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SVARBIAUSIOS SAUGAUS DARBO INSTRUKCIJOS  
Ši siuvimo mašina n ra žaisliukas. Neleiskite vaikams žaisti su šia mašina. 
Ji n ra skirta vaikams ir protiškai atsilikusiems asmenims be atitinkamos prieži ros.  

J s  siuvimo mašina yra skirta tik buitiniam naudojimui.  

Prieš pradedant darb  b tinai perskaitykite saugaus darbo taisykles ir technin  aprašym . 

PAVOJINGA – kad išvengtum te elektros srov s sm gio: 

1. Nepalikite jungtos mašinos be prieži ros. Visuomet, baigus darb  arba prieš atliekant mašinos 
valym , išjunkite siuvimo mašin  iš elektros tinklo. 

2. Prieš kei iant lemput , mašin  atjunkite nuo elektros tinklo. Naudokite lemputes tik tos pa ios 
konstrukcijos ir galingumo (15W). 

3. Nelaikykite mašinos tokioje vietoje, kur ji gal t  kristi  vanden . Nedelsiant atjunkite j  nuo 
elektros tinklo.. 

4. Nestatykite mašinos tokioje vietoje, kur ji gal t  kristi  voni  ar kriaukl . Saugokite j , kad 
ne krist   vanden  arba kitok  skyst  

D MESIO – kad išvengti nudegim , gaisro, elektros srov s sm gio ar kitokio sužalojimo: 

1. Neleiskite vaikams žaisti su mašina. B kite atid s darbo metu, ypa  jeigu kambaryje yra vaik .  

2. Naudokite mašin  tiktai pagal tikslin  paskirt , kaip nurodyta šioje instrukcijoje. 

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

4. Nenaudokite siuvimo mašinos, jeigu pažeistas maitinimo laidas arba elektros kištukas. Jeigu 
mašina buvo nukritusi, patekusi  vanden  arba neteisingai veikia, kreipkit s  savo pardav j  arba 
pristatykite j  gamintojo atstovui remontui ir sureguliavimui. 

5. Mašina turi dirbti su atviromis ventiliacin mis angomis. Periodiškai valykite mašinos ventiliacini  
ang  srit  bei pedal  nuo dulki , p ko ir audini  liku i . 

6. Ne meskite ir nekaišiokite nieko  bet kurias angas. 

7. Dirbkite su mašina tiktai patalpose. 

8. Nedirbkite patalpose, kuriose buvo išpurkšti aerozoliai arba buvo naudojamas deguonis. 

9. Nor dami išjungti siuvimo mašinos elektros maitinim , visus jungiklius nustatykite  pad t  
„off“ (“0“). Po to ištraukite elektros kištuk  iš lizdo. 

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

11. Pirštus laikykite toliau nuo judan i  dali . Ypa  didel  d mes  skirkite darbo sri iai aplink adat  

12. Naudokite tik originali  adatos plokštel , naudojant netinkam  plokštel , galima sulaužyti adat  

13. Nenaudokite sulenkt  adat  

14. Netraukite ir nestumkite audinio siuvant, nes gali sul žti adata. 

15. .Reguliuojant ar kei iant detales darbo srityje aplink adat  ( veriant si l , kei iant adat , veriant 
apatin  si l , kei iant prispaudimo p del  ir panašiai), visuomet maitinimo jungikl  perveskite  
pad t  „off“ („0“) arba ištraukite kištuk  iš tinklo lizdo. 

16. Visuomet, atliekant profilaktinius darbus, nuimant dang ius ar atliekant kitokias proced ras, 
aprašytas šioje instrukcijoje, atjunkite mašin  nuo elektros tinklo. 

IŠSAUGOKITE ŠIAS TAISYKLES IR TECHNIN  
APRAŠYM  
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1. SKYRIUS. PAGRINDIN S DALYS 

Dali  pavadinimai 
 
1. Vyniojimo rit s fiksatorius 
2. Rit s vyniojimo velenas 
3. Kiaurym  papildomos rit s strypeliui 
4. Rit s laikiklis 
5. Rit s strypelis 
6. Rit s vyniojimo si lo kreiptuvas 
7. Si lo pritraukiklio svirtis 
8. P del s spaudimo  siuvam  medžiag  re-

guliavimas 
9. Priekin  panel  
10. Si lo kirptuvas 
11. Si lo v rimo taisas (Tik 525S) 
12. Adatos plokštel  
13. Papildomas staliukas (skyrius papildom  

priemoni  laikymui) 
14. Šaudykl s skyriaus plokštel  
15. Šaudykl s skyriaus plokštel s nu mimo 

mygtukas 
16. Si lo tempimo reguliatorius 
17. Reversas 
18. Dygsnio ilgio reguliatorius 
19. Peltakio pasirinkimo ranken l  
20. Dygsni  plo io reguliatorius 
21. Prispaudimo p del  
22. Adata 
23. Adatos vedžiotuvo varžtas 
24. Prispaudimo p del s laikiklis 
25. Tvirtinimo varžtas 
26. Rankena pernešimui 
27. Smagratis 
28. Elektros maitinimo jungiklis 
29. Mašinos jungtis 
30. Medžiagos padavimo išjungimo svirtis 
31. Laisva rankov  
32. Kilpos svirtis (Tik 525S) 
33. Prispaudimo p del s pak limo svirtis 

Pastaba:  Charakteristikos gali b ti kei iamos 
be išankstinio persp jimo. 
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Standartin s pagalbin s priemon s 
 
1. Overloko dygsnio p del  (Tik 525S) 
2. P del  E, skirta užtrauktukams prisi ti 
3. P del  G, skirta pasl pto dygsnio si l ms 

si ti 
4. P del  B, skirta kilpai 
5. R melis R, skirtas automatinei kilpai (Tik 

525S) 
6. Adat  rinkinys 
7. Ritel s 
8. Atsuktuvas 
9. Šepet lis valymui 
10. Ardymo rankis 
11. Peltakiavimo ribotuvas (Tik 525S) 
12. Rit s laikiklis (didelis) 
13. Rit s laikiklis (mažas) 
14. Papildomas rit s strypas 
15. Fetro tarpin  
16. Slankus kilpos r melis J (Tik 521) 

Papildom  priemoni  laikymo skyrius 
 
Standartines papildomas priemones galima 
laikyti skyriuje (stal iuje) po papildomu staliuku. 
Ištraukite papildom  priemoni  laikymo stal i , 
kaip pavaizduota piešinyje. 
 

