 
Siūlės pradžioje suriškite siūlus. 

3. Gale siūlės patempkite ritelės siūlus, kad surauktumėte 
medžiagą. 

4. Suriškite siūlus siūlės gale ir tolygiai paskirstykite 
raukinius. 

5. Paruoškite medžiagą raukinių prisiuvimui. 
Paveržkite siūlą iki “4”  ir sumažinkite dygsnių ilgį iki 
2.40 (numatytasis nustatymas). 
Padėkite medžiagos © blogąją pusę  po raukiniais. 
Siūkite tiesią siūlę tarp dviejų raukinių eilučių. 
Pašalinkite dvi tiesių siūlių eilutes. 

Pastaba: 
Galite siūti tiesią siūlę po dviejų paraukimo eilučių, kad 
padengtumėte likusias paraukimo eilutes. 

Siaurų klosčių „pintuck“ siuvimas 
 Pavyzdys:                                                
 Prispaudimo pėdelė:                           
 Siūlo įtempimas:                                       

 Pėdelės spaudimas: 

Sulenkite medžiagą blogom pusėmis į vidų. 
Paklokite sulenktą medžiagą po pėdele G. 
Lygiuokite klostės kraštą su kreiptuvu ant pėdelės ir 
nuleiskite pėdelę. 
Sureguliuokite adatos kritimo padėtį į 0,5- 1,5, jeigu 
būtina. 
Siūkite ir tuo pačiu metu kreipkite klostės kraštą pagal 
kreiptuvą. 

Atverkite medžiagą ir išlyginkite klostę į vieną 
pusę. 
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Daigstymas 
 Pavyzdys:                                     
 Prispaudimo pėdelė:                           
 Siūlo įtempimas:                          
 Pėdelės spaudimas: 
Padavimo dantukai: 

Pastaba: 

Kaip pritaisyti adymo pėdelę PD-H, žr.16pusl. 

Kad siūti 
Laikykite medžiagą įtemptą ir paspauskite kojinį pedalą. 
Mašina atliks vieną dygsnį ir sustos automatiškai. 
Paslinkite medžiagą į nugarinę pusę sekančiam 
dygsniui. 

Pastaba: 

Adymo metu patogiau naudoti kojinį pedalą. 
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Režimas 1: 5 Režimas 2: 006, 
007 arba 008 
Zigzaginė pėdelė A 

3-7 
3 

Zigzaginiai  dygsniai siuvime naudojami įvairiais tikslais, 
taip pat ir kraštų apmėtymui. Labiausiai jis naudojamas 
audiniams. 
Tankūs zigzaginiai dygsniai gali būti naudojami 
aplikacijoms. 

Dygsnio ilgio reguliavimas 
Zigzaginių dygsnių ilgį galima pakeisti, spaudžiant dygsnio 
ilgio reguliavimo rankenėlę. 

Pastaba: 
Reikšmė skliausteliuose  nurodo išankstinį nustatymą. 

Norėdami padidinti dygsnių ilgį, pasukite dygsnio ilgio 
reguliavimo rankenėlę pagal laikrodžio rodyklę. 

Norėdami sumažinti dygsnių ilgį, pasukite dygsnio ilgio 
reguliavimo rankenėlę prieš laikrodžio rodyklę. 
 Dygsnio ilgis 

Dygsnio pločio reguliavimas 
Zigzaginių dygsnių plotį galima pakeisti, spaudžiant 
dygsnių pločio reguliavimo rankenėlę. 

Pastaba: 
Reikšmė skliausteliuose  nurodo išankstinį nustatymą. 

Norėdami padidinti dygsnių ilgį, pasukite dygsnio ilgio 
reguliavimo rankenėlę pagal laikrodžio rodyklę. 

Norėdami sumažinti dygsnių ilgį, pasukite dygsnio ilgio 
reguliavimo rankenėlę prieš laikrodžio rodyklę. 
Dygsnių plotis 

(A): Pavyzdys 006 (režime 2) turi fiksuotą centrinę adatos 
kritimo padėtį. Dygsnių plotis keisis simetriškai į abi 
puses. 

(B): Pavyzdys 007 (režime 2) turi fiksuotą kairę adatos 
kritimo padėtį. Keičiant dygsnių plotį, keisis dešinė 
adatos kritimo padėtis. 

(C): Pavyzdys 008 (režimas2) turi fiksuotą dešinę adatos 
kritimo padėtį. Keičiant dygsnių plotį, keisis kairė 
adatos kritimo padėtis. 

 Fiksuota kairė adatos padėtis 
 Fiksuota dešinė adatos padėtis 
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 Prispaudimo pėdelė:                           
 Siūlo įtempimas:                          
 Pėdelės spaudimas: 
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Apmėtymo dygsnių įvairovė 
Kelių dygsnių zigzagai 

 Pavyzdys:                    
 Prispaudimo pėdelė:                
 Siūlo įtempimas:       

 Pėdelės spaudimas:

Režimas 1: 6 arba Rėžimas 2: 011 
Zigzaginė pėdelė A 
3-6

3

Šie dygsniai naudojami neišbaigtų pakraščių apdailai 
sintetinėse ir kitose elastinėse medžiagose, kurios 
turi tendenciją raukšlėtis. 
Siūkite išilgai medžiagos krašto, paliekant atitinkamą 
siūlės užlaidą. Po siuvimo, nukirpkite siūlės užlaidą 
šalia dygsnių. 

Apmėtymo dygsnis 
 Pavyzdys:                    
 Prispaudimo pėdelė:                
 Siūlo įtempimas:       

 Pėdelės spaudimas:

Šie dygsniai vienu metu formuoja siūlę ir apmėto 
medžiagos kraštą. 
Naudokite šiuos dygsnius, kai jums nereikia atverti 
(tiesinti) siūlių. Paklokite medžiagos kraštą šalia 
kreiptuvo, esančio ant pėdelės ir siūkite. 
 Kreiptuvas 
 Medžiagos kraštas 

Pastaba: 

Dygsnių pločio keisti negalima. 

Mezginių dygsnis 
 Pavyzdys:     
 Prispaudimo pėdelė: 
 Siūlo įtempimas:

 Pėdelės spaudimas:

Kadangi šis dygsnis užtikrina didžiausią elastingumą ir 
stiprumą, jis rekomenduojamas siuvant tokias 
medžiagas kaip sintetinis trikotažas ir elastinis veliūras, 
Paklokite medžiagos kraštą šalia kreiptuvo, esančio ant 
pėdelės ir siūkite. 
Geresniam rezultatui pasiekti, naudokite zigzaginė 
pėdelę A ir siūkite su adekvačia siūlės užlaida. 
Po siuvimo, nukirpkite siūlės užlaidą šalia dygsnių. 
 Kreiptuvas 
 Medžiagos kraštas 
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 Pavyzdys:                                          
 Prispaudimo pėdelė:                           
 Siūlo įtempimas:                               

 Pėdelės spaudimas: 

Dvigubas apmėtymo dygsnis 

Šie dygsniai puikiai tinka medžiagoms, kurių kraštai 
turi tendenciją stipriai brigzti, tai linas ir gabardinai. 
Dvi zigzaginių dygsnių eilutės siuvamos vienu metu 
virš pakraščio, kad neleisti medžiagai irti. 
Paklokite medžiagos kraštą šalia kreiptuvo, esančio 
ant pėdelės ir siūkite. 
 Kreiptuvas 
 Medžiagos kraštas 

Pastaba: 

Dygsnių pločio keisti negalima. 

Overlokinis dygsnis 
 Pavyzdys:                                          
 Prispaudimo pėdelė:                           
 Siūlo įtempimas:                                     

 Pėdelės spaudimas: 

Šie dygsniai vienu metu formuoja siūlę ir apmėto 
medžiagos kraštą. 
Naudokite šiuos dygsnius, kai jums nereikia atverti 
(tiesinti) siūlių. Paklokite medžiagos kraštą šalia 
kreiptuvo, esančio ant pėdelės ir siūkite. 
 Kreiptuvas 
 Medžiagos kraštas 

Pastaba: 

Dygsnių pločio keisti negalima. 
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Krašto palenkimas su paslėptu dygsniu 
 Pavyzdys:                                                      
 Prispaudimo pėdelė:                           
 Siūlo įtempimas:                                              

 Pėdelės spaudimas: 

Pasirinkite pavyzdį Nr. 018 režime 2 austinėms 
medžiagoms arba Nr. 19 režime 2 pavyzdį elastinėms 
medžiagoms. 

Sulenkti medžiagą 
Lenkite medžiagą taip, kad gautumėte tokį palenkimą, 
kaip pavaizduota. 
 Sunki medžiaga. 
Nuo plonų iki vidutinių  medžiagų 
 0,4-0,7 cm (3/16"-1/4") 
 Apmėtymas 
 Blogoji medžiagos pusė 

Siuvimas 
Paklokite medžiagą taip, kad klostė būtų kairėje kreiptuvo, 
esančio ant pėdelės, pusėje. 
Nuleiskite prispaudimo pėdelę. 
Su dygsnio pločio reguliavimo disku sureguliuokite adatos 
švytavimo padėtį taip, kad adata, jai einant į kairę pusę, 
smigtų prie pat sulenkto krašto. 

Siūkite kreipdami klostės kraštą pagal kreiptuvą. 
 Kreiptuvas ant pėdelės 
 Klostė 

Atverkite medžiagą gerąja puse į viršų. 
Dygsniai geroje medžiagos pusėje bus beveik nematomi. 

 Geroji medžiagos pusė 
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Adatos kritimo padėties keitimas 
LCD ekranas parodys atstumą tarp adatos kairės 
padėties ir kreiptuvo milimetrais . 

Sukite dygsnio pločio reguliavimo rankenėlę prieš 
laikrodžio rodyklę, kad adatos kritimo padėtį 
nustatytumėte į dešinę. 
Sukite dygsnio pločio reguliavimo rankenėlę pagal 
laikrodžio rodyklę, kad adatos kritimo padėtį 
nustatytumėte į kairę. 
 Adatos kritimo kairė padėtis 
 Adatos kritimo dešinė padėtis 
 Kreiptuvas ant pėdelės 
Atstumas tarp adatos kairės padėties ir kreiptuvo 

Pastaba: 
Pavyzdžių 018 ir 019 dygsnių pločio negalima keisti, 
tačiau adatos kritimo padėtį galima perkelti. 

Tiesių dygsnių pailginimas pavyzdyje 018 
Užprogramuokite pavyzdžių 018 ir 139 (rėžime 2) 
junginį. 

Du tiesūs dygsniai  bus pridėti prie paslėptu dygsniu 

palenkimo siūlės, sujungiant su pavyzdžiu 139. 

(žr.89pusl) 

57

Atsisiųstas iš  www.Manualslib.com vadovų paieškos variklis 

W
W

W
.V

ISKASSIU
VIM

UI.L
T

http://www.manualslib.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kiautų klostės 
 Pavyzdys:                                              
 Prispaudimo pėdelė:                           
 Siūlo įtempimas:                                 

 Pėdelės spaudimas: 

Naudoti lengvo svorio medžiagas (pavyzdžiui, tricot). 
Palenkite medžiagą kaip pavaizduota ir siūkite per 
klostę. 

Leiskite adatai vos paliesti sulenktą kraštą, kad sukurti 
kiauto formos pakraštį. Jums gali prireikti  padidinti 
adatos siūlo įtempimą. 

 Įstriža klostė 
 Klostės kraštas 
 Adatos dešinė kritimo padėtis 

Jeigu siuvate kiautų dygsnių eilutes, atstumas tarp 
eilučių mažiausiai 1,5 cm(5/ 8). 
Kiautų dygsnius taip pat galite siūti ant mezginių arba 
minkštų šilkinių audinių bet kuria kryptimi. 
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Saginių kilpų tipai 

023 Sensorinės (stačiakampės) saginės kilpos 
Ši kvadratinė saginė kilpa plačiai naudojama ant vidutinių 
ir sunkiasvorių medžiagų. Kilpos dydis nusistato 
automatiškai, uždėjus sagą ant pėdelės. 

