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Jūsų mašina yra skirta tiktai BUITINIAM naudojimui. Prieš pradedant 
darbą visų pirma iki galo perskaitykite visą instrukciją. 

SAUGUMO TAISYKLĖS – kad išvengtumete elektros
srovės smūgio: 
1. Nepalikite įjungtos mašinos be priežiūros. Baigus darbą, o taip pat

prieš atliekant valymą, iškart išjunkite maitinimo jungiklį ir iš rozetės.
2. Prieš keičiant lemputę, mašiną atjunkite nuo elektros tinklo.

Naudokite lemputes tik tos pačios konstrukcijos ir galingumo 15W.
3. Nedelsiant atjunkite mašiną nuo elektros tinklo, jeigu į ją pateko

drėgmės.
4. Nestatykite mašinos tokioje vietoje, kur ji galėtų įkristi į kriauklę arba

vonią ir tokiose vietose, kur laša vanduo arba kitoks skystis.

DĖMESIO – kad išvengti nudegimų, gaisro, elektros srovės
smūgio ar kitokio sužalojimo: 
5. Būkite atidūs darbo metu, ypač jeigu kambaryje yra vaikų. Neleiskite

vaikams žaisti su mašina.
6. Naudokite mašiną tiktai pagal paskirtį, kaip nurodyta instrukcijoje.

Naudokite tiktai tuos priedus, kuriuos rekomenduoja gamintojas ir
kurie yra aprašyti šioje instrukcijoje.

7. Nenaudokite siuvimo mašinos, jeigu pažeistas maitinimo laidas arba
elektros kištukas. Jeigu mašina buvo nukritusi, patekusi į vandenį
arba neteisingai veikia, kreipkitės į savo pardavėją arba pristatykite
ją oficialiam gamintojo atstovui, kad suremontuoti ir sureguliuoti
elektrinę ir mechaninę dalį.

8. Mašina turi dirbti su atviromis ventiliacinėmis angomis. Periodiškai
nuo dulkių, purvo ir audinių likučių valykite mašinos ventiliacinių
angų sritį ir pedalą, stebėkite, kad ant ventiliacinių angų nepatektų
audinys.

9. Neįmeskite ir nekaišiokite nieko į ventiliacinias angas.
10. Nedirbkite su mašina už savo buto ribų.
11. Nedirbkite patalpose, kuriose purkškiami aerozoliai arba buvo

naudojamas deguonis.

REKOMENDACIJOS SAUGIAM DARBUI  
12. Norėdami išjungti siuvimo mašinos elektros maitinimą, visus

jungiklius nustatykite į padėtį „off“ (“0“) ir tuomet ištraukite elektros
kištuką iš lizdo (rozetės).

13. Netraukite elektros kištuko iš lizdo laikydami už laido. Visuomet
imkite už kištuko korpuso.

14. Būkite atsargūs dirbant su mašinos judančiomis dalimis. Ypač didelį
dėmesį skirkite darbo sričiai aplink adatą.

15. Naudokite tinkamą adatos plokštelę, naudojant netinkamą plokštelę,
galima sulaužyti adatą

16. Nenaudokite sulenktų adatų
17. Netraukite ir nestumkite audinio siuvant, nes galite palenkti ir

sulaužyti adata.
18. Reguliuojant ar keičiant detales darbo srityje aplink adatą (įveriant

siūlą, keičiant adatą, įdedant ritelę, keičiant prispaudimo pėdelę ir
panašiai), visuomet išjunkite siuvimo mašiną.

19. Visuomet, atliekant reguliavimo darbus, tepant mašiną, nuimant
dangčius ar atliekant kitokias procedūras, aprašytas vartotojo
instrukcijoje, atjunkite mašiną nuo elektros tinklo, ištraukiant kištuką
iš lizdo.

PRISILAIKYKITE ŠIŲ TAISYKLIŲ
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Bendros rekomendacijos 

1. Nuolat atminkite apie adatos judesį pirmyn-atgal. Neblaškykite savo dėmesio nuo mašinos darbo metu.

2. Prieš paliekant mašiną be priežiūros, būtina išjungti maitinimo jungiklį ir kištuką ištraukti iš lizdo (rozetės).

3. Prieš atliekant profilaktinius darbus arba atidarant dangčius arba keičiant lemputę, mašiną būtina atjungti nuo elektros tinklo, iš
lizdo ištraukiant kištuką.

4. Nieko nekraukite ant pedalo, kadangi mašina gali nelauktai pradėti suktis, gali sugesti pedalas arba variklis.

5. Maksimalus apšvietimo lemputės galingumas yra 15 vatų.

6. Prieš jungiant mašiną pirmą kartą, po prispaudimo pėdele paklokite gabaliuką nereikalingos medžiagos ir paleiskite mašiną
keletui minučių be siūlų. Nušluostykite atsiradusią alyvą.

Prilaikant elektrosaugos reikalavimų ir eksploatacijos taisyklių, kurios pateiktos šioje instrukcijoje, mašinos tarnavimo 
trukmė siekia ne mažiau 10 metų. 
Ši instrukcija yra  techninis vadovas, aiškinantis kiekvieno modelio savybes, bet ne siuvimo mokymo priemonė.  
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MAŠINOS SUDĖTIS 

Pagrindinės detalės ir mazgai 
Vaizdas iš priekio 

1. Dygsnio ilgio reguliatorius
2. Zigzago pločio reguliavimas
3. Ritelės vyniotuvo stabdiklis
4. Ritelės vyniotuvo velenėlis
5. Pėdelių laikymo vieta
6. Informacija siūlės pasirinkimui
7. Ritės laikiklis
8. Strypas ritei
9. Viršutinis dangtelis
10. Siūlo įtempimo reguliatorius
11. Pėdelės spaudimo reguliatorius
12. Priekinis dangtelis
13. Automatinės kilpos ribotuvas
14. Siūlo nukirpimo mechanizmas
15. Siūlo įvėrimo į adatą įrankis
16. Siuvimo plokštelė
17. Šaudyklės skyriaus skaidri plokštelė
18. Mygtukas skaidriai plokštelei išimti
19. Ištraukiamas staliukas
20. Adatos viršutinės/apatinės padėties nustatymas (23X

modeliui)
21. Atbulinio siuvimo svirtis
22. Siuvimo greičio reguliatorius (23X modeliui)
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MAŠINOS SUDĖTIS 
 
Pagrindinės detalės ir mazgai 
Vaizdas iš užpakalio 
 
23. Siūlkreipis 
24. Nešiojimo rankenėlė 
25. Smagratis 
26. Sankaba 
27. Siūlių pasirinkimo perjungiklis 
28. Kilpos balanso reguliavimas 
29. Maitinimo įjungimo mygtukas 
30. Mašinos elektros jungtis 
31. Adatos tvirtinimo varžtas 
32. Padavimo mechanizmo atjungimo svirtis 
33. Nuimama platforma 
34. Prispaudimo pėdelė 
35. Prispaudimo pėdelės keltuvas 
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Prispaudimo pėdelių skyrius 

Atidarykite viršutinį dangtelį ir 
rasite siuvimo reikmenis  

1.Adatų rinkinys
2.L- audinio kreiptuvas daigstymui
3.G- paslėpto dygsnio siūlei
4.D- kirtiklis (pakraščio pėdelė)
5.C-overlokinė pėdelė

6.E- pėdelė užtrauktukui siūti
7.B- pėdelė kilpoms siūti
8.A- zigzag pėdelė

9.R- ki lpų  automatinio
apmėtymo pėdelė  (pėdelė
R patalpinta atverčiame
stalčiuke)
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Ištraukiamas staliukas 

Ištraukiamas staliukas užtikrina papildomą 
darbinį paviršių ir, kai reikia siūti rankoves arba 
kelnes, jį galima lengvai nuimti. 
 