Papildom  priemoni  laikymo skyrius 
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Papildomas staliukas 
 
Norint nuimti staliuk : 
Ištraukite j   kair  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Norint statyti staliuk : 
Sutaikykite iškyšas su kiaurym mis mašinoje ir 
fiksuokite staliuk , lengvai j  paspaud . 
 

Iškyša 

Kiaurym  

Laisva rankov  
 
Su laisvos rankov s pagalba patogu atlikti 
operacija rankov se, ties juosmeniu, kelnes ir 
kitokius rankovi  pavidalo gaminius. 
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2. SKYRIUS. PARUOŠIMAS DARBUI  
Prijungimas mašinos prie tinklo 
 
[1] Išjungti mašinos maitinim  
[2] Mašinos jungt  statykite  mašinos lizd  
[3] Elektros kištuk  statykite  elektros rozet  

sienoje 
[4] jungti mašin  
 

Maitinimo jungiklis 

Mašinos jungtis 

Mašinos jungties lizdas 

Elektros kištukas 

Rozet  sienoje 

PASTABA: 
Prieš jungiant mašin  sitikinkite, kad mašinos 
darbin  tampa atitinka tampai J s  elektros 
tinkle 

      D MESIO: 
Darbo metu atidžiai steb kite siuvimo srit  ir 
judan ias mašinos dalis, tokias kaip si lvedžio 
svirtis, smagratis ir adata. 
Kiekvienu atveju išjunkite maitinim  ir 
ištraukite kištuk  iš rozet s, jeigu: 

- paliekate mašin  be prieži ros, 

- montuojate arba išmontuojate kokias 
nors dalis mašinoje, 

- valote mašin . 
Nieko ned kite ant kojinio pedalo, kitaip 
mašina gali netik tai prad ti suktis. 

Siuvimo grei io kontrol  
 
Pedalas 
 
Siuvimo greitis reguliuojamas su kojiniu pedalu. 
Kuo stipriau spausite pedal , tuo grei iau suksis 
mašina. 

Atsargiai: Neužkraukite pedalo pašaliniais 
daiktais, nes priešingu atveju 
mašina netik tai gali prad ti suktis. 

Naudojimosi instrukcija: 
 
Simbolis „0“ ant mašinos jungiklio reiškia pad t , kurioje mašinos maitinimas yra išjungtas. 
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Atbulinio siuvimo mygtukas 
 
Nor dami si ti  priešing  pus , paspauskite 
Atbulinio siuvimo mygtuk . 
Kol mygtukas paspaustas, mašina sius  
priešing  pus . 

P del s spaudimo  audin  reguliatorius 
 
Pasukiokite p del s spaudimo  audin  keitimo 
ranken l , kol negausite geriausio rezultato. 
Paprasto siuvimo atveju p del s spaudimo  
audin  ranken l  reikia nustatyti ties atžyma „3“. 
Siuvant aplikacijas, adant ar dygsniuojant 
p del s spaudim  sumažinkite iki „2“. 
Dirbant su lengvomis medžiagomis, kaip 
šifonas, n riniai, organza ir kt. Reguliatori  
reikia pastatyti ties atžyma „1“.  
 

Atžyma nustatymui 

Audinio padavimo atjungimas 
 
Padavimo atjungimo svirtis yra sumontuota po 
laisva rankove, ant galinio mašinos paviršiaus. 
Norint atjungti audinio padavimo mechanizm , 
svirt  reikia  pastumti rodykle nurodyta kryptimi, 
kaip pavaizduota paveiksliuke. 
Norint jungti audinio padavimo mechanizm , 
svirt  reikia pastumti pagal rodykl , kaip 
pavaizduota paveiksliuke, ir  save pasukti 
smagrat . 
Paprasto siuvimo metu, padavimo 
mechanizmas turi b ti jungtas. 
  

Padavimo mechanizmo svirtis 

Mechanizmas jungtas 

Mechanizmas išjungtas 
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Prispaudimo p del s pak limas ir 
nuleidimas 
 
Prispaudimo p del  pakeliama ir nuleidžiama 
su svirties pagalba. 
 
Kad palengvinti p del s keitim  ir dirbant su 
sunkesn mis medžiagomis, prispaudimo p del  
galima pakelti 0.6 cm aukš iau negu prasta. 
 

P del  nuleista 

prasta pakeltos p del s pad tis 

Aukš iausia pad tis 

Prispaudimo p del s keitimas 
 
Kaip nuimti p del : 
Pasukite smagrat   save prieš laikrodžio 
rodykl , kad pakelti adat   jos viršutin  pad t . 
Pakelkite prispaudimo p del  ir paspauskite 
svirt , esan i  už p del s laikiklio. 

Svirtis 

      D MESIO: 
Prieš kei iant p del  išjunkite  mašinos 
elektros maitinim . Naudokite tiktai 
rekomenduojam  pasirinktai si lei p del , 
kitaip gali l žti adata. Netraukite svirties 
žemyn, kad jos nesulaužyti.  

Kaip pritvirtinti p del : 
Pastatykite pasirinkt  p del  taip, kad skersin  
ašel  atsirast  tiesiai po išpjova. Nuleiskite 
žemyn p del s pak limo ir nuleidimo svirt  ir 
prikabinkite p del . 

Išpjova 

Skersin  ašel  

P del s laikiklis 

      D MESIO: 
Prieš nuimant ar pastatant p del s laikikl , 
IŠJUNKITE maitinim .  

Norint nuimti p del s laikikl : 
Su atsuktuvu išsukite tvirtinimo varžt , sukant j  
prieš laikrodžio rodykl . Nuimkite p del s 
laikikl . 
 
Norint pastatyti p del s laikikl : 
Sutapdinkite kiaurymes, esan ias ant laikiklio ir 
prispaudimo strypo. statykite  kiaurym  varžt . 
Užsukite varžt  su atsuktuvu pagal laikrodžio 
rodykl . 

Varžtas 

P del s laikiklis 

Kiaurym  

Kiaurym  strype 



 

— 9 — — 9 — 

Adat  keitimas 

      D MESIO: 
Prieš kei iant adat , išjunkite mašinos 
maitinim  ir ištraukite kištuk  iš rozet s.  