024 Automatinės (stačiakampės) saginės kilpos 
Tai irgi stačiakampė saginė kilpa panaši į sensorinę 
stačiakampę, tačiau jūs galite rankiniu būdu nustatyti ir 
įrašyti į atmintį jos dydį, kad jas siūti vienodo dydžio. 

025 Kilpa apskritu galu 
Ši saginė kilpa naudojama ant plonų ir vidutinio svorio 
medžiagų, ypač palaidinukėms ir vaikų drabužiams. 

026 Plonų medžiagų saginė kilpa 

Ši kilpa yra su apskritais abiem galais  ir naudojama ant 

plonų, delikačių medžiagų, pavyzdžiui, plonas šilkas. 

027 Rakto skylutės pavidalo saginė kilpa 
Rakto skylutės pavidalo saginė kilpa plačiai naudojama 
vidutinėms iki sunkiasvorių medžiagoms. Ji taip pat 
tinkama didelėms ir storesnėms sagoms. 

028 Užapvalinta rakto skylutės pavidalo saginė kilpa 
Saginė kilpa yra naudojama su storomis sagomis ant 
vidutinio svorio medžiagų. 

029 Siuvėjo saginė kilpa 
Ši ilgaamžė saginė kilpa yra naudojama su storomis 
sagomis ant sunkių medžiagų. 

030 Elastinė saginė kilpa 

Ši kilpa yra tinkama elastinėms medžiagoms. Ji gali būti 

taip pat naudojama kaip dekoratyvi saginė kilpa. 

031 Mezginių saginė kilpa 

Ši kilpa yra tinkama trikotažo medžiagoms. Ji gali būti 

taip pat naudojama kaip dekoratyvi saginė kilpa. 

Pastaba: 
025- 031 yra sensorinės saginės kilpos, jų siuvimo 
procedūra tokia pati kaip 023. 
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Sensorinė (stačiakampė) saginė kilpa                      
 pavyzdys: Režimas 2: 023 
 Prispaudimo pėdelė 
 Siūlo įtempimas: 

 Pėdelės spaudimas: 

Saginės kilpos dydis automatiškai nusistato, padėjus 
sagą automatinės saginių kilpų pėdelės R gale. 
Pėdelėje sagos laikiklis priima sagas diametru nuo 1 cm 
(3/8˝)  iki 2.5 cm (1˝). 
Pasirenkant sagines kilpas, LCD  ekranas pasiūlo jums 

nuleisti saginės kilpos svirtį. 

Pastaba: 
Kartais yra būtina pakeisti kilpos dydį, kad suderinti  
tam tikras sunkias arba specifines medžiagas ir 
siūlus. Norėdami pasitikrinti savo kilpos nustatymus, 
atlikite bandomą siuvimą ant gabaliuko medžiagos. 
Iš anksto užduotas saginės kilpos plotis yra pritaikytas 
įprastoms sagoms. 
Elastinėms arba plonoms medžiagoms taikykite 
pamušalą. 

Siuvimas 
1. Patraukite sagos laikiklį į užnugarį ir įdėkite sagą. 

Pastumkite juos kartu spaudžiant ant sagos. 
 Sagos laikiklis 

Pastaba: 
Patikrinkite bandomosios kilpos ilgį ir, jei būtina, 
sureguliuokite jį, pasukiodami reguliuojantį varžtą ant 
pėdelės. 
Norėdami padidinti kilpos ilgį, pasukite reguliuojantį 
varžtą taip, kad žymeklį perkelti arčiau “L”. 
Norėdami sumažinti kilpos ilgį, pasukite reguliuojantį 
varžtą, kad  žymeklį perkelti arčiau “S”. 

  Reguliuojantis varžtas 

  Žymeklis 

2. Paspauskite adatos padėčių mygtuką “up/down”, kad 
pakeltumėte adatą. 

Paspauskite užrakto klavišą. 
Pakelkite prispaudimo pėdelę ir pritaisykite 
automatinę saginių kilpų pėdelę R, įspraudžiant 
kaištelį į pėdelės laikiklio griovelį. 
Pritaisant automatinę saginę pėdelę po pėdelės 
laikikliu, jūs galite pėdelės keltuvą pakelti į aukštesnį 
lygį. 
Paspauskite užrakto klavišą, kad atrakinti mašiną 
 Griovelis 
 Kaištis 
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3. Ištraukite adatos siūlą į kairę pro skylutę pėdelėje. 

Ant medžiagos pažymėkite  saginės kilpos padėtį ir 
patalpinkite ją po sagine pėdele. Pasukę rankinį 
smagratį, nuleiskite adatą į startinį tašką. 

  Startavimo taškas 

4. Nuleiskite prispaudimo pėdelę ir pilnai kiek galima 
ištraukite saginės kilpos svirtį. 
  Saginės kilpos svirtis 

Pastaba: 
Įsitikinkite, kad tarp šliaužiklio ir priekinio stabdiklio 
nėra tarpo, priešingu atveju saginė kilpa nebus vietoje 
arba bus siuvimo tarpas. 
Nėra tarpo 
 Pradžios taškas 
  Siuvimo tarpas 

5. Pradėkite siūti, lengvai traukdami adatos siūlą į kairę. 
Pasiuvę keletą dygsnių, paleiskite siūlą ir tęskite 
siuvimą. 

Pastaba: 
Jeigu pradėsite siūti neištraukę žemyn saginės kilpos 
svirties, LCD ekranas atitinkamas pranešimas, ir 
mašina po keleto dygsnių sustos. Patraukite saginės 
kilpos svirtį žemyn ir pradėkite siūti.W
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6. Saginė kilpa siuvama automatiškai pavaizduota 
tvarka. Kai kilpos siuvimas baigsis, mašina sustos 
automatiškai su adata viršutinėje padėtyje. 
Paspauskite siūlo peilio klavišą ir nuimkite medžiagą. 

7. Po to, kai baigsite siūti saginę kilpą, pastumkite 
saginės kilpos svirtį aukštyn iki galo. 

8. Įsmeikite po smeigtuką truputį žemiau sutvirtinimo 
abiejuose kilpos  galuose, kad išvengtumėte netikėto 
siūlų nukirpimo. Prakirpkite kilpos angą su siūlių 
ardymo įrankiu. Norėdami atverti rakto pavidalo kilpą, 
naudokite skylių pramušimo įrankį. 

Dviejų sluoksnių saginė kilpa 
Norėdami išgauti vientisą ir tvirtą kilpą, virš pirmo 
dygsnių sluoksnio pasiūkite dar vieną sluoksnį 
dygsnių. 
Baigę siūti saginę kilpą, paprasčiausiai vėl paleiskite 
mašiną. 
Nekelkite pėdelės ir kilpos svirties 
Nesirinkite dar kartą pavyzdžio. 

Pastaba: 
Ši funkcija neveikia, jeigu po automatinio 
sutvirtinimo parinkties yra įjungtas siūlo nukirpimas 
žr.34pusl.). 

*Šios mašinos komplekte akutės skylmušys nėra    
įdėtas. 
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Saginės kilpos pločio reguliavimas 

Saginės kilpos plotį galite sureguliuoti, pasukdami 

dygsnio pločio reguliavimo rankenėlę. 

Norėdami padidinti dygsnių plotį, pasukite dygsnio pločio 

reguliavimo rankenėlę pagal laikrodžio rodyklę. 

Norėdami sumažinti dygsnių plotį, pasukite dygsnio ilgio 

reguliavimo rankenėlę prieš laikrodžio rodyklę. 

 Saginės kilpos plotis 

 Siauresnė saginė kilpa 

 Platesnė saginė kilpa

Pastaba: 
Saginių kilpų plotis gali būti reguliuojamas nuo 2.6 iki 9.0. 

Saginės kilpos siuvimo tankio reguliavimas 
Saginės kilpos tankį galima reguliuoti, pasukus dygsnio 

ilgio reguliavimo rankenėlę. 

Norėdami sumažinti dygsnių tankį, pasukite dygsnio ilgio 

reguliavimo rankenėlę pagal laikrodžio rodyklę. 

Norėdami padidinti dygsnių ilgį, pasukite dygsnio ilgio 

reguliavimo rankenėlę prieš laikrodžio rodyklę. 

 Saginės kilpos tankis 

 Tankesnė saginė kilpa

 Mažesnio tankio saginė kilpa

Pastaba: 
Siuvimo tankį galima sureguliuoti nuo 0.20 iki 1.00.
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Stabilizavimo plokštės panaudojimas 
Stabilizavimo plokštė palaiko ir sutvirtina medžiagą 
todėl ji yra naudinga siuvant sagines kilpas ant storų 
medžiagų palenktų pakraščių. 

1. Įstatykite stabilizatoriaus plokštės  auselę į saginių 
kilpų pėdelės plyšį . 
 Stabilizavimo plokštė 
  Plyšys 

2. Sagą uždėkite ant sagos laikiklio pėdelėje. Pėdelę 
pritaisykite prie mašinos. 
Traukite adatos siūlą į kairę tarp pėdelės ir 
stabilizavimo plokštės. 

3. Patieskite medžiagą tarp pėdelės ir stabilizavimo 
plokštės. Pasukę rankinį skriemulį, nuleiskite adatą į 
startinį tašką. 
Nuleiskite pėdelę ir saginės kilpos svirtį. 
Leiskite mašiną lengvai tempdami adatos siūlą į 
kairę. Pasiuvę keletą dygsnių, paleiskite siūlą ir 
tęskite siuvimą. 

Pastaba: 
Siuvimo procedūra tokia pati, kaip ir 023 sensorinių 
(stačiakampių) saginių kilpų.
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Automatinės (stačiakampės) saginės kilpos 
  Pavyzdys: Režimas 2: 024 
 Prispaudimo pėdelė:                   

 Siūlo įtempimas:

Pastaba: 
Jums nereikia traukti žemyn saginės kilpos svirties. 
Jeigu norite pasiūti kilpą ilgesnę negu leistina su 
automatine pėdele R, naudokite atlasinių dygsnių 
pėdelę F. 

Pastaba: 
Saginių kilpų plotis gali būti reguliuojamas nuo 2.6 iki 
9.0. 
Siuvimo tankį galima sureguliuoti nuo 0.20 iki 1.00. 

1. Siūkite kairę pusę iki norimo kilpos ilgio ir sustabdykite
mašiną. Tada paspauskite atbulinį klavišą . 

2. Pradėkite vėl siūti, mašina siūs atgal su tiesiais
dygsniais.
Kai pasieksite startinį tašką, sustabdykite mašiną. 
Tada paspauskite atbulinį klavišą .
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Automatinė saginių kilpų pėdelė R 
1- 5

 Pėdelės spaudimas: 3 

Pilnai ištraukite sagos laikiklį. 
Ant medžiagos pažymėkite saginės kilpos vietą. Patieskite 
po pėdele medžiagą ir nuleiskite adatą į startinį tašką 
Nuleiskite pėdelę ir pradėkite siūti, lengvai traukdami adatos 
siūlą į kairę. Pasiuvę keletą dygsnių, paleiskite siūlą ir tęskite 
siuvimą. 
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3. Pradėkite vėl siūti, mašina pasiūs priekinį sustiprinimą 

ir dešinę saginės kilpos pusę. 
Kai pasieksite pabaigos tašką , sustabdykite 
mašiną. Tada paspauskite atbulinį klavišą . 

4. Pradėkite siūti vėl, mašina pasiūs pabaigos 
sustiprinimą ir sustiprinimo dygsnius, tada 
automatiškai sustos su adata viršutinėje padėtyje. 