Norint nuimti staliuką: 
Staliuką nuimkite, kaip pavaizduota paveiksliuke. 

Siuvimo reikmenų laikymas 
Siuvimo reikmenys sudėtos penale po staliuko dangteliu. 
 
Ištraukiamo staliuko įdėjimas 
Iškyšas nukreipkite į kanalus, esančius apatinėje panelėje ir atsargiai 
paspauskite jį žemyn. 
 
 
 
Apšvietimo lemputė 
Apšvietimo lemputė yra po priekiniu mašinos dangteliu 
 
Norint pakeisti lemputę (priklausomai nuo lemputės cokolio tipo): 
A. Norint išimti............pasukti į kairę 

Norint įstatyti..........pasukti į dešinę 
B. Norint išimti............paspausti ir pasukti į kairę 

Norint įstatyti..........paspausti ir pasukti į dešinę 
 
Dėmesio: Prieš keičiant lemputę, atjunkite mašiną nuo elektros tinklo. W
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MAŠINOS PARUOŠIMAS DARBUI 

Mašinos prijungimo prie elektros tinklo tvarka 
B. Kad įjungti, spausti (ON). Kad išjungti, spausti (OFF) 
 
 
Prieš jungiant prie elektros tinklo įsitikinkite ar Jūsų mašina atitinka Jūsų tinklui pagal elektros įtampą ir dažnį. 
Elektros maitinimo įjungimo/išjungimo klavišą (B) nustatykite į padėtį „OFF“ – išjungta. 
Elektros maitinimo kabelį prie siuvimo mašinos ir kištuką į elektros tinklo lizdą junkite tokia tvarka, kaip pavaizduota paveiksliuke. 
Elektros maitinimo įjungimo/išjungimo klavišą (B) nustatykite į padėtį „ON“ – įjungta. 
 
DĖMESIO! Kai mašina nenaudojama, ištraukite elektros maitinimo jungtis 
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Likusiems modeliams 

Dėmesio: 
Spausdami mygtuką viršutinė/apatinė adatos padėtis, 
nespauskite kojinio pedalo 

Viršutinė/apatinė adatos padėtis (tiktai modeliui 23X) 

Spaudžiant šį mygtuką, adata nusistato į viršutinę arba į apatinę padėtį. 
• Jeigu adata buvo viršutinėje padėtyje, tuomet ji nusileis į apatinę 

padėtį. 
• Jeigu adata buvo apatinėje padėtyje, tuomet ji pakils į viršutinę 

kraštinę padėtį. 
Tokiu būdu, keliant arba nuleidžiant adatą, Jums nereikia sukioti 
smagračio. 
Šį mygtuką naudokite : 
• Ištraukiant apatinį siūlą (prilaikyti viršutinį siūlą), įveriant siūlus į 

mašną 
• Pasukant medžiagą, kad neišslystų 
• Pradedant siūti 
• Pabaigus siūti  

Siuvimo greičio kontrolė 
Kojinis pedalas   Siuvimo greitį galima keisti su pedalu 
     Kuo stipriau spausite pedalą, tuo didesnis bus greitis 
 
Siuvimo greičio diapazono Siuvimo greičio diapazono reguliatoriaus pagalba galima  
reguliatorius   nustatyti maksimalų greitį 

Siuvimo greitis tolygiai keičiamas reguliatoriaus 
pagalba nuo mažiausio iki didžiausio 
Norėdami padidinti greitį, svirtelę paslinkite į 
dešinę (H). 
Norėdami sumažinti greitį, svirtelę paslinkite į kairę (L).  

23X modeliui Greičio diapazonų perjungiklis yra ant pedalo 
 
Norėdami siūti aukštu greičiu, nustatykite atžymą 
„HIGH“ (Aukštas) 
 
Norėdami siūti žemu greičiu, nustatykite atžymą 
„LOW“ (Žemas) 
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Pėdelės spaudimo reguliavimas 

Atidarykite viršutinį dangtelį 
 
 
Padėtis 3.  Paprastas siuvimas (optimali padėtis) 
Padėtis 2. Siuvant aplikacijas, nėrinius, daigstant,   
  siuvinėjant 
Padėtis 1. Siuvant šifoną, nėrinius, musliną, veliurą,  
  trikotažą ir kitas plonas medžiagas 

Paruošimas siuvinėjimui ir adymui 

Norėdami pakelti padavimo mechanizmą, 
spauskite svirtį rodyklės kryptimi, kaip 
pavaizduota viršutiniame paveksliuke 
 
 
Norėdami nuleisti padavimo mechanizmą, 
spauskite svirtį rodyklės kryptimi, kaip 
pavaizduota apatiniame paveksliuke 
 
 
Paprasto siuvimo metu padavimo 
mechanizmas visuomet turi būti pakeltas  

• Atjunkite medžiagos padavimo 
mechanizmą 

 
Padavimo mechanizmo atjungimo 
svirtis yra po nuimamos platformos 
korpusu 
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Papildomas tarpelis 
 Pėdelę galima pakelti dar aukščiau per 
papildomą tarpelį. 

Norint nuimti 
Pasukite smagratį į save (modeliui 23X, 
spausti adatos padėties nustatymo 
mygtuką) ir nustatykite adatą į viršutinę 
padėtį. Pakelkite prispaudimo pėdelę. 
Paspauskite raudoną mygtuką, esantį 
už pėdelės laiūkiklio, ir pėdelė iškris. 

Norint įdėti 
 Įdedant prispaudimo pėdelę, spaudimo 
diskelis turi visuomet būti padėtyje „3“. 
Prispaudimo pėdelę dėkite taip, kad jos 
strypas būtų tiesiai po išėma pėdelės 
laikiklyje. Nuleiskite žemyn pėdelės 
laikiklį, kad pėdelė užsifiksuotų laikiklyje. 