Link sav s pasukite smagrat , pakelkite adat  ir 
nuleiskite prispaudimo p del  
Išjunkite maitinim . 
 
[1] Atpalaiduokite adatos tvirtinimo varžt , 

pasukant j  prieš laikrodžio rodykl . 
 Išimkite adat  iš laikiklio. 

 

Adatos vedžiotuvo varžtas 
 

[2] statykite nauj  adat  plokš ia pus  nuo 
sav s. statant nauj  adat , pastumkite j  
aukštyn iki atramos ir atsuktuvu užveržkite 
adatos vedžiotuvo varžt . 

 

Atrama 

Plokš ioji pus  
 

Norint patikrinti adatos kokyb , paguldykite j  
plokš i ja puse ant lygaus paviršiaus (adatos 
plokštel s, stiklo ir t.t.). Tarpelis tarp adatos ir 
lygaus paviršiaus visur turi b ti vienodas. 
Niekuomet nesinaudokite sulenktomis arba 
bukomis adatomis. 
 

Tarpelis 

Adat  ir si l  atitikimo lentel  

AUDINIO TIPAS AUDINYS ADATOS TIPAS ADATOS DYDIS 

Labai lengvos Šifonas, žoržetas, plonas n rinys, organza, plonas 
trikotažas, tiulis 

Universalios 
Trikotažui 

9 (65) 
9 (65) 

Lengvos Batistas, vualis, šilkas, krepdešinas, plona medvil-
n , plonas linas, perkelis, vilna, šal , satinas, tafta 

Žydru antgaliu 
Universalios 

11(75) 
11(75) 
12(80) 

Džersi, triko, maudimosi kostium  audinys,  
vienasluoksnis trikotažas 

Žydru antgaliu 
Trikotažui 

11(75) 

Oda, zomša Adatos odai 11(75) 
Vidutin s Flanel , veli ras, velvetas, aksomas, poplinas,  

linas, gabardinas, fetras, audinys dygsniavimui 
Universalios 14(90) 

Dvigubas trikotažas (sintetinis arba nat ralus), 
tamprus veli ras, tamprus teri 

Trikotažui 14(90) 

Sunkiosios Oda, vinilas, zomša Odai 14(90) 

Džins , drob  Džinsams 16(100) 
Paltinis audinys, dirbtinis kailis, audinys  
drapiravimui 

Universalios 16(100) 

Oda, zomša Odai 16(100) 
18(110) 

Labai sunkios Kanva, apmušalin  medžiaga, brezentas Universalios 16(100) 

Sukabinimas specialiam apdirbimui Adatos sukabini-
mui 

14(90) 
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Rit s pastatymas 
 
Rit  su si lu užd kite ant rit s strypo. Si las turi 
atsivynioti kaip pavaizduota paveiksliuke. 
 
A: Ant didel s ritei užd kite didel  laikikl  ir 

prispauskite j  prie rit s. 

Didelis rit s laikiklis 
 
B: Ant mažos rit s panaudokite maž  laikikl . 

Mažas rit s laikiklis 
 
Papildomas rit s strypas 
Papildomas rit s strypas skirtas papildomai ritei 
ir apatinio si lo ritelei suvynioti. 
statykite papildom  stryp   kiaurym . 
Ant strypo užd kite fetro tarpin  ir rit . 
 

Papildomas rit s strypas 

Fetro tarpin  

Kiaurym  rit s strypui 

Apatinio si lo ritel s iš mimas 
 
[1]  dešin  atslinkite šaudykl s plokštel s 

atpalaidavimo mygtuk . 
 

Šaudykl s plokštel s atpalaidavimo 
mygtukas 

Šaudykl s plokštel  
 

[2] Išimkite ritel  
 

Ritel  
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Apatinio si lo ritel s vyniojimas 
 
 
 
 
 
 
 
[1] Patraukite smagrat   dešin , kad atjungti 

sankab . 
 

Smagratis 
 
 
 
 

[2] Nuvyniokite nuo rit s si lo ir praveskite j  
pro vyniotuvo si lo kreiptuv . 

  

Vyniotuvo si lo kreiptuvas 
 
 
 
[3] Praverkite si l  pro kiaurym  apatinio 

si lo ritel je iš vidaus  išor . 
 Užd kite ritel  ant vyniotuvo veleno, 
 laisvas si lo galas turi b ti iš viršaus. 

 

Vyniotuvo velenas 
 
[4] Paslinkite ritel   dešin . 

PASTABA: 
Mašinos darbo metu nejudinkite vyniotuvo 
veleno.  

 
 
[5] Pedal  spauskite ranka laikydami už 

laisvo si lo galo. Kai mašina padarys 
kelet  apsisukim , sustabdykite j  ir 
nukirpkite si l  prie pat kiaurym s. 

 
 
 
 
[6] V l paspauskite pedal . Mašina 

automatiškai sustos, kada ritel  bus pilnai 
privyniota si lo. Past m  stryp   kair , 
gr žinkite j   pirmykšt  pad t , nukirpkite 
si l . 

 
 
 
[7] Paspauskite smagrat , kad sujungti 

sankab . 
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Kaip statyti apatinio si lo ritel  
 
[1] statykite ritel   laikikl , atvyniojant si lo, 

kaip pavaizduota paveiksliuke. 
 

Si las 
 
 
 
 
 
[2] Praveskite si l  pro griovel , esant  

priekin je ritel s laikiklio dalyje. Atitraukite 
si l   kair  ir praveskite j  tarp tempimo 
spyruokli . 
 

Griovelis priekin je dalyje 

tempimo spyruokl  
 
 
 
 
 
[3] Toliau atsargiai traukite si l , kol jis 

ne kris  šonin  griovel . 
 

Šoninis griovelis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[4] Ištraukite maždaug 10 cm si lo. 

Uždarykite šaudykl s skyriaus plokštel . 
 Lygindami su schema ant plokštel s, 
 patikrinkite, ar teisingai v r te si l . 

 

Si las 

Šaudykl s plokštel . 
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Kaip verti adatos si l : 
 
Sukdami  save smagrat , pakelkite si lo 
pritraukiklio svirt   pa i  aukš iausi  pad t . 
Pakelkite prispaudimo p del . 
 