5. Kada kilpa bus baigta, pasirodys  „M“ ženklas  
Tai reiškia, kad saginės kilpos dydis buvo įsimintas. 

Norėdami atlikti sekančią kilpą, uždėkite medžiagą ir 
vėl pradėkite siūti. Mašina pasiūs kitą kilpą, identišką 
pirmai, ir automatiškai sustos. 

Norėdami siūti sekančią bet kitokio dydžio kilpą, 

paspauskite pradėti iš naujo klavišą . 

Pastaba: 
Norėdami iškirpti kilpos angą , žr.60pusl. 
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 Pavyzdys: 

Apvalaus galo ir plonų medžiagų saginės kilpos 

Siuvimo procedūra tokia pati kaip ir 023 stačiakampės 

(sensorinės) saginės kilpos (žr.58-60psl). 

Pastaba: 
Saginių kilpų plotis gali būti reguliuojamas nuo 2.6 iki 9.0. 
Siuvimo tankį galima sureguliuoti nuo 0.20 iki 1.00. 

Rakto skylutės pavidalo saginės kilpos 
 Pavyzdys: Režimas 2: 027-029 

 Prispaudimo pėdelė: 
 Siūlo įtempimas:

 Pėdelės spaudimas:

Siuvimo procedūra tokia pati kaip ir 023 stačiakampės 
(sensorinės) saginės kilpos (žr.58-60psl). 
Norėdami atverti rakto pavidalo kilpą, naudokite skylių 
pramušimo įrankį. 

Pastaba: 
Saginių kilpų plotis gali būti reguliuojamas nuo 5.6 iki 
9.0. 
Siuvimo tankį galima sureguliuoti nuo 0.20 iki 1.00. 

Elastinė saginė kilpa 
 Pavyzdys:                    
 Prispaudimo pėdelė:                
 Siūlo įtempimas:      

 Pėdelės spaudimas:

Siuvimo procedūra tokia pati kaip ir 023 stačiakampės 

(sensorinės) saginės kilpos (žr.58-60psl). 

Pastaba: 
Saginių kilpų plotis gali būti reguliuojamas nuo 2.6 iki 
9.0. 
Siuvimo tankį galima sureguliuoti nuo 0.50 iki 1.00. 

 Pavyzdys: Režimas 2: 031 

 Prispaudimo pėdelė: Automatinė saginių kilpų p. R 

 Siūlo įtempimas: 1-5
 Pėdelės spaudimass: 3

Trikotažo saginės kilpos 

Siuvimo procedūra tokia pati kaip ir 023 stačiakampės 

(sensorinės) saginės kilpos (žr.58-60psl). 

Pastaba: 
Saginių kilpų plotis gali būti reguliuojamas nuo 2.6 iki 9.0. 
Siuvimo tankį galima sureguliuoti nuo 0.70 iki 1.20. 
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Režimas 2: 025, Režimas 2: 026 
Automatinė saginių kilpų pėdelė R 
1- 5

3

 Prispaudimo pėdelė: 
 Siūlo įtempimas:

 Pėdelės spaudimas:

Automatinė saginių kilpų pėdelė R 
1- 5

3

Režimas 2: 030 
Automatinė saginių kilpų pėdelė R 
1- 5

3
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Saginė kilpa su virvele 
 Pavyzdys:                                              
 Prispaudimo pėdelė:                           
 Siūlo įtempimas:                                 
 Pėdelės spaudimas: 

Norėdami siūti saginę kilpą su virvele, sekite tą pačią 
procedūrą kaip ir 023  stačiakampės (sensorinės) 
saginės kilpos. 

Pasirinkite pavyzdį 023 rėžime 2. 

1. Uždėkite sagą ant sagos laikiklio, esančio saginėje 
pėdelėje. 
Užkabinkite užpildymo virvelę ant  kablio pėdelės 
priekyje. 
Virvelės galus perkelkite į nugarinę pusę po pėdele. 
Perneškite virvelės galus į viršų ir abu galus 
patalpinkite tarp strypelių ir metalinės plokštės. 
 Kablys 
 Metalinė plokštė 

Jeigu būtina, uždėkite stabilizavimo plokštę ir 
pritaisykite saginę pėdelę. 

2. Nuleiskite adatą į medžiagą, kur prasidės kilpa. 
Nuleiskite pėdelę ir saginės kilpos svirtį. 
Lengvai traukite adatos siūlą į kairę. 
Paleiskite mašiną siūti saginę kilpą virš virvelės. 
Baigus siūti mašina sustos automatiškai. Nuimkite 

medžiagą nuo mašinos ir nukirpkite tiktai siuvimo 

siūlus. 

3. Nukirpkite virvelės užpildą abiejuose galuose 
kiek galima arčiau sagos kilpos. 

Pastaba: 
Dygsnių plotį nustatykite pagal naudojamos virvelės-
užpildo storį. 

Norėdami iškirpti kilpos angą , žr.60pusl. 
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Režimas 2: 023 
Automatinė saginių kilpų 
pėdelė R 1- 5                       

3 
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Sagų prisiuvimas 
 Pavyzdys:                                              
 Prispaudimo pėdelė:                           
 
 Siūlo įtempimas:                                 
 Pėdelės spaudimas: 

Padavimo dantukai: 

Sagų prisiuvimo pėdelės T pritaisymas 
Būtinai paspauskite užrakto klavišą, kad užrakinti 
mašiną. Įsprauskite galinį pėdelės kaištelį į galinį griovelį 
ant pėdelės laikiklio. 
 Galinis kaištis 
 Galinis griovelis 

Pirštais prilaikydami pėdelę, švelniai nuleiskite 
prispaudimo strypą. 
Paspauskite užrakto klavišą, kad atrakinti mašiną 

Siuvimas 
Nuleiskite  dantukus. 
Uždėkite sagą ant medžiagos ir, pasukiodami rankinį 
smagratį,  nuleiskite adatą į kairę sagos skylutę. 
Įstatykite sagos kojelės plokštelę po saga. 
Nuleiskite pėdelę, kad vietoje prilaikyti sagą, lygiuojant 
sagos kryptį. 
 Sagos kojelės plokštelė 

Sukdami rankinį skriemulį, kelkite adatą iki momento, kai 
adatos strypas persimes į dešinę. 
Pasukite dygsnio pločio reguliavimo rankenėlę taip, kad 
adata pataikytų į dešinę sagos skylutę. 

Pradėkite ir tęskite siūti iki automatinio mašinos 

sustojimo. 

Nukirpkite visus siūlus, paliekant mažiausiai 10 cm (4˝) 
galus. 
Nuimkite medžiagą nuo mašinos. 

Ištraukite adatos siūlą siuvimo pabaigoje iš kairės sagos 
skylutės tarp sagos ir medžiagos. 
Traukite adatos siūlą, kad ištraukti ritelės siūlą į viršų į 
gerą medžiagos pusę. 
 Adatos siūlas pabaigoje 
 Ritelės siūlas 

Užvynioti siūlus, kad suformuoti kojelę ir surišti juos kartu. 

Pastaba: 
• Siūlų nukirpimui nenaudokite peilio klavišo. nes 

negalėsite jų surišti. 
• Sagos kojelės plokštės negalima naudoti, jeigu 

saga yra per stora. 
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Režimas 2: 032 
Sagos siuvimo pėdelė T                    
Sagos kojelės plokštelė                              
3-6                                                                  
3 

Nuleisti 
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Režimas 2: 033 
Automatinė saginių kilpų pėdelė R                        
3- 6                                                                     
3 

1. Pritaisykite automatinę saginių kilpų pėdelę R ir pilnai 
ištraukite sagos laikiklį. 
Patieskite po pėdele medžiagą ir nuleiskite adatą į 
startinį tašką. tada nuleiskite pėdelę. 
 Sagos laikiklis 
 Pradžios taškas 

2. Paleiskite mašiną ir siūkite norimą ilgį, tada 
paspauskite atbulinį klavišą. Tai nustato adymo ilgį. 
Tęskite siuvimą, kol mašina pati nesustos 
automatiškai. 
 Atbulinės eigos mygtukas 
 Norimas ilgis 

3. Siūti kitą adymo sluoksnį virš pirmo sluoksnio stačiu 
kampu pastarajam. 

Pastaba: 
Maksimalus adymo ilgis yra  2 cm (3/4), ir 
maksimalus plotis 0.9 cm (3/8). 

Norint siūti to paties dydžio adymą 
Kai baigsite siuvimą, pasirodys „M“ ženklas . Tai 
reiškia, kad adymo dydis buvo įsimintas. Norėdami siūti 
tokio paties dydžio adymą, tiesiog dar kartą paleiskite 
mašiną. 
Norėdami siūti sekantį adymą kitokio dydžio, 
paspauskite pradėti iš pradžių klavišą. 
 Paleidimo nuo pradžių klavišas 

Norint siūti trumpesnį adymą 
Siūkite pirmą liniją iki norimo ilgio  ir sustabdykite 
mašiną. 
Paspauskite atbulinį klavišą   ir vėl paleiskite mašiną. 
Mašina pasiūs adymo likutį ir automatiškai sustos. 

Norint sureguliuoti adymo dygsnių netolygumą 
Jūs galite sureguliuoti adymo dygsnių netolygumą 
pasukdami dygsnio ilgio reguliavimo rankenėlę. 
Jeigu kairys kampas žemesnis už dešinį, kad 
pataisytumėte, rankenėlę pasukite prieš laikrodžio 
rodyklę (d4-d1). 
Jeigu dešinys kampas žemesnis už kairį, kad 
pataisytumėte, rankenėlę pasukite pagal laikrodžio 
rodyklę (d6-d9). 

Pastaba: 
Formą galima koreguoti nuo di iki d9 (numatytasis 
nustatymas yra d5).

Adymas 
 Pavyzdys:                                              
 Prispaudimo pėdelė:                           
 Siūlo įtempimas:                                 
 Pėdelės spaudimas: 
 

70 

Atsisiųstas iš  www.Manualslib.com vadovų paieškos variklis 

W
W

W
.V

ISKASSIU
VIM

UI.L
T

http://www.manualslib.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tvirtinimas (įtvirtis) 
 Pavyzdys:                                              
 Prispaudimo pėdelė:                           
 Siūlo įtempimas:                                 

 Pėdelės spaudimas: 

Sutvirtinimas taikomas kišenių, tarpušakių siūlėms ir 
diržo kilpoms, kur reikalingas didesnis siūlių stiprumas. 

Siuvimas 

Nuleiskite adatą startiniame taške. 

Nuleiskite pėdelę ir siūkite iki mašinos automatinio  

sustojimo. 

Mašina automatiškai pasiūs 1.5 cm (9/16) ilgio 

sustiprinimo dygsnių stulpelį (Įtvirtį). 

 Tvirtinimas 

 Startavimo taškas 

 1,5 cm (9/ 16") 

Trumpesnio tvirtinimo stulpelio siuvimas 
Norėdami siūti sustiprinimo stulpelį trumpesnį negu 1.5 
cm (9/16), pirma,  pasiuvę norimą ilgį, sustabdykite 
mašiną ir paspauskite atbulinį klavišą. 
Bus užduotas norimas ilgis. 
Tęskite siuvimą, kol mašina pati nesustos automatiškai. 

 Pradžios taškas 
 Norimas ilgis 
 Tvirtinimo stulpelio ilgis 
 Atbulinės eigos mygtukas 

To paties tvirtinimo dydžio siuvimas 
Kai baigsite siuvimą, pasirodys „M“ ženklas . 
Tai reiškia, kad sutvirtinimo dydis buvo įsimintas. 
Norėdami siūti to paties dydžio sustiprinimą, tiesiog 
paleiskite mašiną, ir ji, pabaigusi siūti, automatiškai 
sustos. 