Pripaudimo pėdelės įdėjimas ir nuėmimas 

Pėdelės laikiklio įdėjimas ir nuėmimas 

Norint nuimti. 
Su atsuktuvu išsukite pėdelės laikiklio 
varžtelį, sukant jį prieš laikrodžio rodyklę 

Kol laikysitę paspaudę svirtį, mašina sius 
atbuline kryptimi. 

Norint įdėti 
Sutapdinti strypelio ir pėdelės laikiklio 
kiaurymes. Įstatyti varžtą ir su atsuktuvu 
užveržti. 

Atbulinės eigos mygtukas 
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Siuvimo adatų keitimas Siūlės kreipiančiosios linijos 

Pasukite į save smagratį ir pakelkite 
adatą aukštyn (23X modeliui spauskite 
adatos padėties mygtuką). 
Nuleiskite prispaudimo pėdelę. 
Su tinklo išjungimo/įjungimo mygtuku 
išjunkite elektros maitinimą. 

Atpalaiduokite adatos fiksavimo varžtą, 
pasukant jį link savęs. Išimkite adatą iš 
adatos laikiklio ir į jos vietą įdėkite 
naują, orjentuodami ją plokščia dalimi 
nuo savęs. Adatą įdėkite iki pat galo, 
kad ji atsiremtų į kiaurymės dugną, tada 
su atsuktuvu užveržkite varžtą. 

Linijos, esančios ant siuvimo plokštelės 
virš šaudyklės, gali padėti Jums 
pasirinkti siūlės plotį. 
Skaičiai, pavaizduoti ant siuvimo 
plokštelės, nurodo atstumą nuo adatos 
centro iki medžiagos krašto. 
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Siūlų numerių ir audinių tipų santykio lentelė 

AUDINIO TIPAS AUDINYS SIŪLAS ADATOS DYDIS 

Lengvos 

Krepdešinas, Vualis, 
Batistas, plonas Muslinas, 
Krep-Žoržetas, 
Triko 

Plonas šilkas 
Plona medvilnė 
Plona sintetika 
Plona medvilnė su poliesteriu  

9 (65) 
arba 

11 (75) 

Vidutinės Linas, medvilnė, pikė 
Trikotažas, Perkelis, Seržas  

50 šilkas 
50-80 medvilnė 
50-60 sintetika 
Medvilnė su poliesteriu 

11 (75) 
arba 

14 (90) 

Sunkiosios 
Tikas, tvidas, gabardinas 
Paltinis audinys, portjeros ir apmušalinės 
medžiagos 

50 šilkas 
40-50 medvilnė 
40-50 sintetika 
Medvilnė su poliesteriu 

14 (90) 
arba 

16 (110) 
  

• Kaip taisyklė, plonoms medžiagoms siūti naudojami ploni 
siūlai ir plonos adatos. Stori siūlai ir storesnės adatos – 
sunkesnėms medžiagoms.  

• Visuomet, prieš pradedant siūti, naują medžiagą siūlą ir 
adatą išbandykite ant gabaliuko medžiagos, kurią ruošiatės 
siūti. 

• Naudokite tą patį siūlą adatai ir ritelei. 

• Siuvant elastingas, labai plonas  ir sintetines medžiagas 
naudokite adatas su mėlynu antgaliu. 
Adatos su mėlynu antgaliu efektyviai apsaugo nuo dygsnių 
praleidimo. 

• Siuvant labai plonas medžiagas, kad išvengti siūlės 
raukšlėjimosi, po apačia paklokite gabaliuką popieriaus. 
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Ritelės privyniojimas ir įdėjimas Ričių išdėstymas 

Horizontalus ričių laikiklis 
 Pakelkite ritės strypelį aukštyn. Uždėkite 
ritę su siūlu taip, kad siūlų vijos būtų 
nukreiptos, kaip pavaizduota paveiksliuke. 
Tampriai ant ritės uždėkite didelės ritės 
laikiklį. 
• Mažos ritės laikiklis naudojamas su 

siauromis arba mažomis ritėmis 

Vertikalus ričių laikiklis 
Naudo jamas  pap i l domų  r i t e l ių 
vyniojimui, nepertaisius mašinos siūlais. 
Norint tai atlikti, reikia į kiaurymę įstatyti 
papildomą ričių laikiklį. Ant laikiklio 
uždėti fetro tarpiklį ir ritę. 

Ritelės išėmimas 
Atsargiai į dešinę atstumkite mygtuką, 
kuris leidžia atidaryti plokštelę, esančią 
virš šaudyklės. Išimkite ritelę. 

Paprasta ritė 

Maža ritė  
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Siūlo vyniojimas ant ritelės 

1. Atitraukite smagračio sankabos rankenėlę, kad išlaisvinti smagratį. 
2. Uždėti ritę su siūlu. Uždėjus ritę, ištraukite siūlo galą ir užtvirtinkite ritę su laikikliu. 
3. Apveskite siūlą aplink kreipiantįjį ritinėlį. 
4. Praveskite siūlą aplink siūlkreipį. 
5. Iš vidinės ritelės pusės praverkite siūlą pro ritelės kiaurymę į išorę. Uždėkite ritelę ant vyniotuvvo ašelės. 
6. Paspauskite ritelę į dešinę. Rankoje belaikant laisvą siūlo galą, paspauskite kojinį pedalą. 
7. Atlikus keletą apsisukimų, sustabdykite mašiną ir nukirpkite siūlo galą, išeinantį iš ritelės kiaurymės. 
8. Vėl spauskite pedalą. Kai ritėlė pilnai prisivynios siūlo, vyniojimas automatiškai sustos. Pastumkite vyniotuvo ašelę į normalią 

(kairę) padėtį ir nukirpkite siūlą, kaip pavaizduota paveiksliuke. 
9. Smagračio sankabos rankenėlę grąžinkite į pirminę padėtį. W
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Ritelės įdėjimas 

Įdėkite ritelę į laikiklį taip, kad 
s iū las  vyn io tųs i  pr ieš 
laikrodžio rodyklę 

Praveskite siūlą pro plyšelį A, 
esantį ant ritelės skyriaus 
priešakyje. Pratraukite siūlą į 
kairę pro siūlo įtempimo 
spyruokles.  

Toliau lengvai traukite siūlą, kol 
jis neįslys į plyšelį B.  

Ištraukite maždaug 15 cm 
siūlo ir uždarykite šaudyklės 
skyriaus plokštelę. 
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Viršutinio siūlo įvėrimas 
Pasukite į save smagratį, kad  siūlo kreipimo svirtį pakelti į pačią 
viršutinę padėtį (modeliui 23X panaudokite adatos padėties 
nustatymo mygtuką). Pėdelės keltuvo pagalba pakelkite 
prispaudimo pėdelę ir įverkite siūlą nurodyta seka nuo 1 iki 5. 