 
 
 
 
 
 
 
[1] Ištraukite si l  iš rit s ir praveskite j  pro 

si lkreip . Po to veskite j  žemyn išilgai 
dešinio kanalo 

 

Si lkreipis 

Dešinys kanalas 
 
 
[2] Apveskite si l  iš apa ios aplink si l  

nukreipian i  plokštel . Praveskite si l  
pro kair  kanal  aukštin. 

 

Si l  nukreipianti plokštel  

Kairys kanalas 
 
 
 
[3] Praverkite si l  iš dešin s  kair  per 

si lvedžio svirt . 
 

Si lvedžio svirtis 
 
 
 
 
[4] Išveskite si l  žemyn pro kair  kanal  ir 

praveskite j  pro adatos vedžiotuvo 
si lkreip  iš kair s pus s. 

 

Adatos vedžiotuvo si lkreipis 
 
[5] verkite si l   adat  iš priekio, galima 

pasinaudoti si lo v rimo taisu (Tik 525S, 
ži r. sekant  puslap ) arba buitiniu 
vertuvu. 



 

— 14 — — 14 — — 14 — — 14 — — 14 — 

Si lo v rimo  adat  taisas (Tik 525S) 
 
[1] Pakelkite adat   aukš iausia pad t  ir 

nuleiskite prispaudimo p dele. Kiek 
manoma žemiau nuleiskite si lo v rimo 
taiso svirt . Per adatos ausele iš galo 
veskite kabliuk . 

 

Si lo v rimo taiso svirtis 
 
 
 
 
 
 
[2] Patraukite si l  žemyn, po to apsukite 

aplink tais  ir praleiskite iš kair s po 
kabliuku 

 
 

Si lreipis 

Kabliukas 
 
 
 
[2] Prilaikant už si lo galo, l tai nuleiskite 

svirt . Si lo kilpa bus ištraukta per adatos 
sel .  

 
 
 
 
 
 
 
[4] Nuimkite kilp  nuo si lo v rimo taiso ir 

ištraukite si l  iš adatos ausel s. 
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Apatinio si lo ištraukimas 
 
[1] Kaire ranka lengvai palaikant adatos si l , 

pakelkite prispaudimo p del . 
  

Adatos si las 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[2] Pasukite  save smagrat  ir pakelkite adat  

su adatos vedžiotuvu  aukš iausi  pad t . 
 Lengvai patraukite už adatos si lo ir iš 
 apatinio si lo suformuokite kilp . 
  

Adatos si las 

Apatin s ritel s si las 
 
 
 
 
 
 
 
 
[3] Ištraukite abu si lus po 10 cm ir 

praveskite juos po prispaudimo p dele  
kit  mašinos pus . 
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Peltakio pasirinkimas (Tik 521) 
 
Pakelkite adat   pa i  aukš iausi  pad t  

Peltakio pasirinkimas (Tik 525S) 
 
Pakelkite adat   pa i  aukš iausi  pad t . 

Peltakio pasirinkimo ranken l  (Tik 521) 
 
Sukiojant peltakio pasirinkimo ranken l , 
sutapdinkite reikalingo peltakio raid  su atžyma 
ant panel s. 
 

Peltakio pasirinkimo ranken l  

Nustatymo atžyma 

      D MESIO: 
Nesukiokite peltakio pasirinkimo ranken l s, 
kai adata smigusi  audin . Adata gali l žti 
arba sulinkti.  

Nor dami pasirinkti elastinius dygsnius, dygsni  
ilgio ranken l  nustatykite ant S.S. 
  

Elastiniai dygsniai 

Peltakio pasirinkimo ranken l  (Tik 525S) 
 
Sukiojant peltakio pasirinkimo ranken l , 
sutapdinkite reikalingo peltakio raid  su atžyma 
ant panel s. 
 

Peltakio pasirinkimo ranken l  

Nustatymo atžyma 

      D MESIO: 
Nesukiokite peltakio pasirinkimo ranken l s, 
kai adata smigusi  audin . Adata gali l žti 
arba sulinkti.  

Nor dami pasirinkti elastinius dygsnius, dygsni  
ilgio ranken l  nustatykite ant S.S. 
  

Elastiniai dygsniai 
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Dygsnio ilgio keitimas 
 
Pasukite dygsnio ilgio pakeitimo ranken l  ir 
nustatykite dygsnio ilgio skaitmen  ties 
kontroline atžyma. 
Kuo didesnis skaitmuo, tuo ilgesnis dygsnis. 
Simbolis “       “ reiškia eil  pakeitim  formuojant 
kilp . 
 

Kontrolin   atžyma 

Dygsnio ilgio pakeitimo ranken l  

Elastini  dygsni  balansas 
 
Jeigu elastiniai dygsniai ,dirbant su tam tikrais 
audiniais, gaunasi nevienodi, sukoreguokite 
juos, pasukiojant dygsnio ilgio pakeitimo 
ranken l . 
 
 
 
 
 
 
 
Jeigu dygsniai ištempti, dygsnio ilgio ranken l  
pasukite link „-„. 
Jeigu dygsniai suspausti, dygsnio ilgio 
ranken l  pasukite link „+“. 

Zigzago plo io keitimas 
 
Reikšm  ant zigzago plo io keitimo 
reguliatoriaus sutapdinkite su nustatymo 
atžyma. 
Kuo didesnis skaitmuo, tuo platesnis zigzagas. 
 

Zigzago plo io keitimo reguliatorius 

Nustatymo atžyma 

      D MESIO: 
Nesukioti reguliatoriaus ir nekeisti zigzago 
plo io, kai adata smigusi  audin . Adata gali 
l žti.  
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Adatos skirtingos pad tys 
 
Dirbant su tiesiu peltakiu, adatos pad tis, 
priklausomai nuo zigzago plo io keitimo 
reguliatoriaus, gali keistis nuo centrin s (5) iki 
kairin s (0). 

Viršutinio si lo tempimo balansas 
 
Si lo tempimas siuvimo metu nustatomas 
priklausomai nuo siuvamo audinio, sluoksni  
kiekio ir vairi  kit  s lyg . Nor dami pakeisti 
si lo tempim , pasukite si lo tempimo disk . 
  

Si lo tempimo diskas. 
 
Subalansuotas tempimas: 
Idealaus tiesaus dygsnio si lai gulasi tarp dviej  
audinio sluoksni  ir atrodo taip, kaip 
pavaizduota paveiksliuke. 
 