Kitokio sustiprinimo dydžio siuvimas 
Norėdami siūti sekantį sustiprinimą kitokio dydžio, 
paspauskite pradėti nuo pradžių klavišą, kad pradėkite 
siūti nuo pradžių. 
 Paleidimo nuo pradžių klavišas 
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Režimas 2: 034 

Atlasinio dygsnio 

pėdelė F 3- 6 

3 
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Akutė 
 Pavyzdys:                                              
 Prispaudimo pėdelė:                           
 Siūlo įtempimas:                                 
 Pėdelės spaudimas: 
: 

Akutės paskirtis yra skylutė diržui ir , pan. 
Pritaisykite atlasinių dygsnių pėdelę F. 

Kad siūti: 
Patieskite po pėdele medžiagą ir nuleiskite adatą į startinį 
tašką 
Siūti iki automatinio mašinos sustojimo. 
 Startavimo taškas 

Atverti akutę su iškirtimo įrankiu arba smailiomis 
žirklėmis. 

Akutės formos reguliavimas: 
Jei akutė atvira , pasukite dygsnio ilgio reguliavimo 
rankenėlę prieš laikrodžio rodyklę (S1). 
Jei akutė persidengia , pasukite dygsnio ilgio 
reguliavimo rankenėlę pagal laikrodžio rodyklę (S3). 

Pastaba: 
Dygsnių pločio reguliavimas negalimas. 
Formą galima reguliuoti nuo S1 iki S3 (gamyklinis 

nustatymas S2). 
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Režimas 2: 035                                
Atlasinio dygsnio pėdelė F                         
1- 4 
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DEKORATYVUS SIUVIMAS  

Aplikacijos 
 Pavyzdys:           
 Prispaudimo pėdelė:       

 Siūlo įtempimas:      
 Pėdelės spaudimas:

Paklokite aplikaciją ant medžiagos ir pridaigstykite ją į 
vietą arba, kad fiksuoti aplikaciją, galite panaudoti tirpų 
audinį. 
Nukreipkite medžiagą su aplikacija taip, kad, kada adata 
persimeta į dešinę, ji kristų nuo aplikacijos krašto. 

(B): Pavyzdžiai 036 - 038, 050 ir 052 režime 2 turi 
fiksuotą centrinę adatos kritimo padėtį. Dygsnių 

plotis keisis simetriškai į abi puses. 

(C): Pavyzdžiai 039-047, režime 2 turi fiksuotą dešinę 

adatos kritimo padėtį. Keičiant dygsnių plotį, keisis 

kairė adatos kritimo padėtis. 

(D): Pavyzdžiai 048-049, režime 2 turi kintamą padėtį. 
Keičiant dygsnio plotį, dygsnio plotis nesikeis, bet 

keisis dygsnių pavyzdžio padėtis. 

Pastaba: 
Dygsnio plotis pavyzdžiui 048 (režimas2) yra 3,5. 

Dygsnio plotis pavyzdžiui 049 (režimas2) yra 2,0. 
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Režimas 1: 7 arba režimas 2: 036-049 
Atlasinių dygsnių pėdelė F arba 
atviro priekio atlasinių dygsnių pėdelė F2 
3-6

2

Dygsnių pločio arba adatos kritimo padėties 
reguliavimas 

(A): Pavyzdys 051 režime 2 turi fiksuotą kairę adatos 

kritimo padėtį. Keičiant dygsnių plotį, keisis dešinė 

adatos kritimo padėtis. 

(A) Pavyzdys su kairėje fiksuota padėtimi

(B) Centre fiksuoti pavyzdžiai

(C) Dešnėje fiksuoti pavzdžiai

(D) Reguliuojami pavyzdžiai
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Fringės (Kutai) 
 Pavyzdys:                                              
 Prispaudimo pėdelė:                           
 Siūlo įtempimas:                                 

 Pėdelės spaudimas: 

Režimas 2: 036          
Atlasinio dygsnio pėdelė F   
3- 6                                        
2 

Kutai suteikia ypatingą lytėjimo pojūtį staltiesėms ir 

skaroms (šalikams). Pasirinkite standų audinį, 

pavyzdžiui, lininį, iš kur lengvai galima pašalinti siūlus. 

 1. Atsargiai nukirpkite medžiagą pagal jos audimo siūlą. 
Išimkite vieną giją arba siūlą, kur turi prasidėti kutai. 

2. Siūkite žemiau kairės pusės taip, kad dešinieji dygsniai 
kristų į atvirą vietą ( iš kur ištrauktas siūlas). 

3. Pašalinkite siūlų likutį, esantį dešinėje nuo siūlės, 

kad suformuotumėte kutus. 

Ažūriniai darbai 
 Pavyzdys:                                              
 Prispaudimo pėdelė:                           
 Siūlo įtempimas:                                 
 Pėdelės spaudimas: 
 

Režimas 2: 036       
Atlasinio dygsnio pėdelė F 
3- 6                                      

2 

Atsisiųstas iš www.Manualslib.com vadovų paieškos variklis 

Ažūro siuvimas naudoja tą patį būdą, kaip ir su kutais. 
Pasirinkite standų audinį, pavyzdžiui, lininį, iš kur 
lengvai galima pašalinti siūlus. 

 1. Atsargiai nukirpkite medžiagą pagal jos audimo 
siūlą. Užsiduokite ažūro pločiu, ištraukite vieną  giją 
arba medžiagos siūlą, kiekviename gale. W
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2. Siūkite žemyn kairę pusę, nukreipdami medžiagą taip, 
kad dešinės pusės dygsniai kristų į atvirą tarpą. 
Pabaigę siūti kairę pusę , paspauskite veidrodinio 
vaizdo klavišą. Siūkite žemyn kitą pusę (apie 
veidrodinio vaizdo siuvimą žr.86pusl). 

© Veidrodinio vaizdo klavišas 

3. Pašalinkite medžiagos siūlus, esančius tarp 
siūlių. 

Smokingas 
 Pavyzdys:                                              
 Prispaudimo pėdelė:                           
 
 Siūlo įtempimas:                                 

 Pėdelės spaudimas: 

Režimas 2: 060 
Atlasinių dygsnių pėdelė F arba 
atviro įėjimo atlasinių dygsnių pėdelė F2 
3-6 

2-3 

Smokingui gali būti naudojami ir tokie pavyzdžiai. 

Režimas 2 

6 7 064 067 068 069 100 

 

Pasirinkite lengvo svorio medžiagą , pavyzdžiui, batistą, 
languotą medvilnę arba lengvą audinį challis. Atsikirpkite 
medžiagos tris kartus platesnį gabalą negu planuojamą 
plotį. 

Siūkite tiesių dygsnių eilutes 1,2- 1,5 cm (1/2˝) vieną nuo 
kitos su dygsnio ilgiu “3.0 -5.0” ir siūlo įtempimu “1” pagal 
diskelį skersai ploto, kurį norite paraukti 
 1,2 1,5 cm (1/2˝) 
 Surišti siūlai 

Vienam krašte suriškite siūlus. Nuo kito krašto traukite 
ritelės siūlus, kad formuotumėte tolygiai paskirstytus 
raukinius. 

Pastaba: 
Prieš pradedant siūti, ištraukite ritelės siūlą į paviršių 10 
cm (4˝) galą į užnugarį. 

Naudokite siūlo peilį, esantį  ant priekinio gaubto. 

Pasirinkite raukinių dygsnius ir sugrįžkite prie siūlo 
įtempimo 3- 6.. 
Siūkite smokingo dygsnius tarp surauktų eilučių. 

Pašalinkite tiesius dygsnius, esančius tarp surauktų 

eilučių. Tiesus dygsnis 
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Siuvinėjimas kiauručiais (mereškavimas) 
 Pavyzdys:                                
 Prispaudimo pėdelė:                           
 Siūlo įtempimas:      
 Pėdelės spaudimas:

Režimas 2: 064
Atlasinių dygsnių pėdelė F 
3-6

2-3

Smokingui gali būti naudojami ir tokie pavyzdžiai. 

Naudokite šiuos dygsnius dviejų medžiagos gabalų 
sujungimui, sukuriant ažūrinį vaizdą, kuris praturtina 
dizainą. 

Abiem medžiagoms užlenkite kraštą 1.5 cm (5/8˝) ir 
išlyginkite. 
Prisekite du kraštus prie popieriaus arba nuplėškite 
pamušalo 0.3 cm (1/8). 

 0,3 cm (1/8˝) 
 Popierius 

Geldelės (festonai) 
 Pavyzdys:                     
 Prispaudimo pėdelė:                 

 Siūlo įtempimas:        
 Pėdelės spaudimas:

Geldelėms gali būti naudojami ir tokie pavyzdžiai. 

Nukirpti  siūlės užlaidą prie pat dygsnių. 

Atsargiai, nenukirpkite dygsnių. 
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Lėtai siūkite, nukreipdami medžiagą taip, kad adata 
pagautų klostės kraštą abiejose pusėse. 

Pabaigę siūti, nuplėškite popierių. 

Režimas 2: 075     
Zigzaginė pėdelė A arba 
Atlasinio dygsnio pėdelė F 
3- 6
3

 Siūkite geldeles1 cm (3/8) nuo medžiagos krašto. 

Režimas 2

Režimas 2
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Skiaučių gabaliukų siuvimas 
 Pavyzdys:                                

 Prispaudimo pėdelė:                           

 Siūlo įtempimas:      

 Pėdelės spaudimas:

Pavyzdžiai nuo 082 iki 084 rėžime 2 yra specialūs 

dygsniai, skirti skiaučių gabaliukų siuvimui. 
Pavyzdžiai 083 ir 084 skirti skiaučių gabaliukų siuvimui 
atitinkamai su1/4˝ ir 7mm siūlių užlaidomis. 
Naudoti 1/4˝ siūlės pėdelę O 
Sudėkite kartu skiaučių gabaliukus gerosiomis pusėmis. 
Siūkite ir tuo pačiu metu kreipkite medžiagų kraštą pagal 
kreiptuvą. 
 Kreiptuvas 
 Medžiagos geroji pusė 

Kampo padalos ant adatos plokštelės 
Naudodamiesi kampų padalomis ant adatos plokštelės, 

jūs lengvai galite siūti skiaučių gabaliukus norimais 

kampais, neatliekant žymėjimų. 
Kampų padalos pažymėtos ties 45, 60, 90 ir 120 

laipsnių 

Naudokite punktyrines  linijas, kada siuvate skiaučių 

gabaliukus su 1/4˝ siūlės pėdele O, kaip pavaizduota. 

Punktyrinė linija 

Pastaba: 

Naudokite ištisines linijas, kai skiaučių gabaliukus 

siuvate su zigzagine pėdele A. Medžiagos pakraštį 

lygiuokite su 1/4“ siūlės kreipiančia linija. 

Ištisinė linija 

 1/4 siūlės kreipiančioji linija

Skiaučių siuvimas 
 Pavyzdys:                      
 Prispaudimo pėdelė:                 
 Siūlo įtempimas:       

 Pėdelės spaudimas:

Skiautėms gali būti naudojami ir tokie pavyzdžiai. 
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Režimas 1: 4 arba Rėžimas 2: 
082-084     

1/4“  siūlės pėdelė O arba 
zigzaginė pėdelė A     

2-6
2-3

Režimas 1: 9 arba rėžimas 2: 100 
Atlasinių dygsnių pėdelė F 
1-4

2-3

Atverkite siūlę plokštumoje gerąja puse į viršų ir 
siūkite skiaučių dygsniais  pagal siūlės liniją. 

Režimas 2
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Dygsniavimas 
 Pavyzdys:                      
 Prispaudimo pėdelė:                  

 Siūlo įtempimas:      

 Pėdelės spaudimas:

Dygsniavimo  kreiptuvo strypo pritaisymas 
Dygsniavimo kreiptuvo strypas yra naudingas, siuvant 
lygiagrečiai, tolygiai išdėstytas eilutes. 