Ištraukite siūlą iš ritės ir 
praveskite j į  pro siū lo 
vedžiotuvą. Toliau nuleiskite jį 
žemyn išilgai dešinio griovelio 

Po to nukreipkite siūlą žemyn 
išilgai kairiojo griovelio. 
Praveskite siūlą pro apatinį 
siūlvedį iš kairės pusės. 
Įverkite siūlą į adatos ąselę 
nuo savo pusės. 

Praveskite siūlą pro siūlo 
kreipimo svirtį iš dešinės į 
kairę ir pro svirties ąselę. 

Nuveskite siūlą į kairę pro 
kontrolinės spyruoklės laikilį, 
esant į apač ioje, po to 
patraukite jį aukštyn. 
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Siūlo įvėrimo į adatą įrenginio panaudojimas 

(Mechanizmas veikia tiktai su adatomis Nr11, 14, 16) Pasukite 
smagratį į save, kad adata pakiltų į viršutinę padėtį (modeliui 
23X spauskite mygtuką). Atitraukite siūlo įvėrimo į adatą 
mechanizmo rankenėlę į kraštinę žemutinę padėtį. 

Praveskite siūlą pro trikampę iškyšą, kaip pavaizduota 
paveiksliuke, tuomet pro grovelį virš mygtuko-stumtuvo. 

Atsargiai paspauskite mygtuką-stumtuvą. Stumtuvas įstums siūlą į adatos ąselę, 
sudarydamas kilpą kitoje adatos pusėje, 
kaip pavaizduota paveiksliuke. 

Lėtai kelkite įvėrimo mechanizmo 
rankenėlę. Atitraukdami kilpą į kitą pusę, 
pratraukite siūlą pro adatos ąselę. W
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Apatinio siūlo ištraukimas į paviršių 

Ištraukite abiejų siūlų maždaug 15 cm 
galus ir patieskite po prispaudimo pėdele. 

Modeliams 18W,23L. Dešine ranka lėtai į 
save sukite smagratį, kad adata nusileistų 
žemutinę padėtį. Pasukite smagratį dar 
šiek tiek, kad siūlo pritraukiklio svirtis 
pakiltų į viršutinę padėtį. 
Modeliui 23X. Norėdami iškelti į paviršių 
apatinį siūlą, du kartus paspauskite 
adatos padėties nustatymo mygtuką. 
Palengva ištraukite į paviršių adatos 
siūlą, kuris yra sudaręs kilpą su ritelės 
siūlu. 

Pakelkite prispaudimo pėdelę ir kaire 
ranka lengvai prilaikykite siūlo galą įvertą 
į adatą. 
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Viršutinio siūlo įtempimo sureguliavimas 

Tiesių dygsnių siūlei: 
Ideali tiesių dygsnių siūlė yra tuomet, kada adatos ir ritelės 
siūlai persipina abiejų siuvamų medžiagų sluoksnių centre. 
 
Zigzag siūlei: 
Teisingos zigzag siūlės atveju, ritelės siūlas neturi pasirodyti 
geroje medžiagos pusėje. Adatos siūlo įtempimą reikia truputį 
sumažinti, lyginant su tiesių dygsnių siūle. Viršutinis siūlas turi 
būti truputį matomas blogoje audinio pusėje.  

Apatinis siūlas pastebimas 
viršutinėje audinio pusėje  

Adatos (viršutinis) siūlas 

Ritelės (apatinis) siūlas 

• Siūlo įtempimas per 
didelis 

• Siūlo įtempimas per 
mažas  

Adatos siūlas pastebimas 
apatinėje audinio pusėje  

Norint įtempimą sumažinti 
Viršutinio siūlo įtempimo 
reguliavimo diskelį 
pasukti į mažesnių skaičių pusę. 

Norint įtempimą padidinti 
Viršutinio siūlo įtempimo 
reguliavimo diskelį 
pasukti į didesnių skaičių pusę. 

Naudojant įvairių tipų medžiagas ir siūlus, gali prireikti 
reguliuoti viršutinio siūlo įtempimą. 
Kad pasiekti reikalingą įtempimą, reguliuokite, kaip 
pavaizduota žemiau, nustatatydami diskelį į padėtis nuo 0 iki 9. 
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Siūlių tipų perjungiklis Siūlės pločio pasirinkimas Dygsnio ilgio pasirinkimas Adatos padėties pasirinkimas 

Pasirinkus siūlės plotį, jeigu 
būtina, nustatykite adatos 
padėtį. Pasirinkite siūlę su 
numeriu 13. Dabar su zigzag 
siūlės pločio perjungikliu galite 
keisti adatos padėtį nuo 
centrinės iki kraštinės kairės. 

Kuo didesnis skaičius, tuo 
ilgesnis dygsnis. Dygsnių ilgį 
galite pasirinkti daugeliui 
medžiagų 
Pastaba: Trikotažinėms 
siūlėms su numeriais nuo 14 
iki 23 dygsnio ilgis nusistato 
automatiškai.. 

N a u d o j a m a s  t o l y g u s 
reguliavimas. Kuo didesnis 
numer is,  tuo p latesnis 
dygsnys. 
 
Maksimalus plotis 6,5 mm 
 
Keisdami dygsnių plot į, 
visuomet pakelkite adatą virš 
audinio. 

Pasukdami diską pasirinkite 
siūlę. Raudona atžyma nurodis 
pasirinktą siūlės tipą.  
• Pasirenkant siūlę, būtinai 

pakelkite adatą virš audinio. 
• Perjungiklį sukite į dešinę, 

kai pasirenkate siūles, 
turinčias didesnius numerius 
ir į kairę, jeigu pasirenkate 
siūlę su mažesniu numeriu. W
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PAGRINDINĖS SIŪLĖS 

Tiesių dygsnių siūlė 
Pakelkite prispaudimo pėdelę ir 
paklokite audinį. Nuleiskite pėdelę, 
atmeskite siūlus atgal. Paspauskite 
kojinį pedalą. Atsargiai nukreipkite 
audinį, leidžiant pačiam audiniui 
judėti pirmyn. 

Nukirpkite siūlus tinkamo ilgio 
sekančiai siūlei. 

Siūlių galų užtvirtinimui, 
paspauskite atbulinės eigos 
svirtį ir pasiūkite keletą 
atbulinių dygsnių. Pakelkite 
pėdelę, nuimkite audinį ir 
atmeskite siūlus atgal. 

Siuvimo krypties pakeitimas 
Sustabdykite mašiną ir pasukite smagratį į save (modeliui 23X, 
paspauskite adatos padėties nustatymo mygtuką), kad adatą nuleisti į 
siuvamą medžiagą.Pakelkite prispaudimo pėdelę. Pasukite medžiagą 
aplink adatą, kad siūti reikiama kryptimi, nuleisti prispaudimo pėdelę. 