Idealaus zigzago dygsnio apatinis si las 
nepasirodo ant viršutin s audinio pus s, o 
adatos si las truput  matosi ant apatin s pus s. 
  

Adatos si las (viršutinis si las) 

Ritel s si las (apatinis si las) 

Priekin  (viršutin ) pus  

Išversta (apatin ) audinio pus  

Kai adatos si lo tempimas per didelis: 
Apatinis (ritel s) si las matomas ant priekin s 
(viršutin s) audinio pus s. 
tempimo disk  nustatykite ant mažesnio 
skaitmens, sumažinkite viršutinio si lo 
tempim . 

Kai adatos si lo tempimas per mažas: 
Viršutinis (adatos) si las formuoja kilpas ant 
išverstos (apatin s) audinio pus s. 
tempimo disk  nustatykite ant didesnio 
skaitmens, padidinkite viršutinio si lo tempim . 
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3. SKYRIUS. PAGRINDIN  SIUVIMO TECHNIKA 

Tiesus siuvimas 
 
Mašinos nustatymas 
 

Peltakio pasirinkimas: A 

Zigzago plotis:   0 arba 5 

Dygsnio ilgis:    1.5-4 

Si lo tempimas:  2-6 

Prispaudimo p del :  P del  A zigzagui  

Darbo pradžia 
 
Pakelkite prispaudimo p del  ir po ja paklokite 
audin . 
Nuleiskite adat   audin . 
Nuleiskite prispaudimo p del  ir atmeskite 
si lus atgal. 
Spauskite pedal . 

PASTABA: 
Dirbant su p dele kilpoms, si lus atmeskite  kair . 
Nor dami užtvirtinti si l s pradži , atlikite 
kelet  reversini  dygsni , o tuomet t skite 
siuvim   priek .  

*Dirbant su lengvomis ir plonomis medžiagomis, 
leidžiamas vizualinis tiesaus peltakio nuokrypis. 
 
Peltakio krypties pakeitimas  
Sustabdykite mašin ,  pasukite smagrat   save  
ir nuleiskite adat   audin . Pakelkite 
prispaudimo p del . 
Pasukite audin  aplink adat , pakeiskite peltakio 
krypt . Nuleiskite prispaudimo p del  ir t skite 
darb . 
 
Peltakio užbaigimas 
Nor dami užtvirtinti si l s pabaig , paspauskite 
reverso mygtuk  ir si l s pabaigoje pasi kite 
kelet  atbulini  dygsni . 
 
 
 
Pakelkite prispaudimo p del  ir nuimkite audin , 
atmetant si lus atgal. 
 
 
 
 
 
Patraukite si lus aukštin  si lo nukirpimo 
mechanizm . Si lus nukerpami pakankamo 
ilgio, kad prad ti sekan i  si l . 
 

 Si lo nukirpimo mechanizmas 
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Nukreipian ios linijos ant adatos 
plokštel s 
 
Nukreipian iosios linijos ant adatos plokštel s 
padeda išmatuoti užlaid  ant si l s. 
Skai iai ant adatos plokštel s nurodo atstum  
tarp centrin s adatos pad ties ir nukreipian ios 
linijos. 
 

 Nukreipian iosios linijos 

Skai ius  15  20 4/8 5/8 6/8 

Atstumas (cm)  1.5  2.0 1.3 1.6 1.9 

Atstumas (coliais)  (5/8)  (3/4) 1/2 5/8 3/4 

Sta i  kamp  išpildymas 
 
Kreiptuvas statiems kampams leidžia išlaikyti 
atstum  1.6 cm nuo krašto užlaidai išpildant 
kamp . 
Kada audinio kraštas pasiekia nukreipian i  
linij  statiems kampams, kaip pavaizduota 
paveiksliuke, sustabdykite mašin , pasukite  
save smagrat  ir nuleiskite adat   audin . 
Pakelkite p del  ir pasukite audin  taip, kad 
audinio kraštas sutapt  su kreiptuvu 1.6cm. 
Nuleiskite prispaudimo p del  ir prad kite si ti 
nauja kryptimi. 
 

 kreiptuvas statiems kampams 
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4. SKYRIUS. PAPILDOMI PELTAKIAI 

Siuvimas zigzagu 
 
Mašinos nustatymas  
 

Peltakio pasirinkimas:  C 

Zigzago plotis:   1-5 

Dygsnio ilgis:    0.5-3 

Si lo tempimas:  2-5 

Prispaudimo p del :  P del  A zigzagui 

Paprastas zigzagas pla iai naudojamas 
apdorojant kraštus, prisiuvant sagas ir t.t. 
Esant b tinumui pakeiskite dygsnio ilg . 

PASTABA: 
Dirbant su elastiniais audiniais ir trikotažu, 
panaudokite stabilizatori , kad išvengti si l  
iširimo  

Apm timas (Tik 521) 
 
Mašinos nustatymas 
 

Peltakio pasirinkimas: C 

Zigzago plotis:   5 

Dygsnio ilgis:    1-2 

Si lo tempimas:  3-7 

Prispaudimo p del : P del  A zigzagui 

Tokia si le apdorojami medžiagos pakraš iai, 
kad apsaugoti juos nuo suirimo (si l  iširimo). 
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 Apm timas (Tik 525S) 
 
Mašinos nustatymas 
 

Peltakio pasirinkimas: C 

Zigzago plotis:   5 

Dygsnio ilgis:    1-2 

Si lo tempimas:  3-7 

Prispaudimo p del : P del  C overloko                    
dygsniui 

Tokia si le apdorojami medžiagos pakraš iai, 
kad apsaugoti juos nuo suirimo (si l  iširimo). 
J  galima naudoti si l s užbaigimui. 
Patieskite medžiag  kad jos pakraštis b tu šalia 
p del s kreiptuvo. Darbo metu nukreipkite 
medžiagos pakrašt  pagal p del s kreiptuv . 
 

Kreiptuvas 

      D MESIO: 
Dirbant su overloko dygsnio p dele C 
nustatykite zigzago plot  nemažesni kaip 5. 
Kitu atveju adata sul š arba susilenks 
besidaužydama  p del . 