Įstatykite kreiptuvo strypą į angą ir paslinkite jį į tokią 
padėtį, kuri atitiktų pageidaujamam intervalui tarp 
dygsniavimo eilučių. 
 Anga ant pėdelės laikiklio 
 Dygsniavimo kreiptuvo strypas 
 Atstumas tarp siūlių

Siuvimas 

Siūkite, kreiptuvu sekdami ankstesnę dygsniavimo eilutę. 

Dygsniavimo kreiptuvo strypas viršutinio padavimo 
pėdelei 
Įstatyti dygsniavimo kreiptuvo strypą į kiaurymę, esančią 
pėdelės laikiklio gale. 
Paslinkite kreiptuvo strypą norimu atstumu (intervalas 
tarp siūlių). 
 Dygsniavimo kreiptuvo strypas 
 Skylė

Stiplingas 
 Pavyzdys:                      
 Prispaudimo pėdelė:                 

 Siūlo įtempimas:      
 Pėdelės spaudimas:

Režimas 2: 093 
Atlasinių dygsnių pėdelė F arba 
Atviro įėjimo atlasinių dygsnių pėdelė F2 
3-6

2-3

Stiplingui gali būti naudojami ir tokie pavyzdžiai. 

Iš anksto paruoštos stiplingo siuvinėjimo dygsnių 
programos leidžia lengvai ir greitai dygsniuoti mažus plotus. 

Paklokite dygsniavimo sluoksnius ir siūkite. 
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Sagčių siuvinėjimas 
 Pavyzdys:                                              
 Prispaudimo pėdelė:                           
 Siūlo įtempimas:                                 

 Pėdelės spaudimas: 

Režimas 2: 098 arba 099 
Atlasinio dygsnio pėdelė F                 
3- 6                                                           

2- 3 

Su sagčių dygsniais jūs galite sujungti dygsniavimo 

sluoksnius. 

Pasirinkite dygsnius 098  rėžime 2). 

Paspauskite atminties klavišą. 

Pasirinkite dygsnius 202 rėžime 2(L.S.®). 

Paspauskite atminties klavišą. 

Pradėkite siūti. 

Mašina pasiuva sagties dygsnius ir sutvirtinimo 

dygsnį, tada automatiškai sustoja. 

Laisvo judėjimo dygsniavimas (1) 
 Pavyzdys: SS plokštelė 4* 
 Prispaudimo pėdelė: Perdirbama laisvo judėjimo dygsniavimo 

pėdelė QB-S 

 Siūlo įtempimas: 2-6 
 Pėdelės spaudimas: 3 

 Padavimo dantukai: Nuleisti 

* Pasirinkę pavyzdį 1, naudokite permatomą 
pėdelę. 

ATSARGIAI: 

Esant pritaisytai pėdelei su atviru priekiu, 

dygsniavimo sluoksnių netempkite link savęs. 

Perkonstruojamos laisvo judėjimo pėdelės 
pritvirtinimas 
Uždėkite tiesių dygsnių adatos plokštelę (žr.26psl.) 
Atpalaiduokite tvirtinimo varžtą ir nuimkite pėdelės laikiklį. 

Prijunkite perdirbamą laisvo judėjimo dygsniavimo pėdelę 
prie prispaudimo strypo ir su atsuktuvu stipriai užveržkite 
fiksuojančius varžtus. 
Paklokite medžiagą po pėdele. 
Sukiodami apskritą veržlę, sureguliuokite pėdelės aukštį, 
kad pėdelės apačia vos liestų medžiagos paviršių. 

 Fiksavimo varžtas                                                                 
  Prispaudimo strypas 
 apvali veržlė 

Pėdelės keitimas 
Ši pėdelė patiekiama su uždaru priekiu, tačiau ji yra 
perkonstruojama į atviro priekio pėdelę ir permatomą 
pėdelę. 
Norėdami pakeisti pėdelę, pakelkite ją ir pasukite apskritą 
veržlę, kad pėdelę nuleisti į žemiausią padėtį. 
Išsukite fiksuojantį varžtą ir nuimkite pėdelę su uždaru 
įėjimu. 
Pritaisykite norimą pėdelę, pritvirtinę ją su fiksuojančiu 
varžtu. 
Sureguliuokite pėdelės aukštį. 

 Fiksuojantis varžtas 
 Uždaru priekiu pėdelė 
 Atviru priekiu pėdelė 
 Skaidri (permatoma) pėdelė 79 
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Siuvimas 
Pridaigstykite arba susekite dygsniavimo sluoksnius. Su 
išsiplaunamu markeriu ant medžiagos paviršiaus 
nupieškite dygsniavimo piešinį. 

Siūkite vidutiniu greičiu, su rankomis nukreipdami 
dygsniuojamus sluoksnius. 
Perstumkite sluoksnius iki 3mm (1/8) ar mažiau vienam 
dygsniui. 

 Pavyzdys:                    
 Prispaudimo pėdelė:                
 Siūlo įtempimas:        
 Pėdelės spaudimas:
 Padavimo dantukai:

Laisvo judėjimo dygsniavimas (2) 

Šie dygsnių pavyzdžiai taip pat gali būti naudojami 
laisvo judėjimo dygsniavimui su adymo pėdele PD-H. 

Laisvo judėjimo dygsniavimas su adymo pėdele PD-H 
Siuvimo pavyzdžiai 001, 004, 007, 008 Ir 011 režime 2 taip 
pat gali būti naudojami. Siuvant šiuos pavyzdžius, naudokite 

adymo pėdelę PD-H. 

Pastaba: 
Jei bandysite paleisti mašiną su nuleistais 
padavimo dantukais, pasirodys pranešimas. 

Vėl pradėkite siūti. 

Siuvimo procedūra tokia pati kaip ir laisvo judėjimo 

dygsniavimas (1) (žr. 77psl). 
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Adymo pėdelė PD-H 
3- 7
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Atlasiniai dygsniai 
 Pavyzdys:                            
 Prispaudimo pėdelė:                        
 Siūlo įtempimas:      
 Pėdelės spaudimas:

Režimas 2: 125 
Atlasinio dygsnio pėdelė F 
1- 4

3

Atlasinėms siūlėms gali būti naudojami ir tokie dygsnių 
pavyzdžiai. 

Šios grupės dygsniai, palaikant tą patį dygsnių tankį, gali 

būti pailginti iki 5 kartų nuo jų pradinio ilgio. 

Pailginimo koeficientas 
Pavyzdžiui: Pavyzdžio numeris 127 

Pasirinkite pavyzdį 127 režime 2. 
Paspauskite pailginimo klavišą, kad pasirinkti norimą 
pailginimo koeficientą. 
Pailginimo koeficientas yra rodomas kaip originalaus 
pavyzdžio ilgio daugiklis ; X1 (originalus ilgis) iki X5. 
 Pailginimo klavišas 
 Pailginimo koeficientas 

Dar galima keisti dygsnių ilgį ir plotį. 
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Siuvimo dviguba adata paruošimas 

Pakeiskite adatą į dvigubą, kuri yra komplekte kartu 

su standartiniais priedais. 

ATSARGIAI: 
Prieš adatos keitimą išjunkite elektros maitinimo 
jungiklį arba paspauskite užrakto klavišą. 
Nenaudokite kitokių adatų negu kad pateikta su 
standartinėmis pagalbinėmis  priemonėmis, 
priešingu atveju adata gali atsitrenkti į adatos 
plokštelę, pėdelę, šaudyklė ir sulūžti. 
 Užrakto klavišas 

Uždėkite siūlo ritę ant stovo. 

Norėdami įverti kairės ritės siūlą, traukite siūlą nuo 
kairės ritės ir veskite jį pro įvėrimo taškus nuo 1 ir 3 iki 
6. 
Verkite siūlą pro apatinio kreiptuvo 7 plyšį, (už 
apatinio adatos kreiptuvo angos) tada praeikite pro 
taškus 9 ir 11, kaip parodyta. 

Norėdami įverti dešinės ritės siūlą, traukite siūlą nuo 
dešinės ritės ir veskite jį pro  įvėrimo taškus nuo 1 iki 
6. 
Verkite siūlą per apatinio siūlo kreiptuvo 8 angą, tada 
veskite siūlą į tašką 10, kaip parodyta. 

Įsitikinkite, kad abiejų ričių siūlai nesusipainioję. 

Pastaba: 
• Siūlo įvėrimo taškai nuo 3 iki 6 yra tie patys kaip ir 

viengubai adatai (žr.22-23pusl.). 
• Adatos siūlo įvėrimo įtaisas dvigubai adatai 

naudoti  netinka.
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Dygsnių pavyzdžiai, skirti siūti su dviguba adata (2 
režimas) 
Kad siūti 
Siuvimo pavyzdžiai rėžime 2, pavaizduoti kairėje, gali 
būti siuvami su dviguba adata. 

Pasirinkite pavyzdį tinkamą siūti su dviguba adata. 
Paspauskite dvigubos adatos klavišą. 
LCD ekrane pasirodo dvigubos adatos  ženkliukas   ir 
maksimaliai leidžiamas dygsnio plotis,  apribotas iki 3.0 
mm . 
Tiesių dygsnių adatos kritimo padėtis yra apribota nuo 
3.0 iki 6.0. 

 Dvigubos adatos klavišas 
 Dvigubos adatos ženkliukas 
 Maksimalus plotis (3.0) 

Kai rodomas dvigubos adatos ženklas, pavyzdys, kuris 
nėra tinkamas siūti su dviguba adata, nebus rodomas 
arba jo negalima bus pasirinkti (rodoma dviguba adata 
su kryžminiu ženklu). 

 Pavyzdžiai netinkami siūti dviguba adata. 

Pastaba: 
• Prieš siuvant dvigubos adatos pavyzdžius ant 

drabužio, pirmiausiai pasiūkite bandomąją siūlę. 
• Siuvimui su dviguba adata naudokite zigzaginę 

pėdelę A arba atlasinių dygsnių pėdelę F 
• Naudokite siūlus #60 arba plonesnius. 
• Kada keičiate siuvimo kryptį, pakelkite adatą ir 

prispaudimo pėdelę, tada pasukite medžiagą. 
• Nukerpant siūlus, naudokite siūlo peilį, esantį ant 

priekinio gaubto. 

Pabaigus siūti su dviguba adata, paspauskite dvigubos 
adatos klavišą, pasirodys įspėjantis pranešimas. 
Pakeiskite dvigubą adatą į viengubą. 
Norėdami grįžti į dvigubos adatos siuvimo režimą, 
paspauskite dvigubos adatos mygtuką.
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  PAVYZDŽIŲ JUNGINIŲ PROGRAMAVIMAS  

Pavyzdžių junginys 
Pavyzdžiui: Programuoti pavyzdžius 190, 188 ir 184 

rėžime2. 

Pastaba: 
• Galima programuoti pavyzdžius iš įvairių grupių, 

pavyzdžiui, raides ir skaičius. 
• Maksimalus dygsnių pavyzdžių skaičius, kuris gali būti 

įregistruotas viename pavyzdžių junginyje yra 50. 

1. Pasirinkite pavyzdį 190 režimu 2 ir paspauskite 

atminties klavišą. 

 Atminties klavišas 

2. Pasirinkite pavyzdį 188 režime2 ir paspauskite 
atminties klavišą. 

3. Pasirinkite pavyzdį 184 režimu 2 ir paspauskite 
atminties klavišą. 

4. Pradėkite siūti. 
Kai tik siuvimas prasidėjo, žymeklis  pasirodys po 
pirmu pavyzdžiu ir siuvant judės į dešinę. Realiu laiku 
siuvamo pavyzdžio informacija bus rodoma LCD 
ekrane . 
Pavyzdžių 190, 188 ir 184 junginio siuvimas bus 
kartojamas. 