Tiesių dygsnių siūlė sukiose medžiagose 
Nuleiskite adatą į audinio tašką, nuo kurio reikia pradėti siūti.Su kaire ranka 
paspauskite mažą juodą mygtuką, esantį ant zigzag pėdelės, kad „prispausti“ 
pėdelę prie audinio. Dešine ranka nuleiskite pėdelę, vienu metu kaire ranka 
prilaikant juodą mygtuką. Atleiskite juodą mygtuką ir pradėkite siūti. 

Nustatymai mašinoje  
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PAGRINDINĖS SIŪLĖS PAGALBINĖS SIŪLĖS 

Siuvimas zigzag dygsniu 
Siuvimas paprastu zigzag dygsniu 
plačiai naudojamas apmėtymui, 
aplikacijoms, sagų prisiuvimui ir t.t. 

Apmėtymo siūlė 
Ši siūlė taikoma apsaugoti audinio 
nukirptą pakraštį nuo iširimo, o 
taip pat pakraščių apdailai. 
Naudokite prispaudimo pėdelę 
“C” su juodu dančiu, skirtu audinio 
krašto nukreipimui. 

Elastinė siūlė 
Paklokite medžiagą po prispaudimo 
pėdele taip, kad medžiagos kraštas 
atsirastų dešinėje pusėje nuo 
pėdelės. Stebėkite, kad dygsniai 
pataikytų į medžiagos kraštą. 

Overlokinė siūlė 
Pridėkite audinio kraštą prie pėdelės 
juodo danties. Kreipiančiosios, 
esančios ant šios pėdelės, neleidžia 
audiniui nueiti į šalį, ir  taip susidaro 
pakraštinė siūlė. 

Nustatymai mašinoje  

Nustatymai mašinoje  

Nustatymai mašinoje  

Nustatymai mašinoje  W
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PAGALBINĖS SIŪLĖS 

Triguba sustiprinta siūlė 
 
Tai patvari ilgalaikė siūlė. Ji rekomenduojama siuvant 
elastinius audinius arba trikotažą arba ten kur reikalinga 
patvari ir patikima siūlė. Naudokite ją sustiprinimui tokių 
detalių, kaip kabliukai ir pažasčių išėmos. Naudokite ją labai 
patvarių siūlių sudarymui tokiuose gaminiuose kaip, 
pavyzdžiui, kuprinės. 
 
Siūlė siuvama dviem dygsniais į priekį ir vienu atgal. Taip 
suformuotą siūlę yra sunku išardyti. Drabužių detalės prieš 
siuvimą turi būti sudaigstytos ir suderintos. 

Kontūrinė trikotažo siūlė 
 
Siaura kontūrinė trikotažinė siūlė skirta  megztų medžiagų 
rauklėjimuisi panaikinti ir diagonalinėms siūlėms atlikti. Vienu 
metu užtikrinama vienodai ištempta siūlė. 
 
1.5 cm siūlėms naudokite 2 cm atžymą, esančią ant siuvimo 
plokštelės. Siuvant lengvas medžiagas, pėdelės spaudimo 
diską nustatykite ant “1” arba “2”. 

Nustatymai mašinoje  

Nustatymai mašinoje  
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Sagų prisiuvimas 

Išjunkite medžiagos padavimo 
mechanizmą. 
Padėkite sagą ant pažymėtos 
vietos. 

Viršutinį siūlą praverkite pro 
skylutę žemyn po saga ir 
apsukite jį aplink “kojelę”. 
Praverk i te  s iū lą  p ro 
medžiagą į blogąją pusę ir 
užmegzkite mazgą. 
Kai pabaigsite siūti sagas, 
medž iagos  padav imo 
svirtelę grąžinkite į pirmykštę 
padėtį. 

Į viršutinę pėdelės dalį būtina 
įstatyti segtuką, kuris reikalingas 
“ k o j e l e i ”  s u f o r m u o t i . 
Paspauskite kojinį pedalą. 
Nukirpkite siūlus, paliekant jų 
galus apie 20 cm.  

Prieš nuleidžiant pėdelę 
patikrinkite ar adata pataiko į 
sagos skylutes. Jeigu būtina, 
pareguliuokite zigzago plotį ir 
sutapdinkite abi sagos skylutes 
s u  k r a š t i nėm i s  a d a t o s 
padėtimis. Nuleiskite pėdelę. 

W
W

W
.V

ISKASSIU
VIM

UI.L
T



24 

Automatinis kilpų išpildymas 

• Sagos kilpos dydis nusistato 
automatiškai pagal pačią sagą, įstatytą į 
automatinę saginių kilpų pėdelę R. 

• Sagų laikiklis pėdelėje gali priimti sagas 
iki 2,5 cm dydžio. 

• Atlikite bandomąją kilpą tokioje pačioje  
medžiagoje, iš kokios pasiūtas 
drabužis, panaudojant tą patį pamušalą 
ir tokią pat siūlę. 

• Padėkite sagą ant medžiagos 
pavyzdėlio ir atžymėkite viršutinį ir 
apatinį būsimos kilpos kraštinius taškus, 
Siuvant trikotažą, paklokite pamušalą  

1. Pasukite į save smagratį, kad pakelti 
adatą į viršutinę padėtį.Pakelkite 
pėdelės keltuvą. 

 
2. Siūlės pasirinkimo diskelį nustatykite 

į padėtį „BH“. 
 
Dėmesio: Jeigu kilpa apsiuvama pirmą 
kartą, įjungus maitinimą, atlikite 
procedūrą Nr.12, pusl. 26. 
 
3. Įstatykite pėdelę R, skirtą automatiniam 

kilpų apsiuvimui. 

Dėmesio: Tarp šliaužiklio ir spyruoklinio 
laikiklio neturi būti tarpelio, kaip 
pavaizduota paveiksliuke.  
 
A. Šliaužiklis 
B. Čia neturi būti tarpelio 
C. Spyruoklinis laikiklis 
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Automatinis kilpų išpildymas 

Po to nuleiskite automatinę pėdelę. 
9. Lėtai siūkite. Sustabdykite mašiną 

ties pradiniu tašku, kai kilpa jau bus 
baigta. 

 
• Visų pirma reikia siūti priekinį 

skersinuką ir kairę kilpos pusę, o 
vėliau galinį skersinuką ir dešinę 
kilpos pusę. 

C. — Pradinis taškas 
 
6. Paklokite medžiagą po pėdele. 

Dešine ranka į save lėtai sukite 
smagratį, kol adata leidžiasi žemyn 
ir kol siū lo kreiptuvo svirtis 
neatsidurs viršutinėje padėtyje. 

7. Perveskite medžiagą į kairę, kad į 
kairę ištraukti abu siūlus. 

8. Po pėdele padėkite drabužį ir 
nuleiskite adatą į pradinį tašką.  

A. — Ištraukti iki susilietimo 
B. — Saginės kilpos svirtelė 
 
4. Ištraukite atgal sagos laikiklį ir į jo vidų 

patalpinkite sagą. Link savęs iki pat 
galo vėl įstumkite laikiklį. 