Trikotažinis dygsnis (Tik 525S) 
 
Mašinos nustatymas 
 

Peltakio pasirinkimas: G 

Zigzago plotis:   5 

Dygsnio ilgis:    S.S 

Si lo tempimas:  3-7 

Prispaudimo p del : P del  C overloko                    
dygsniui 

Toks dygsnis yra idealus siuvant trikotaž  arba 
vidutinius audinius, sudarant siaur  si l . Taip 
jis geras siuvant maudimosi kostiumus iš 
spandekso. Patieskite medžiag  paliekant 1.6 
cm užlaid . 
Pasiuvus si l , nukirpkite nuo krašto audinio 
likut . 

Kreiptuvas 

      D MESIO: 
Dribdant su overlokine p dele C nustatykite 
zigzago plot  nemažesni kaip 5. Kitu atveju 
adata sul š arba susilenks besidaužydama  
p del . 
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Trikotažinis dygsnis (Tik 521) 
 
Mašinos nustatymas 
 

Peltakio pasirinkimas: G 

Zigzago plotis:   5 

Dygsnio ilgis:    S.S. 

Si lo tempimas:  3-7 

Prispaudimo p del : P del  A zigzagui 

Toks dygsnis yra idealus siuvant trikotaž  arba 
vidutinius audinius, sudarant siaur  si l . Taip 
jis geras siuvant maudimosi kostiumus iš 
spandekso. Patieskite medžiag  paliekant 1.6 
cm užlaid . 
Pasiuvus si l , nukirpkite nuo krašto audinio 
likut . 

Triko dygsnis (Sud tingas zigzagas) 
 
Mašinos nustatymas 
 

Peltakio pasirinkimas: D 

Zigzago plotis:   3-5 

Dygsnio ilgis:    0.5-1.5 

Si lo tempimas:  3-6 

Prispaudimo p del : P del  A zigzagui 

Toks dygsnis naudojamas sintetini  ir kitoki  
audini , linkusi   klostuotis, krašt  apdailinimui. 
Patieskite audin , sudarykite 1.6 cm užlaid  
si lei. Pasiuvus si l , nukirpkite nuo krašto 
audinio likut . 
Triko dygsnis taip pat puikiai tinka adymui. 
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Tiesus sustiprintas (stre ) dygsnis 
 
Mašinos nustatymas 
 

Peltakio pasirinkimas: A 

Zigzago plotis:   0 arba 5 

Dygsnio ilgis:    S.S. 

Si lo tempimas:  2-5 

Prispaudimo p del : P del  A zigzagui 

Toks peltakys formuojasi iš dviej  dygsni   
priek  ir vieno atgal. Toki  si l  nelengva 
nutraukti. 
J  naudokite pažast  srityje ir prisiuvant 
rankoves. 
Tok  dygsn  galima naudoti taip pat pasiuvant 
kuprines. 
 
Siuvimo metu, palengva nukreipkite audin , 
kadangi jis nuolat jud s pirmyn-atgal. 

Sustiprintas dygsnis zigzag 
 
Mašinos nustatymas 
 

Peltakio pasirinkimas: C 

Zigzago plotis:   2-5 

Dygsnio ilgis:    S.S. 

Si lo tempimas:  2-5 

Prispaudimo p del : P del  A zigzagui 

Šiuo dygsniu galima si ti elastines medžiagas, 
kur reikalingas zigzag. 
 
Dygsn  galima panaudoti ir dekoratyvinei 
apdailai. 
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Ištraukite si l  iš adatos. Pakeiskite zigzago 
plot  taip, kad adata pro išpjov  p del je 
pataikyt   sagos kiaurymes. Pasukite smagrat  
ir patikrinkite ar adata pataiko  sagos 
kiaurymes. Nuleiskite prispaudimo p del , kad 
vietoje fiksuoti sag . 
Sagos kiaurym  turi sutapti su išpjova p del je. 
 
 
Iš viršaus ant p del s pad kite smeigtuk , kad 
suformuoti kojel . 
Patikrinkite ar adata praeina kiaurai pro abi 
sagos kiaurymes. 
 

Smeigtukas 
 
verkite si l   adat   ir atlikite 10 dygsni . 
Nukirpkite pradžioje abu si lus. 
 
Pakelkite p del  ir nuimkite audin . Nukirpkite 
adatos ir ritel s si lus, palik  galiukus apie 20 
cm. veskite adatos si l  per sagos skylut   
tarp  tarp sagos ir audinio. Patraukite už adatos 
si lo ir ištraukite ritel s si l   priekin  audinio 
pus . 
Užvyniokite abu si lus aplink kojel  ir suriškite 
juos kartu. 
 

Adatos si las 

Ritel s (apatinis) si las 

PASTABA: 
Pabaigus si ti sagas, v l junkite audinio 
padavimo mechanizm   

Sag  prisiuvimas 
 
Mašinos nustatymas 
 

Peltakio pasirinkimas: C 

Zigzago plotis:  keisti pagal b tinum  

Dygsnio ilgis:    bet kuris 

Si lo tempimas:  3-7 

Prispaudimo p del : P del  B kilpai 

Medžiagos padavimo mechanizmas: 
išjungtas 
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Automatin  kilpa (Tik 525S) 
 
Mašinos nustatymas 
 

Peltakio pasirinkimas: BH 

Zigzago plotis:   4-5 

Dygsnio ilgis:    0.5-1 

Si lo tempimas:  1-5 

Prispaudimo p del : P del  R automatinei 
kilpai 

PASTABA: 
Mašina automatiškai nustato kilpos dyd  pagal 
sag , kuri paralpinta p del je. Laikiklis 
p del je priima sagas, kuriu diametras siekia 
iki 2.5 cm. Pirmiausia, kad patikrinti nustatim  
tikslum , atlikite bandom j  kilp  ant tokio pat 
audinio juostel s. Su elast in mis 
medžiagomis naudokite pamušal . 

 save pasukite  smagrat  ir pakelkite adat   
viršutin  pad t . 
 
[1] P del  automatinei kilpai nustatykite taip, 

kad p del s skersinis gul tu tiesiai po  
iš m , esan i  p del s laikiklyje. 
Nuleiskite p del s pakilimo svirt  ir 
prisekite p del  prie laikiklio. 

 

Iš ma 

Skersin  
 
 
[2] Atitraukite atgal p del s laikikl  (A) ir ten 

patalpinkite sag . Pastumkite laikikl   
priešing  pus  (B) link sagos ir gerai j  
prispauskite. 

  

Sagos laikiklis 

PASTABA: 
Storoms sagoms pirmiausiai atlikite 
bandom j  kilp . Jeigu saga nepraeina pro 
kilp , padidinkite kilpos dyd , truput  atitraukus 
sagos laikikl  atgal. 