Pastaba: 
• Galite pradėti siuvimą nuo pavyzdžių junginio vidurio, 

panaudoję iš naujo nuo pradžių klavišą. 
Po pavyzdžių junginio programavimo, pasirinkite 
dygsnių pavyzdį, nuo kurio norite pradėti siūti,  
paspaudę klavišą paleisti iš naujo. 
 Paleisti nuo pradžių klavišas 

• Jeigu siuvimo viduryje paspausite automatinio 
sutvirtinimo klavišą, mašina tuo metu siuvamą pavyzdį 
pasiūs iki galo, tada pasiūs sutvirtinimo dygsnius ir 
automatiškai sustos. 
 Automatinio sutvirtinimo klavišas 
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Pavyzdžių junginio redagavimas 
Ilgo junginio peržiūra 

Jeigu ekrane nesimato viso ilgo pavyzdžių junginio, 

spauskite rodyklės klavišą, kad pamatytumėte 

likusią junginio dalį. 

Spauskite dešinės rodyklės klavišą"  "   "  , kad 

perkeltumėte žymeklį į dešinę. 

Spauskite kairės rodyklės klavišą “       , kad 

žymeklį perkeltumėte į kairę. 

Pastaba: 
Rodyklių ženklai (               ) ant  LCD ekrano 
nurodo kokia kryptimi yra junginio likutis. 

 Dešinės rodyklės klavišas 
 Kairės rodyklės klavišas 
 Žymeklis
 Rodyklės ženklas.

Pavyzdžių ištrynimas 
1. Pavyzdys, esamas prieš žymeklį, ištrinamas

paspaudus ištrynimo klavišą „C“ .
 Žymeklis 
 Ištrynimo klavišas 

2. Norėdami ištrinti pavyzdį junginio viduryje, spauskite
rodyklių klavišus, kad perkeltumėte žymeklį po
pavyzdžiu, kurį norite ištrinti.
Paspauskite ištrynimo klavišą, kad ištrinti pasirinktą
pavyzdį.
 Rodyklės klavišas

Pastaba: 
Ilgiau palaikę paspaustą ištrynimo klavišą, ištrinsite visą 
užprogramuotą pavyzdžių junginį, ir LCD ekranas 
sugrįš į pradinį pasirinkimo režimo langą. 
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Pavyzdžio įterpimas 

Rodyklėmis perkelkite žymeklį į tą vietą, kur norite 
įterpti pavyzdį 

 Žymeklis 
 Rodyklių klavišai 

1. įveskite pavyzdį, kurį norite įterpti. 
Paspauskite atminties klavišą, kad įterptumėte 
pavyzdį. 
 Įterptas pavyzdys 
 Atminties klavišas 

Pavyzdžių dubliavimas 

1. Paspauskite rodyklės klavišą, kad perkeltumėte 
žymeklį po pavyzdžiu, kurį norite pakartoti. 
 Žymeklis 
 Rodyklės klavišai 

2. Paspauskite atminties klavišą, kad pakartotumėte 
pasirinktą pavyzdį. 
 Atminties klavišas 
 Pakartotas pavyzdys 
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Automatinio sutvirtinimo dygsnių programavimas 
Pavyzdžiui: Pavyzdžio 127 rėžime 2 ir automatinio 

sutvirtinimo dygsnio programavimas. 

Mašina pasiūs pavyzdį, automatinio uždarymo dygsnį ir 

automatiškai sustos 

1. Pasirinkite pavyzdį 127 rėžime 2. 
Paspauskite atminties klavišą. 
 Atminties klavišas 

2. Pasirinkite pavyzdį „L.S“(202 režime 2). Paspauskite 
atminties klavišą. 
 Automatinio sutvirtinimo ženklas 

3. Pradėkite siūti. Pavyzdys 127 ir automatinio  
uždarymo dygsnis bus pasiūti automatiškai. 
Automatinio  uždarymo dygsnis  bus siuvamas 
siuvimo pavyzdžio pradžioje ir pabaigoje. 
 Automatinio sutvirtinimo dygsnis 

Siūlo automatinis nukirpimas 
Norėdami automatiškai nukirpti siūlus, pasiuvus 
pavyzdžių junginį, įjunkite automatinio siūlo nukirpimo 
funkciją (žr. 34 puslapį, skyrių „Automatinis siūlo 
nukirpimas“). 
LCD ekrane pasirodys peilio ženklas . 
Pradėkite siūti. 
Mašina pasiūs pavyzdžių junginį, automatinį 
sustiprinimo dygsnį, nukirps siūlus ir  automatiškai 
sustos. 
 Peilio ženklas. 
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Pavyzdžiui: Pavyzdys 184 rėžime 2 ir jo veidrodinis 

atvaizdas.   

1. Pasirinkite pavyzdį 184 rėžime 2.. 

2. Paspausti veidrodinio atvaizdo klavišą, kad 
apverstumėte pavyzdį pagal vertikalią liniją. 
Rodomas vertikalaus veidrodinio atvaizdo 
ženkliukas. 
 Veidrodinio atvaizdo klavišas 
  Vertikalaus veidrodžio atvaizdo ženkliukas 

3. Vėl paspauskite veidrodinio atvaizdo klavišą, kad 

apverstumėte pavyzdį pagal horizontalią liniją. 

Rodomas horizontalaus veidrodinio atvaizdo 

ženkliukas. 

Siuvimo pavyzdys sugrįš į normalų vaizdą, jeigu jo 

negalima būtų apversti horizontaliai. 

  Horizontalaus veidrodžio atvaizdo ženkliukas 

4. Dar kartą paspauskite veidrodinio atvaizdo 
klavišą, kad apverstumėte pavyzdį horizontaliai ir 
vertikaliai. 
Bus rodomi vertikalaus ir horizontalaus veidrodinių 
atvaizdų ženkliukai. 
  Veidrodinio atvaizdas (Vertikalus ir 

horizontalus) 

5. Vėl paspauskite veidrodinio atvaizdo klavišą, kad 
sugrįžtumėte į pradinę orientaciją. 

Pastaba: 
Horizontalus veidrodinis atvaizdas yra galimas tiktai 
specifiniams pavyzdžiams. Šie pavyzdžiai, kad juos 
atpažinti, nuorodų lentelėje, yra pažymėti šviesiai 
pilka spalva. 
Veidrodinio atvaizdo funkcija bus atšaukta ir 
veidrodinio atvaizdo ženkliukas išnyks, jeigu 
pasirinktas pavyzdys nėra tinkamas veidrodiniam 
vaizdui. 
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Pavyzdžių junginys su veidrodiniu atvaizdu 

Pavyzdžiui: Pavyzdys 128 rėžime 2 ir jo veidrodinis 
atvaizdas 

1. Pasirinkite pavyzdį 128 rėžime 2. 
Paspauskite atminties klavišą. 
 Atminties klavišas 

2. Pasirinkti pavyzdį 128 dar kartą. Paspauskite 
atminties klavišą. 

3. Paspauskite kairės rodyklės klavišą „ “, kad 
perkeltumėte žymeklį @ po pavyzdžiu, kurį  norite 
apversti. 
Paspausti veidrodinio atvaizdo klavišą. 
Pavyzdys bus apverstas, ir pasirodys vertikalus 
veidrodžio ženklas. 
 Žymeklis 
 Kairės rodyklės klavišas 
  Vertikalaus veidrodžio atvaizdo ženkliukas 
 Veidrodinio atvaizdo klavišas 

4. Paleiskite mašiną. 
Mašina pakartotinai siūs pavyzdžių junginį. 
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Pavyzdžių junginio siuvimas nuo pradžių 

Jeigu jūs sustojote pavyzdžio siuvimo viduryje ir norite jį 
siūti vėl iš naujo nuo pradžių, paspauskite paleidimo nuo 
pradžių klavišą. 
Pavyzdžiui: Pavyzdys 127 rėžime 2. 

1. Pasirinkite pavyzdį 127 rėžime 2. Pradėkite siūti. 
2. Siuvimas sustabdytas. 

 Sustabdymo padėtis 

3. Paspausti starto nuo pradžių klavišą.                               

  Paleidimo nuo pradžių klavišas 

4. Vėl pradėkite siūti. 
Siuvimas prasideda nuo pavyzdžio pradžios. 

Pavyzdžių junginio siuvimas nuo pradžių 
Pavyzdžiui: Pavyzdžių 128, 129 ir 127 junginys rėžime 2 
1. Užprogramuoti pavyzdžių junginį 128, 129 ir 127 rėžime 

2. Pradėkite siūti. 

2. Sustabdykite siuvimą. 
Sustabdymo padėtis 

3. Paspausti paleidimo nuo pradžių klavišą. 
Paleisti nuo pradžių klavišas 

4. Siuvimas prasideda nuo pradžių pavyzdžio, kuris yra ties 
žymekliu. 

Pastaba: 
Jeigu pakartotinai paspausite paleidimo nuo pradžių 
klavišą, žymeklis peršoks paeiliui į sekančius pavyzdžius. 
Perkelkite žymeklis į vietą, nuo kurios norėsite paleisti 
siuvimą iš naujo. 
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Tiltelių dygsniai 
Žemiau parodyti siuvimo pavyzdžiai yra tiltelių dygsniai, 
kurie naudojami, kad įterpti tiesius dygsnius po siuvimo 
pavyzdžio. 

Pavyzdžiui: Pavyzdžio 053 ir pavyzdžio 139 režime 2 

junginys 

1. Pasirinkite pavyzdį 053 rėžime 2. Paspauskite atminties 
klavišą.

 Atminties klavišas 

2. Pasirinkite pavyzdį 139 rėžime 2. Paspauskite

atminties klavišą.

3. Prie pavyzdžio 053 bus pridėti du tiesūs dygsniai.
 Tiltelio dygsnis

Pastaba: 
• Skaičius  dešinėje nuo dygsnių atvaizdo

nurodo įterptinų dygsnių skaičių.
* Šių dygsnių ilgis ir adatos kritimo padėtis yra

nepriklausomi nuo kitų pavyzdžių junginyje.

Šie tiltelių pavyzdžiai paveldės dygsnių ilgį ir adatos 
kritimo padėtį iš ankstesnio pavyzdžio 
užprogramuotame junginyje. 

Naudokite pavyzdžius 135-138 su atlasiniais 
dygsniais. 
 Pavyzdys 137 

Naudokite pavyzdį 140, norėdami pridėti tiesius 
elastinius dygsnius. 
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Jeigu tarp siuvimo pavyzdžių norite įterpti tarpą, 
naudokite tuščią tarpą (rėžimas 2:  pavyzdys 201). 

 Tuščias tarpas 

Dygsnių suvienodinimas 

Galima suvienodinti užprogramuotų pavyzdžių dygsnių 

plotį ir ilgį. 

Pavyzdys 1: Užprogramuoto pavyzdžio 151 režime 2 ir 
jo veidrodinio atvaizdo dygsnių pločio reguliavimas. 

Perkelkite žymeklį į dešinę nuo paskutinio 
užprogramuoto pavyzdžio. 
Pasukite dygsnio pločio reguliavimo rankenėlę, kad 
sureguliuotumėte dygsnių plotį. 

Pastaba: 
Dygsnių ilgius galima suvienodinti, jeigu užprogramuoti 
pavyzdžiai yra vienodos kategorijos (atlasiniai ar 
elastiniai dygsniai ir t.t). 

Užprogramuotų pavyzdžių dygsnių pločiai bus 
suvienodinti. 

 Originalus plotis 
  Suvienodintas plotis 

Užprogramuotų pavyzdžių adatos kritimo padėtis 

Užprogramuotų pavyzdžių adatos kritimo padėtis skiriasi, 
priklausomai nuo pavyzdžių junginio: 

(A) Suvienodinti kairėje padėtyje, kai junginio pavyzdžiai 
yra su kaire ir centrine adatos padėtimis. 

(B) Suvienodinti dešinėje padėtyje, kai junginio 
pavyzdžiai yra su centrine adatos padėtimi ir su 
dešine adatos padėtimi. 

(C) Suvienodinti centrinėje padėtyje, kai junginio 
pavyzdžiai yra su kairine adatos padėtimi ir su 
dešine adatos padėtimi.  