5. Žemyn iki pat galo ištraukite saginę 
svirtelę, kaip pavaizduota paveiksliuke. 
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Automatinis kilpų išpildymas 

13.Užbaigus kilpų siuvimą, saginės 
kilpos svirtelę grąžinkikte į pradinę jo 
padėtį, paspaudę ją žemyn iki pat 
galo. 

12.Norėdami pakartoti kilpą, pasukite 
siūlės pasirinkimo diskelį į dešinę 
pasirinkdami siūlę „1“ indikatoriuje, 
tada diskelį pasukite į kairę atgal į 
padėtį „BH“ pagal indikatorių. 

10.Nukirpkite abu siūlus, palikdami siūlų 
galus apie 10 cm.Patraukite ritelės 
siūlą, kad ištraukti viršutinį siūlą į 
blogąją medžiagos pusę. Dabar 
mazgu suriškite abu siūlus. 

11.Prieš pat skersinuką įstatykite segtuką 
ir su siūlių ardymo įrankiu prapjaukite 
kilpą. 

• Dėmesio: Pjaukite atsargiai, kad 
nenupjauti dygsnių. 
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Automatinis kilpų išpildymas 

Jeigu kilpos diametras viršija 2,5 cm, 
tai ją reikia siūti taip: 

• Siūlių siuvimas prie pat apykaklės 
siūlės krašto (Pav.1) ir siaurose 
vietose, pavyzdžiui ant juosmens 
diržo (pav.2) 

Kai siuvate kilpą prie krašto, kur 
persidengia kontūrinės siūlės, pasukite 
į save storą praeitą dalį. Panaudokite 
pėdelę B, skirtą saginėms kilpoms. 

1. Pakelkite adatą į viršutinę padėtį. 
Pakelkite prispaudimo pėdelės keltuvą. 

2. Pasukite siūlės pasirinkimo diskelį ir 
pagal indikatorių nustatykite „BH“. 

• Jeigu darote pirmą kilpą, atlikite 
procedūrą 12, aprašytą puslapyje 28. 

3. Įdėkite pėdelę B, skirtą saginėms 
kilpoms. 

4. Ištraukite saginė kilpos svirtelę žemyn iki galo. 
5. Nuleiskite adatą į siuvamą medžiagą, į tą 

vietą, nuo kurios prasideda kilpa, ir nuleiskite 
pėdelę. 

6. Pasiūkite priekinį skersinuką ir kairį 
kraštą, pasiekę reikiamą krašto ilgį, 
sustabdykite mašiną.  

7. Į save patraukite kilpos svirtelę. 

8. Pasiūkite galinį skersinuką ir dešinį 
kraštą, sustabdykite mašiną pradiniame 
taške. Kaip prapjauti kilpą ir kaip pradėti 
siūti naują kilpą, žiūr. 26 pusl. 

Nustatymai mašinoje  
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Saginės kilpos su virvele 

• Nustatykite dygsnių plotį 
sutinkamai su panaudojama 
virvele. 

• Kaip prapjauti kilpą ir kaip 
pradėti siūti naują kilpą, žiūr. 
26 pusl. 

1. Pakėlę kilpinę pėdelę, užkabinkite 
virvelę iš pėdelės galo. 

2. Virvelės galus perkelkite į 
priekį ir patieskite po pėdele. 

3. Kad į tempt i  v i rve lę , 
užkabinkite ją už šakutės, 
esančios R pėdelės priekyje. 

4. Nuleiskite adatą į medžiagos 
vietą, nuo kurios prasideda 
kilpa, tada nuleiskite pėdelę. 

5. Atsargiai spauskite kojinį 
pedalą ir pasiūkite kilpą. Abi 
kilpos pusės ir skersinukas 
bus pasiūtos per virvelę. 

6. Nuimkite medžiagą nuo 
mašinos ir nukirpkite siuvimo 
siūlus. 

7. Patraukite už kairiojo 
užpildančios virvelės galo, 
kad jos likutį priartinti prie 
kilpos. 
Įverkite  virvelės galus į 
adymo adatą, ištraukite juos į 
blogąją medžiagos pusę ir 
nukirpkite. 

Nustatymai mašinoje  
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Užtrauktukų įsiuvimas 

Pėdelės nustatymas užtrauktukams 
Pėdelės griovelį (B) nustatykite ties pėdelės strypeliu (C). 
Norint siūti kairiąją užtrauktuko pusę, laikiklį reikia nuleisti ant 
strypelio padėtyje  (A), o dešinei pusei padėtyje (D). 

Jūsų medžiagos paruošimas: 
1. Sulenkite medžiagą geromis 

pusėmis (E) į vidų ir 
pasūkite iki pat užtrauktuko 
įkirpos galo (F). Sutvirtinkite, 
panaudodami  a tbu l in į 
siuvimą. 

2. Dygsnių ilgį nustatykite ant 
„4“  pasiūkite užtrauktuko 
įkirpos vietą. 

Užtrauktuko siuvimas 
Atlenkite atgal užlaidą, skirtą 
kairiai pagalbinei siūlei. 
Palenkite žemyn užlaidą, skirtą 
dešinei pagalbinei siūlei, taip, 
kad ji būtų 0,2-0,3 cm  
priekyje. Užtrauktuko dantukus 
patieskite prie pat užlaidos 
0,2-0,3 cm  ir prisekite su 
segtuku. 

Nustatymai mašinoje  
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Užtrauktukų įsiuvimas 

Įdėkite „užtrauktuko“ pėdelę iš dešinės 
pusės. Nuleiskite pėdelę ant užtrauktuko 
pagrindo užtrauktuko apačioje taip, kad 
adata smigtų į užlaidą ir užtrauktuko 
pagrindą. 

Siūkite per užlaidą ir užtrauktuko 
pagrindą. Sustokite, kai pėdelė pasieks 
užtrauktuko spynelę .  Atsargia i 
nuleiskite adatą į medžiagą. Pakelkite 
prispaudimo pėdelę ir atidarykite 
užtrauktuką. Nuleiskite pėdelę ir 
nusiūkite likusią siūlės dalį. 

Uždarykite užtrauktuką ir atverskite 
medžiagą gerąja puse į viršų.  
Raidės ant paveiksliukų: A - daigstymo 
siūlė, F, B – užtrauktuko spynelė 
viršutinėje padėtyje, C – išvirkščioji pusė, 
D – geroji pusė, E – užtrauktuko pagrindo 
medžiaga, F - užtrauktuko spynelė 

Uždėkite pėdelę kairėje pusėje. 
Nukreipkite pėdelės kraštą išilgai 
užtrauktuko dantukų ir siūkite per 
medžiagą ir užtrauktuko pagrindą. 

Tada nuleiskite pėdelę ir, įsitikinę, kad 
užlaida lygi, nusiūkite likusią siūlės dalį. 