Truput  atitraukti atgal 
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[3] Patraukite kilpos svirt  iki galo žemyn. 
 

Kilpos svirtis 
 
[4] Pakelkite p del  ir praleiskite adatos si l  

pro kiaurym  p del je. Atmeskite abu  
si lus  kaire. 
Paklokite audin  po p dele ir nuleiskite 
adat   kilpos pradžios tašk . 
Nuleiskite prispaudimo p del . 

 

Adatos si las 

Šaudykl s (apatinis) si las 

Kiaurym  p del je 

Pradžios taškas 

PASTABA: 
Tarp spyruokl s laikiklio ir šliaužiklio neturi 
b ti tarpo. Esant tokiam tarpui, skirsis kilpos 
krašt  ilgiai, kaip pavaizduota paveiksliuke. 

9.Šliaužiklis 

10. Priekin  riba 

 11. Ilgi  skirtumas 

 12. ia neturi b ti tarpo  

 
 
 
 
 
 
 
[5] Lietai si kite ir sustabdykite mašin  

užbaigus kilp  siuvimo pradžios taške. Iš 
pradži  mašina pasius priekin  užtvirtinim  
ir kair  krašt , po to galin  užtvirtinim   ir 
dešin  krašt . 

 
 
 
 
 
[6] Pakelkite p del  ir nuimkite audin . 

Atkirpkite abu si lus, palikdami maždaug 
po 10 cm galus. 
Patraukite ritel s (apatin ) si l  kad 
adatos si l  išvesti ant audinio “blogos” 
pus s. 
Suriškite abu si lus. 
 užtvirtinimo dygsnius verkite  segtuk  . 
Ardymo rankiu prakirpkite kilp . 
Kirpkite atsargiai, kad neperpjauti dygsni . 

12 

11 
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Kilpos tankio keitimas (Tik 525S) 
 
Nor dami pakeisti kilpos dygsni  tank , pasukite 
dygsnio ilgio pasirinkimo ranken l  „      “ 
ribose. 
 

Dygsni  ilgio keitimo ranken l  

[7] Užbaigus kilp  siuvim , kilpos svirt  
pakelkite kuo aukš iau. 

Kad pakartoti toki  pa i  kilp , peltakio 
pasirinkimo ranken l  nustatykite ties „RESET“, 
tada v l ties „     “ , kaip pavaizduota 
paveiksl lyje. 
 
Dabar spauskite pedal  ir pasi kite toki  pa i  
kilp . 
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Kilpa sutvirtinta su pratiesta virvele  
(Tik 525S) 
 
Mašinos nustatymai 
 

Peltakio pasirinkimas: BH 

Zigzago plotis:   4-5 

Dygsnio ilgis:    0.5-1 

Si lo tempimas:  1-5 

Prispaudimo p del : P del  R automatinei 
kilpai 

[1] Pakelkite p del  automatinei kilpai, 
užmeskite virvel  ant kabliuko, esan io už 
p del s. 

 Atveskite virvel s galus  priek , padedant 
 juos po p dele. 
 Virvel  , kad j  ištempti, užkabinkite už 
 šakut s, esan ios p del s priekyje. 
 

Kabliukas 

Šakut  
 
[2] Abu si lus atmeskite  kair . 

Nuleiskite adat   audin  kilpos pradžios 
tašk  ir nuleiskite p del . 
Lengvai spauskite pedal  ir si kite 
kilp . Abi kilpos kraštai ir užtvirtinimai bus 
siuvami  virš virvel s. Veiksm  seka 
niekuo nesiskiria nuo paprastos kilpos 
siuvimo veiksm  sekos. Nuimkite audin  
nuo mašinos ir nupjaukite si lus. 

 

Adatos si las 

Ritel s (apatinis) si las 

Pradžios taškas 
 
[3] Patraukite už kairio virvel s galo, kad j  

ištempti. verkite gal   adymo adat , 
ištraukite   blog j  medžiagos pus  ir 
nukirpkite. 

 
Kaip prakirpti kilp  ži r kite 27 psl. 
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[1] Užd kite p del  B kilpai 
 
 
 
 
 
 
 
 
[2] Kilpos svirt  nuleiskite kiek galima žemiau.  

Adatos ir ritel s si lus atmeskite  kair . 
Nuleiskite adat   audin   kilpos pradžios 
viet . 

 

Adatos si las 

Ritel s (apatinis) si las 

Pradžios taškas 
 
 
 
 
[3] Pasi kite priekin  skersin  ir kair  kilpos 

krašt  pageidaujamo ilgio  ir sustabdykite 
mašin . 

 
 
 
 
 
 
 
[4]  Truput   save patraukite kilpos svirt . 

Rankinis kilpos atlikimas (Tik 525S) 
 
Mašinos nustatymas 
 

Peltakio pasirinkimas: BH 

Zigzago plotis:   4-5 

Dygsnio ilgis:    0.5-1 

Si lo tempimas:  1-5 

Prispaudimo p del : P del  B kilpai 

Jeigu kilpos diametras didesnis už 2.5 cm, kilp  
reikia atlikti rankiniu b du. 
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[5] Iš naujo paleiskite mašin , atlikite galin  
skersin  ir dešin  kilpos krašt . Mašin  
sustabdykite siuvimo pradžios taške. 

 
 
[6] Kai tik kilpa baigta, kilpos svirt  pastumkite  

iki galo aukštyn. 
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Kilpa per 4 žingsnius (Tik 521) 
Mašinos nustatymas 

Peltakio pasirinkimas:  

Zigzago plotis:   4-5 

Dygsnio ilgis:    0.5-1 

Si lo tempimas:  1-5 

Prispaudimo p del : R melis kilpai J arba 
     p del  kilpai B  

[1] Pastatykite peltakio pasirinkimo ranken l  
ant „      „. 

 
 
 Tvarkingai atžym kite kilpos ilg  ant 
 audinio. Patieskite audin  taip, kad 
 tolimiausias skersinis b t  po p dele 
 (kilpa turi jud ti link m s ). Atmeskite abu 
 si lus  kair . Perslinkite šliaužikl   save 
 taip, kad atžyma 2 viršuje sutapt  su 
 pradžios tašku 1. 