(D) Suvienodini centre, kai junginio pavyzdžiai yra su 
kaire, centrine ir dešine padėtimis. 
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Individualus dygsnių reguliavimas 

Dygsnių plotį ir ilgį galima sureguliuoti kiekviename 
junginio pavyzdyje individualiai. 

Pavyzdžiui: Pakeisti vieno iš junginio pavyzdžio dygsnių 
plotį. 

1. Paspauskite rodyklės klavišą, kad perkeltumėte 
žymeklį po pavyzdžiu, kurį norite reguliuoti. 
 Kairės rodyklės klavišas 

2. Pasukite dygsnio pločio reguliavimo rankenėlę, kad 
sureguliuotumėte dygsnio plotį į “3.5”. 

Pastaba: 
Norėdami peržiūrėti atskiro pavyzdžio dygsnio 
nustatymus, perkelti žymeklį po norimu pavyzdžiu. 
Nustatymai bus rodomi LCD ekrano apačioje. 
Jeigu pasuksite dygsnio pločio arba ilgio reguliavimo 
rankenėlę, kada žymeklis yra paskutinio 
užprogramuoto pavyzdžio dešinėje, tai individualūs 
pakeitimai bus atšaukti ir taikomas vienodas 
nustatymas. 
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Monogramų kūrimas 
Rėžime 3, jūs galite užprogramuoti tekstą, įvesdami 

skaičius ir raides. 

Paspauskite rėžimo klavišą, kad įeitumėte į rėžimą 3  

(monogramų kūrimo rėžimas). 

 Rėžimo klavišas 

Monogramų raidžių įvedimas su Jog diskais 
Monogramos raides galite įvesti įvedę pageidaujamos 
monogramos pavyzdžio numerį arba paspaudę rodyklių 
klavišus. Tačiau, yra labai patogu naudoti monogramos 
pasirinkimo langą, kada monogramai įvedamos raidės. 

Paspauskite dygsnių rodymo klavišą, ir ekrane 

pasirodys monogramos pasirinkimo langas © . 

Iš pasirinkimo lango galite pasirinkti norimą simbolį su 
Jog diskais. 

Dygsnių rodymo klavišas 
 Monogramos pasirinkimo langas 

• Simbolio tipo pasirinkimas 
Ekrane rodant monogramos pasirinkimo langą, pasukite 
dygsnio pločio reguliavimo rankenėlę pagal arba prieš 
laikrodžio rodyklę. 
Pasukant rankenėlę, juda simbolių stiliaus pasirinkimo 
žymeklis, ir keičiasi simbolių stilius. 
Pasirinkite  norimą simbolių stilių. 

 Simbolių stiliaus pasirinkimas 
  Didžiųjų raidynas 
  Mažųjų raidynas 
 Skaičiai ir simboliai 
 Simboliai 
 Didžiosios Europos raidės 1 

⑪ Didžiosios Europos raidės 2 

⑫ Mažosios Europos raidės 1 

⑬ Mažosios Europos raidės 2 

⑭ Žymeklis (simbolio stiliaus pasirinkimas)    
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• Šrifto stiliaus pasirinkimas
Pasukite dygsnio pločio reguliavimo rankenėlę ir
iškelkite žymeklį iš simbolių stiliaus pasirinkimo, kad
pakeistumėte šrifto stilių. Pasirinkto šrifto stiliaus
skirtukas bus apverstas, kaip parodyta !.

Galimi tokie 3 stiliai. 

⑮ Block

⑯ Script

⑰ 9 mm monograma

⑱ Šrifto stiliaus pasirinkimas (skirtukai)

Pastaba: 
Kirilicos raidės ir japoniškos raidės yra prieinami, 
renkantis rusų arba japonų kalbą (žr. puslapį 35, 
"kalbos pasirinkimas). Pasirinkus šią kalbą, 
parodomas papildomas šrifto stiliaus skirtukas. 

Kirilica Japonų 

• Raidės (simbolio) pasirinkimas
1. Norėdami perkelti žymeklį raidės pasirinkimui,

pasukite dygsnio ilgio reguliavimo rankenėlę

pagal arba prieš laikrodžio rodyklę.

2. Žymekliu pasirinkę norimą raidę, paspauskite
atminties klavišą.

⑲ Žymeklis (raidės pasirinkimas)

(20) Atminties klavišas

3. Pasirinkta raidė bus rodoma kaip pavaizduota.
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Monogramos programavimas 

Pavyzdžiui: Programuoti “R&B” 

1. Spauskite rėžimo klavišą, kad įeiti rėžimą 3. 

Paspauskite dygsnių rodymo klavišą. 

 Rėžimo klavišas 

 Dygsnių rodymo klavišas 

2.. Pasukite dygsnio ilgio reguliavimo rankenėlę, kad 

pasirinktumėte raidę “R”. Paspauskite atminties 

klavišą. 

 Atminties klavišas 

3. Paspausti atminties klavišą dar kartą. 
Raidė “R” užregistruota. 

4. Paspauskite dygsnių rodymo klavišą. 
Pasukite dygsnio pločio reguliavimo rankenėlę ir 
dygsnio ilgio reguliavimo rankenėlę, kad 
pasirinktumėte raidę “&”. 
Paspauskite atminties klavišą. 

5. Raidė “&” užregistruota. 
Pasukite dygsnio pločio reguliavimo rankenėlę ir 
dygsnio ilgio reguliavimo rankenėlę, kad 
pasirinktumėte raidę “B”. 
Paspauskite atminties klavišą. 

6. Raidė “B” užregistruota. 
Pradėkite siūti. 
Mašina pasiūs “R&B” ir sustos automatiškai. 

Pastaba: 
Įjunkite siūlo automatinio nukirpimo funkciją (žr. 
34psl., skyrelį „automatinis siūlo nukirpimas“), kad 
siūlai po siuvimo būtų automatiškai nukirpti. 
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Tarpų įvedimas 
Norėdami monogramoje įvesti tarpą pasirinkite vieną 
iš trijų tarpo piktogramų, esančių monogramos 
pasirinkimo lango apatiniame dešiniame  kampe. 
 Tarpo piktogramos 
 Mažo dydžio tarpas 
 Vidutinio dydžio tarpas 
 Didelio dydžio tarpas 

Monogramos dydis 
Kai dygsnių plotis nustatytas į“9.0” , tikras 
monogramos dydžio siuvimo rezultatas bus truputį 
mažesnis už 9mm. 
Kad pasiūti pilną monogramos aukštį 9mm (tiktai 
didžiųjų raidyno atveju), pasirinkite 9mm monogramą 
iš šriftų stilių  (žr. 93pusl.). 

Raidžių dydžio mažinimas 
Norėdami sumažinti raidės dydį maždaug  iki 2/3 jos 
originalaus dydžio, simbolį pasirinkite su rodyklės 
klavišu ir pasukite dygsnio pločio reguliavimo prieš 
laikrodžio rodyklę. Dygsnio plotis (simbolio aukštis) 
yra nustatytas į“6.0” . 
      Rodyklių klavišai 

Pastaba: 
9mm monogramos dydžio sumažinti negalima. 
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Pavyzdžių junginio išsaugojimas ir iškvietimas 

Atmintyje tolimesniam panaudojimui, netgi išjungus 
elektros maitinimą, galima išsaugoti iki 20 pavyzdžių 
junginių. Išsaugotą junginį galima iškviesti iš atminties, 
paspaudus iškvietimo aplankas/FS klavišą. 

Pavyzdžių junginių išsaugojimas 

1. Sukurti pavyzdžių junginį 
Spauskite aplankas/ FS klavišą. 
 Aplanko /FS klavišas 

2. Pasirodys atminties langas. 

3. Galite pasirinkti adresą, kuriame norite išsaugoti 
pavyzdžio junginį. 
Pasukite dygsnio pločio reguliavimo rankenėlę, kad 
galėtumėte varstyti adresų puslapius. 
Pasukite dygsnio ilgio reguliavimo rankenėlę, kad 
perkeltumėte žymeklį adreso pasirinkimui. 
Pasirinktas atminties adresas rodomas viršutiniame 
kairiajame LCD ekrano kampe. 
 Atminties adresas 
 Žymeklis 

4. Spauskite skaičiaus klavišą „1“. 
Pavyzdžių junginys bus išsaugotas pasirinktu 
atminties adresu. 
 Išsaugotas pavyzdžių junginys 

Pastaba: 
Jeigu šiuo adresu pavyzdžių junginys jau buvo 
išsaugotas, tai seniau išsaugotas junginys bus 
pakeistas nauju. 
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Išsaugoto junginio iškvietimas 

1. Spauskite aplankas/ FS klavišą. 
Kai LCD ekrane atsiranda vienas pavyzdys, pasirodo 
pasirinkimo langas. 

Paspauskite skaičiaus klavišą „0“, kad parodyti 
atminties iškvietimo langą. 
 Aplanko /FS klavišas 
 Pasirinkimo langas 

2. Pasukite jog diskus, kad pasirinktumėte atminties 
adresą, kur išsaugotas norimas pavyzdžių junginys. 
Pasukite dygsnio pločio reguliavimo rankenėlę, kad 
galėtumėte varstyti adresų puslapius. 
Pasukite dygsnio ilgio reguliavimo rankenėlę, kad 
perkeltumėte žymeklį adreso pasirinkimui. 
Paspauskite skaičiaus klavišą „2“, kad iškviesti 
Išsaugotą junginį 
 Adreso puslapis 
 Žymeklis 

Pastaba: 
Jei mėgstamiausio dygsnio funkcija išjungta, arba LCD 
ekrane rodomas dygsnių pavyzdžių  junginys, atminties 
iškvietimo langas pasirodys, paspaudus aplanko / FS 
klavišą (žr. 35 puslapį). 

Pastaba: 
Išsaugoto junginio negalima iškviesti, jei pritvirtinta tiesių 
dygsnių arba profesionali adatos plokštelė arba LCD 
ekrane rodomas dvigubos adatos ženklas (žr.81psl.). 

Išsaugoto junginio ištrynimas 

1. Pasukdami Jog diskus, pasirinkite atminties adresą, 

kuriame išsaugotas pavyzdžių junginys, kurį norite 

ištrinti. Spauskite skaičiaus klavišą „3“. 

2. Pasirodo patvirtinimo pranešimas. 

Paspauskite atminties klavišą, kad ištrintumėte 
Išsaugotą junginį. 
 Atminties klavišas 

Pastaba: 
Norėdami užverti atminties iškvietimo langą, 
paspauskite ištrynimo klavišą. 
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Iškreiptų dygsnių pavyzdžių koregavimas 
Siuvimo pavyzdžių siuvimo rezultatai gali priklausyti nuo 
siuvimo sąlygų, pavyzdžiui, siuvimo greičio, medžiagos 
tipo, sluoksnių skaičiaus ir t.t. 
Visuomet atlikite bandomąjį siuvimą ant atliekamo 
gabaliuko tos pačios medžiagos, kurią norite naudoti. 
Jeigu iškreipti elastiniai siuvimo pavyzdžiai, monogramos 
arba elastinės saginės kilpos, atitaisykite tai su balansiniu 
padavimo disku. 
Normaliam siuvimui, padavimo balanso diską nustatykite 
į neutralią padėtį. 
 Padavimo balansavimo diskas 
 Neutrali padėtis 

Pastaba: 
Baigę siūti, grąžinkite balansinį diską į neutralią padėtį. 

Tamprių dygsnių pavyzdžiai 
Pavyzdžiui: Pasirinkite pavyzdį 100 (rėžimas 2). 
Jeigu pavyzdys suspaustas, padavimo  balansinį diskelį 
pasukite link “+”. 
Jeigu pavyzdys ištemptas, padavimo balansinį diskelį 
pasukite link “–”. 