Sustokite 5 cm prieš užtrauktuko 
pradžią. Nuleiskite adatą į medžiagą, 
pakelkite pėdelę, pašalinkite daigstymo 
dygsnius ir atidfaerykite užtrauktuką. W
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Krašto palenkimas vamzdeliu 

Nuleiskite adatą į medžiagos tašką, nuo 
kurio pradėsite siūti, tuomet nuleiskite 
pėdelę. Pasiūkite 3 – 4 dygsnius, 
prilaikant viršutinį ir apatinį siūlus. 

Du kartus sulenkite kraštą, sulenkimo 
plotis  0,25 cm ir  ilgis apie 8 cm . 

Nuleiskite adatą į medžiagą ir pakelkite 
pėdelę. Įstatykite susuktą medžiagos dalį 
į pėdelės išėmą 

Nukirpkite kampus maždaug 0.7 cm, 
kaip pavaizduota paveiksliuke, kad 
sumažinti siūlės storį. 

Nuleiskite pėdelę ir siūkite pakilnodami 
medžiagos kraštą, užtikrinant tolygų ir 
vienodą padavimą. 

Nustatymai mašinoje  
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Paslėpto dygsnio siūlė 

Nuleiskite prispaudimo pėdelę. 
Pasukite kreipiančiosios 
nustatymo varžtą, kad 
kreipiančioji liestųsi su palenktu 
kraštu. Siūkite palenktą kraštą, 
vesdami jį pagal kreipiančiąją. 

Įdėkite medžiagą į mašiną taip, 
kad adata, kada jinai yra 
kraštinėje kairėje padėtyje, tiktai 
liestųsi su palenktu kraštu. 

Sunkioms ir irstančiais kraštais medžiagoms visų pirmą reikia 
apmėtyti nukirptą kraštą. Lengvoms medžiagoms nukirptą 
kraštą galima užlenkti į vidų ir prispausti. Reikalingu pločiu 
užlenkite kraštą aukštyn ir fiksuokite su segtuku.Po to palenkite 
kraštą po medžiaga, kaip pavaizduota paveiksliuke. 

Nustatymai mašinoje  
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DEKORATYVIOS SIŪLĖS 

Dekoratyvios atlasinės siūlės 
Norėdami gauti geriausią rezultatą, pirmiausiai pasiūkite ant 
bandomosios skiautės medžiagos. Pasiūkite visą eilę dygsnių ir  
sureguliuokite siūlo įtempimą taip, kad viršutinis siūlas būtų 
matomas kitoje medžiagos pusėje 

Trikotažinės siūlės 
Dygsnių ilgis siūlėse nuo 14 iki 23 nusistato automatiškai, todėl 
šiose siūlėse Jums nereikia nustatinėti dygsnių ilgio. 

Nustatymai mašinoje  Nustatymai mašinoje  
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Papuošimas raukinukais Trikotažo siūlių balanso reguliavimas 

Nustatykite dygsnių ilgio reguliatorių ant „4“ ir toje vietoje, kur  
bus raukinukai, pasiūkite tiesias linijas 1 cm atstumu viena nuo 
kitos. Viename gale suriškite siūlus mazgu. Patraukite už ritelės 
siūlo ir vienodai išskirstykite raukinukus. Nusiūkite pasirinkta 
siūle tarp lygiagrečių tiesių siūlių. Ištraukite jungiančiuosius 
dygsnius. 

Je igu  Jums  nepa t i nka 
siuvamos trikotažinės siūlės, 
pareguliuokite siū les su 
balansavimo rankenėle. 

• Jeigu dygsniai sutraukti, 
rankenėlę pasukite link „+“. 

• Jeigu dygsniai ištempti, 
rankenėlę sukite link „-„ 

• Užbaigus siuvimą, reguliatorių 
pastatykite padėtyje „<“ 

Siūlė sutraukta, 
sukite link „+“ 

Siūlė ištempta, 
sukite link „-„ 

Nustatymai mašinoje  
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Siūkite, sulenktą kraštą nukreipdami 
pagal slystanč ią ją kreipianč ią ją. 
Nukreipkite sujungtas siauras klostes į 
vieną kraštą. 

Siauros klostės 

Sulenkite medžiagą blogąja puse į vidų ir 
palyginkite sulenkimo liniją. Patieskite 
medžiagą taip, kad adata smigtų 0,1 – 
0,2 cm nuo sulenkimo linijos, nuleiskite 
pėdelę. Pasukite varžtą ir priveskite 
kreipiančiąją prie sulenkto krašto. 

Linijuotė – kreipiančioji 

Kreipiančioji linijuotė padės lygiai palaikyti 
siūlės liniją dygsniuojant.Atpalaiduokite 
varžtą, esantį ant pėdelės. Įstatykite 
linijuotę taip, kad 

pasiekti reikiamą atstumą tarp dygsnių 
linijų. Užveržkite varžtą. Siūkite 
kreipdami linijuotę pagal ankstesnę 
siūlę. 

Nustatymai mašinoje  

Nustatymai mašinoje  W
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Palenkite abu medžiagos 
kraštus 1,5 cm ir palyginkite su 
laidyne. Prisekite abu kraštus 
prie popieriaus atstumu 0,3 cm 
vieną nuo kito. Lėtai siūkite per 
medžiagą, nukreipdami ją taip, 
kad adata smigtų į sulenktus 
kraštus abiejose pusėse. 

Sujungimo siūlė Festoninė krašto apmėtymo siūlė 

Nustatymai mašinoje  Nustatymai mašinoje  

Modeliui 18W naudokite siūlę 
Nr.9. 
Modeliams 23L ir  23X 
naudokite siūles Nr.9 ir Nr.19. 

Sulenktą kraštą patieskite 
pagal pėdelės įpjovą. Adata 
turi pataikyti į medžiagos 
kraštą iš dešinės, formuodama 
kantą. 
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Gabaliukų susiuvimas  Aplikacijos 

Siūkite per abu audinius 
iškarto. Išlyginkite audinį iš 
blogos pusės. Pasirinkite siūlę 
ir nusiūkite iš geros pusės. 

Aplikacijų audinių gabaliukus 
pridaigstykite (arba priklijuokite 
su klijais skirtais medžiagai) prie 
medžiagos. Apsiūkite aplink 
aplikaciją, stebėdami, kad adata 
smigtų pagal išorinį aplikacijos 
kraštą. Praeidami kampus 
nuleiskite adatą į medžiagą. 
Baigus siūti aplikaciją, pėdelės 
spaudimo diskelį nustatykite ant 
„3“ 

Prispaudimo pėdelės spaudimo 
į medžiagą reguliavimo diskelį 
nustatykite į 2. 