Raidės ir skaičiai 
Pavyzdžiui: Pavyzdys „8“ (pavyzdys 060 režime 3) 
Jeigu pavyzdys suspaustas, padavimo  balansinį diskelį 
pasukite link “+”. 
Jeigu pavyzdys ištemptas, padavimo balansinį diskelį 
pasukite link “–”. 

Dygsnių balansas tamprioms saginėms kilpoms 
Pavyzdžiui: Pasirinkite pavyzdį 030 (rėžimas 2). 
Jeigu dešinė eilutė yra tankesnė, diskelį pasukite link “+”. 
Jeigu kairė eilutė yra tankesnė diskelį pasukite link “–”. 

     100

Atsisiųstas iš  www.Manualslib.com vadovų paieškos variklis 

W
W

W
.V

ISKASSIU
VIM

UI.L
T

http://www.manualslib.com/


 

 
APTARNAVIMAS IR PRIEŽIŪRA 
ĮSPĖJIMAS: 
Prieš mašinos valymą išjunkite elektros maitinimo 
jungiklį ir ištraukite elektros tinklo kištuką iš rozetės. 
Bet kokiu atveju neardykite mašinos kitaip negu 
aprašyta šiame skyriuje. 

ATSARGIAI: 
Ne laikykite mašinos labai drėgnose patalpose, arti 
šildymo radiatorių arba tiesioginiuose Saulės 
spinduliuose. Mašiną laikykite vėsiose sausose 
patalpose. 
Mašinos išorę valykite su minkštu audiniu. 
Nenaudokite cheminių tirpiklių. 

Valymas aplink šaudyklę 
Šaudyklę ir aplink ją valykite mažiausiai kartą per 
mėnesį. 
1. Išjunkite  maitinimo jungiklį ir ištraukite elektros tinklo 
kištuką iš rozetės. 

Nuimkite adatos plokštelę (žr.26pusl). 
Nuimkite adatą ir prispaudimo pėdelę. 
Išimkite ritelę ir ritelės laikiklį. 
 Ritelės laikiklis 

2. Išvalykite ritelės laikiklį su pūkų šepetėliu. 
Su minkštu audiniu išvalykite ritelės laikiklį iš vidaus 
ir išorės 
 Pūkų šepetėlis 
 Minkštas audinys 

3. Su pūkų šepetėliu išvalykite padavimo dantukus ir 
automatinį siūlo nukirpimo mechanizmą. 
  Padavimo dantukai 
 Siūlo automatinio nukirpimo mechanizmas 

4. Su minkštu audiniu išvalykite šaudyklės korpusą. 
 Minkštas audinys 

5. Įstatykite ritelės laikiklį taip, kad rankenėlė tilptų šalia 
stabdiklio, esančio šaudyklės ertmėje. 
Įdėkite ritelę. 
Pritaisykite adatos plokštelę, prispaudimo pėdelę ir   
adatą. 
 Rankenėlė 
 Stabdiklis 
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Problemos ir perspėjimo signalai 
Jeigu pasigirsta garsinis signalas ir LCD ekrane pasirodo perspėjantis signalas, sekite 
žemiau pateiktus nurodymus. 
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Priežastis Pabandykite tai 

Sugedęs kojinis pedalas. Kreiptis į serviso centrą arba 
į mašinos pardavėją. 

Paspaudėte start/stop klavišą, kai prijungtas kojinis 
pedalas. 

Atjunkite kojinį pedalą. 

Spausdami kojinį pedalą, įjungėte elektros maitinimą. Atleiskite kojinį pedalą. 

Įjungėte mašiną, kai adata buvo apatinėje padėtyje. Pasukite rankinį skriemulį, 

kad pakelti adatą. 

Mašina paleidžiama su pakelta prispaudimo pėdele. 

Prispaudimo pėdelė buvo keliama siuvimo metu. 

Nuleiskite prispaudimo 
pėdelę ir vėl paleiskite 

mašiną. 

Ritelės stabdikliui esant dešinėje padėtyje, buvo 

paspaustas ritelės vyniojimo klavišas. 

Prieš vyniojimą, ritelės 

suktuvo stabdiklį 
paspauskite į kairę. 

Mašina paleidžiama su pakelta saginės kilpos svirtimi. Nuleiskite saginės kilpos 
svirtį ir vėl paleiskite mašiną. 
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Priežastis Pabandykite tai 

Paspaustas dvigubos adatos klavišas, kai pasirinktas 

pavyzdys netinkamas siūti su dviguba adata. 

Pasirinkite pavyzdį tinkamą 

siūti su dviguba adata. 

Dviguba adata turi būti pakeista į viengubą adatą. Pakeiskite dvigubą adatą į 

viengubą adatą, tada 
paspauskite dvigubos 

adatos klavišą. 

Buvo pasirinktas sagos siuvimas arba daigstymas, ir 
mašina paleista, nenuleidus padavimo dantukų. 

Nuleiskite  dantukus. 

Mašina paleidžiama su nuleistais padavimo dantukais. Pakelkite dantukus. 

Adatos plokštelė yra nuimta. Uždėkite adatos plokštelę. 
Patikrinkite ar adatos 

plokštelė teisingai uždėta. 

Mašina sustojo dėl perkrovos. Norėdami paleisti iš naujo, 

palaukite mažiausiai 15 
sekundžių. 

Pašalinkite susipainiojusius 
siūlus galimai apie 

atitraukimo svirtį, šaudyklės 
lizdą ar automatinį siūlo 

nukirpimo mechanizmą. 
Taip pat patikrinkite, ar 

nesulenkta adata  ir ar ne 
per stora medžiaga. 
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Diagnostika 

Sąlyga Priežastis Nuoroda 

Adatos siūlas 
trūkinėja 

1. Adatos siūlas neteisingai įvertas. 
2. Per stipriai įtemptas adatos siūlas. 
3. Adata sulenkta arba atbukusi. 
4. Neteisingai įdėta adata. 
5. Siuvimo pradžioje, siūlas nebuvo pavestas po prispaudimo pėdele. 
6. Per greitai vedama medžiaga laisvo dygsniavimo atveju. 
7. Siūlas susipainiojęs ant ritės. 

22-23psl 
27psl 
Pakeisti adatą 
17psl 
37psl 
78psl 
Naudokite ritės laikiklį. 

Ritelės siūlas 
trūkinėja 

1. Ritelės siūlas netinkamai įvertas į ritelės laikiklį. 
2. Ritelės laikiklyje prisirinko pūkų. 
3. Ritelė pažeista ir sukasi netolygiai. 

21psl 
99psl 
Pakeisti ritelę 

Lūžta adata 1. Neteisingai įdėta adata. 
2. Adata yra sulenkta. 
3. Adatos laikiklio varžtas yra nepriveržtas. 
4. Tempiama medžiaga, kai naudojama pėdelė su atviru įėjimu. 
5. Per plona adata naudojamai medžiagai. 
6. Naudojama netinkama pėdelė. 

17psl 
Pakeisti adatą 
17psl 
77psl 
17psl 
Naudokite teisingą 
pėdelę. Praleidžiami dygsniai 

1. Adata neteisingai įdėta, sulinkusi arba atbukusi. 
2. Adata ir/arba siūlai netinka siuvamam darbui. 
3. Siūti elastinėms, labai plonoms ir sintetinėms medžiagoms 

nenaudojama adata su mėlynu galiuku. 
4. Adatos siūlas neteisingai įvertas. 
5. Naudojama adata prastos kokybės. 
6. Siūti storoms medžiagoms, džinsams ir skersai palankų nenaudojama 

adata su purpuriniu galiuku. 

 
17psl 
17psl 
Naudoti elastinių 
dygsnių adatą 
Puslapis 22- 23 
Pakeiskite adatą. 
17psl 

Raukšlėjasi siūlė 1. Per stipriai įtemptas adatos siūlas. 
2. Adatos siūlas neteisingai įvertas. 
3. Per stora adata siuvamai medžiagai. 
4. Siuvamai medžiagai per ilgas dygsnis. 
5. Ne tinkamai sureguliuotas pėdelės spaudimas. 
6. Siuvant labai plonas medžiagas, nenaudojamas stabilizatorius. 

27psl 
22-23psl 
17psl 
Sutrumpinkite 
dygsnius. 
15psl 
Naudoti stabilizatorių Medžiaga 

paduodama 
netolygiai 

1. Padavimo dantukai prisikimšę pūkų. 
2. Per smulkūs dygsniai. 
3. Padavimo dantukai nepakelti po siuvimo su nuleistais dantukais. 

99psl 
Pailginkite dygsnius. 
28psl 

Kilpos ant siūlių 1. Per silpnai įtemptas adatos siūlas. 
2. Per stora arba per plona adata siuvamai medžiagai. 

27psl 
17psl 

Mašina neveikia 1. Mašina neįjungta į tinklą. 
2. Šaudyklės lizde buvo pagautas siūlas. 
3. Start/stop klavišas naudojamas įprastam siuvimui, esant prijungtam 

kojiniam pedalui. 

8psl 
99psl 
8psl 

Netinkamai siuvama 
saginė kilpa 

1. Siuvamai medžiagai netinkamas dygsnių tankis. 
2. Siuvant elastines arba sintetines medžiagas nebuvo naudojamas 
pamušalas. 
3. Nebuvo nuleista saginės kilpos svirtis. 

61psl 
Naudoti pamušalą 
59psl 

Mašina triukšminga 
1. Šaudyklės lizde buvo pagautas siūlas. 
2. Šaudyklės korpuse arba ritelės laikiklyje prisikimšę pūkų. 

99psl 
99psl 

Siūlo automatinis  

nukirpimas  

nesuveikia 

1. Per storas siūlas automatiniam kirpimui. 
2. Siūlo kirpimo mechanizme buvo pagauti siūlai. 

10psl 
99psl 

Adatos siūlas 
pasirodo blogoje 
medžiagos pusėje, 
kai dygsnio plotis 
didesnis negu “7.0”. 

1. Nesubalansuotas siūlų įtempimas. 27psl 

 

Yra normalu girdėti silpną dūzgiantį garsą, sklindantį iš vidinių variklių. 
LCD ekranas ir funkcinių klavišų zona gali sušilti  per keletą nepertraukiamų darbo valandų.
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Rėžimas 1

  
Rėžimas 2 
001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 021 023 024 025 026 027 028 029

 

Tiesių dygsnių adatos plokštelė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

001 005 006 007 008 009 010 011 012 013 

Profesionalaus lygio adatos 
plokštelė 

001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 

*Siuvimo pavyzdžius pažymėtus pilkai galima apversti vertikaliai. (Horizontalus 
veidrodinis atvaizdas) 
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Dygsnių lentelė 

117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 

174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 
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Dygsnių lentelė 
(Monogramos) Režimas 3 Block 

215 217 218 219 220 221 222 223 224 226 216 225 

242 241 

267 

293 

319 

345 

243 244 245 246 

IL 
247 248 249 250 

6 

271 

i 

273 

251 252 

268 

294 

320 

346 

269 

295 

270 

296 297 

272 

298 299 

274 

300 

275 

301 

276 

302 

277 

303 

278 

304 

321 

347 

322 

348 

323 

6 
349 

324 

O 
350 

325 

6 
351 

326 327 328 

352 

6 
353 

0 
354 

329 

355 

330 

356 

997 998 999 

445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 997 998 999 
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Block (9mm) 
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ES atitikimo deklaracija 

Gamintojas Janome Exching Machine Co., Ltd 
Adresas: 1463 Hazama-machi, Hachioji-shi, Tokijas 193-0941, Japonija 

Ši mašina atitinka šias taisykles: 

EN 60335-2-28: 2003; A1 
EN 60335-1: 2012; A11 
EN 62233: 2008 
EN 55014-1: 2006; A1 A1; A2 
EN 55014-2: 2015 
EN 61000-3-2: 2014 
EN 61000-3-3: 2013
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©Šis puslapis paliekamas tyčia tuščias 
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Versija 1.01
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