Nustatymai mašinoje  
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JŪSŲ MAŠINOS PRIEŽIŪRA 
Ritelės skyrių ir dangtelį reikia valyti 
po kiekvieno drabužio pasiuvimo. 
Nelaikykite mašinos padidinto 
drėgnumo vietose, šalia radiatorių 
arba tiesioginiuose saulės 
spinduliuose. Iš išorės mašiną 
valykite su minkštu audiniu. Prieš 
valymą pakelkite adatą ir atjunkite 
mašiną nuo elektros tinklo. 

Dėmesio: Išjunkite elektros 
maitinimą arba ištraukite 
šakutę iš tinklo lizdo 

Grąžinkite ritelę į vietą. 
Uždėk i te  dang te l į  v i r š 
šaudyklės skyriaus. 

Išimkite ritelę. Šepetė l iu 
nuvalykite dulkes ir pūkus, 
galima panaudoti dulkių siurblį. 

Ritelės skyriaus valymas 
Pastumkite mygtuką į dešinę ir 
uimkite dangtelį, esantį virš 
šaudyklės. 

Ritelės laikiklio grąžinimas į 
vietą. 
Sutapdinkite trikampias atžymas 
ir ritelės laikiklio padėtį taip, kad 
kanalas užimtų vietą greta su 
stabdikliu, esančiu šaudyklės 
darbinėje srityje. 

Išimkite ritelę. Pakelkite ritelės 
l a i k i k l į  i r  i š imk i t e  j į . 
Naudodamies i   t rumpu 
šepetėliu ir minkštu sausu 
audiniu išvalykite padavimo 
mechanizmą, šaudyklę ir ritelės 
laikiklį. 

Išimkite ritę. Pakelkite ritės 
laikiklį ir išimkitę jį. 

Šaudyklės valymas 
Atjunkite mašiną nuo elektros 
tinklo, nuimkite pėdelę ir adatą. 
Dideliu atsuktuvu atsukite 
tvirtinimo varžtą, esantį siuvimo 
plokštelės kairėje pusėje. 
Nuimkite siuvimo plokštelę. W
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Gedimų šalinimas 
Gedimas Galima priežastis Pastaba 

Mašina dirba nevienodai 
ir dirbant kelia triukšmą 

1. Nutrūko siūlas šaudyklės mechanizme 
2. Užsikimšę padavimo dantukai 

Žiūrėti pusl. 38 
Žiūrėti pusl. 38 

Trūkinėja adatos siūlas 1. Neteisingai įvertas viršutinis siūlas 
2. Per stipriai įtemptas viršutinis siūlas 
3. Atbukusi arba sulinkusi adata 
4. Neteisingai įstatyta adata 
5. Siuvimo pabaigoje audinys nebuvo praleistas atbulinės eigos rėžime. 
6. Siūlo numeris neatitinka adatos numeriui arba duotam audiniui 

Žiūrėti pusl.15 
Žiūrėti pusl.18 
Žiūrėti pusl.10 
Žiūrėti pusl.10 
Žiūrėti pusl.20  
Žiūrėti pusl.11 

Trūkinėja ritelės siūlas 1. Neteisingai įvertas ritelės siūlas 
2. Užteržtas ritelės korpusas 
3. Ritelė pažeista ir sukasi sunkiai 
 

Žiūrėti pusl.14 
Žiūrėti pusl. 38 
Pakeisti ritelę 

Lūžinėja adatos 1. Adata įstatyta neteisingai 
2. Adata sulenkta arba atbukusi 
3. Atsipalaidavęs adatos tvirtinimo varžtas 
4. Per daug įtemptas adatos siūlas 
5. Siuvimo pabaigoje audinys nebuvo praleistas atbulinės eigos rėžime. 
6. Adatos numeris neatitinka medžiagos storiui 
7. Adatai esaant medžiagoje, buvo pasukta siūlės tipo pasirinkimo rankenėlė 

Žiūrėti pusl.10 
Žiūrėti pusl.10 
Žiūrėti pusl.10 
Žiūrėti pusl.18 
Žiūrėti pusl.20  
Žiūrėti pusl.11 
Žiūrėti pusl.19 

Praleidinėjami dygsniai 1. Neteisingai įstatyta adata 
2. Adata sulenkta arba atbukusi 
3. Adatos arba siūlo numeris neatitinka duotai siuvimo užduočiai. 
4. Siuvant labai plonus audinius ir sintetines medžiagas, nebuvo pasirinkta ada-

ta su mėlynu antgaliu 
5. Neteisingai įvertas adatos siūlas 
6. Nepakankamas pėdelės spaudimas 
 

Žiūrėti pusl.10 
Žiūrėti pusl.10 
Žiūrėti pusl.11 
Žiūrėti pusl.11 
 
Žiūrėti pusl.15 
Žiūrėti pusl.8 W
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Gedimas Galima priežastis Pastaba 
Banguojasi siūlė 1. Per daug įtemptas adatos siūlas 

2. Neteisingai įverti adatos arba ritelės siūlai 
3. Adatos numeris per didelis siuvamai  medžiagai 
4. Dygsniai per dideli siuvamai medžiagai 
  
5. Neteisingai sureguliuotas pėdelės spaudimas 
• Siuvant ypač lengvus audinius, reikia po siuvama medžiaga pakloti popie-

riaus lakštą 
 

Žiūrėti pusl.18 
Žiūrėti pusl.15 
Žiūrėti pusl. 9 
Sumažinti dygsnius 
  
Žiūrėti pusl. 8 

Po audiniu susidaro siū-
lų kilpelės 

1. Per silpnai įtemptas adatos siūlas 
2. Adatos numeris neatitinka siūlo numeriui arba duotam audinio tipui. 
 

Žiūrėti pusl.18 
Žiūrėti pusl.11 

Prastai paduodama siu-
vama medžiaga 

1. Užterštas padavimo mechanizmas 
2. Labai mažas pėdelės spaudimas 
3. Per dažni dygsniai 
4. Atjungtas medžiagos padavimo krumplinis mechanizmas 
5.  

Žiūrėti pusl.38 
Žiūrėti pusl. 8 
Padidinti dygsnius 
Žiūrėti pusl. 8 

Netolygūs kilpų apmėty-
mo dygsniai 

1. Dygsnių ilgis neatitinka siuvamos medžiagos tipui 
 
2. Siuvimo metu Jūs patempiate arba sulaikote siuvinį 
 
 
3. Siuvant plonas elastines medžiagas ne buvo panaudotas įdėklas 
 

Žiūrėti pusl.24, 27, 
28 
Nereikia stumti me-
džiagos per jėgą 
 
Žiūrėti pusl.24 

Mašina nesijungia 1. Neįjungtas elektros maitinimas 
2. Siūlas susipainiojo šaudyklėje 
3. Atjungtas medžiagos padavimo krumplinis mechanizmas 
4. Vyniotuvo ašelė pasilikusi vyniojimo padėtyje 

Žiūrėti pusl. 6 
Žiūrėti pusl.38 
Žiūrėti pusl.13  
Žiūrėti pusl.13 

Gedimų šalinimas 
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