Pradžios taškas 

Atžyma viršuje 

PASTABA: 
Skal  ant šliaužiklio pateikta centimetrais  

[2] Si kite  priek , kol nepasieksite J s  kilpos 
priekin s atžymos. Sustabdykite mašin . 

[3] Pakelkite adat  aukštyn. 
 Peltakio pasirinkimo ranken l  pastatykite  ant „  „. 
 Pasi kite 5 dygsnius. Sustabdykite  mašin . 
[4] Pakelkite adat  aukštyn. 
 Peltakio pasirinkimo ranken l  pastatykite  ant „       „. 
 Pasi kite  priek  , kol nepasieksite 
 tolimiausios kilpos atžymos 
[5] Pakelkite adat  aukštyn. 
 Peltakio pasirinkimo ranken l  pastatykite  ant „  „. 
 Pasi kite 5 dygsnius ir sustokite. 
 Tuomet dygsnio ilg  nustatykite ant „0“, o 
 peltakio pasirinkimo ranken l  ant tiesaus 
 dygsnio. Pasi kite kelet  sutvirtinan i  
 dygsni  
[6] Pakelkite adat  ir prispaudimo p del . 

Nuimkite nuo mašinos audin  ir nukirpkite 
si lus.  užtvirtinimo dygsnius verkite  
segtuk . Ardymo rankiu prapjaukite kilp . 
Tik atsargiai, neprapjaukite dygsni . 

Adatos si las 

Ritel s (apatinis) si las 
 

Kilpos tankio keitimas 
Pasukite dygsnio ilgio reguliavimo ranken l  
ribose „  „  , kad pakeisti kilpos dygsni  
tank . 

Kilpos dygsniai tankesni 

Kilpos dygsniai retesni 
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Kilpa sutvirtinta su pratiesta virvele  
(Tik 521) 
 
Mašinos nustatymas 
 

Peltakio pasirinkimas:  

Zigzago plotis:   4-5 

Dygsnio ilgis:    0.5-1 

Si lo tempimas:  1-5 

Prispaudimo p del : R melis kilpai J arba 
     p del  kilpai B 

[1] Pakelkite p del  automatinei kilpai, 
užmeskite virvel  ant kabliuko, esan io už 
p del s. 

 Atveskite virvel s galus  priek , padedant 
 juos po p dele. 
 Virvel , kad j  ištempti, užkabinkite už 
 šakut s, esan ios p del s priekyje. 
 

Kabliukas 

Šakut  
 
[2] Abu si lus atmeskite  kair . 
 Paslinkite šliaužikl   save taip, kad 

 viršutin  atžyma , esanti ant šliaužiklio, 

 sutapt  su pradžios tašku . 
 

Pradžios taškas 

Viršutin  atžyma 

Adatos si las 

Ritel s (apatinis) si las 
 
 Nuleiskite adat   audin   pradžios tašk  ir 
 nuleiskite prispaudimo p del . 
 Palengva spauskite pedal  ir nusi kite 
 kilp  virš virvel s. Atlikimo seka, kaip ir 
 siuvant paprast  kilp . 
 
[3] Patraukite už kairio virvel s galo, 

patempkite j  ir nukirpkite galus. 
 Kaip prapjauti kilp , ži r. pusl.32. 
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Užtrauktuko siuvimas 
 
Mašinos nustatymas 
 

Peltakio pasirinkimas: A 

Zigzago plotis:   5 

Dygsnio ilgis:    1.5-4 

Si lo tempimas:  3-6 

Prispaudimo p del : P del  E užtrauktuko 
     siuvimui  

P del s užtrauktukui pritvirtinimas 
 
A. Kad prisi ti kair  užtrauktuko pus , 

p del  E pritvirtinkite už iš mos ant 
skersinio dešin s pus s 

 
B. Kad prisi ti dešin  užtrauktuko pus , 

p del  E prikabinkite už iš mos ant 
skersinio kair s pus s 

 

Iš ma 

Skersinis 

[1] Prid kite vien  cm prie užtrauktuko 
matmens. Tai bendras prakirpimo 
matmuo. 

 

Priekin  audinio pus  

1 cm 

Prakirpimo matmuo 

Užtrauktuko matmuo 

Spyna 

Užtrauktuko dantukai 

Užtrauktuko juosta 

Išversta pus  

Prakirpimo pabaiga 
 
[2] Sud kite priekines audinio puses kartu. 

Prasi kite apatin  krašt  (2 cm) iš dešin s 
pus s iki prakirpimo pabaigos. 
Užtvirtinkite dygsnius reversu. 
Rankiniu b du pailginkite dygsnius iki 4 
mm, atpalaiduokite adatos si lo tempim  
iki 1, pridaigstykite piln  užtrauktuko ilg  
ant audinio. 
 

2cm užlaida 
 Daigstymas 
 Reversas 
 Prakirpimo pabaiga 
 Apatinis kraštas 

11 

14 

13 

12 
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Prisiuvimas 
 
[1] Prisekite užtrauktuko prisiuvimo p del  

prie p del s laikiklio iš dešin s pus s. 
Užd ti atgal viršutin  audinio sluoksn  ant 
užlaidos. Tada užd kite apatin  audinio 
sluoksn , paliekant 0.4 cm iki audinio 
krašto. 

 

Apatinis sluoksnis 

Prakirpimo pabaiga 

Užtrauktuko dantukai 

0.4 cm iki krašto 

Viršutinis kraštas 

Prakirpimo matmuo 

Užd tas kraštas 

Daigstymas 
 
[2] Išd stykite užtrauktuko dantukus greta su 

kloste 0.4 cm ir pridaigstykite užtrauktuko 
juost  prie audinio apatinio sluoksnio. 

 Sutapdinkite užtrauktuko p del  su kloste. 
 Gr žinkite si lo tempim  ir dygsnio ilg   
 pradines reikšmes. Nusi kite per vis  
 užtrauktuko juostos ilg . 
 
 
 
[3] Sustokite, kai p del  bus 5 cm iki 

užtrauktuko spynos. 
 Nuleiskite adat   audin , pakelkite 
 prispaudimo p del  ir atverkite 
 užtrauktuk . 
 

Spyna 

5 cm 
 
 
 
[4] Nuimkite audin  ir uždarykite užtrauktuk . 

Paimkite viršutin  audinio sluoksn  ir 
pratieskite j  virš užtrauktuko. 

 Pridaigstykite užtrauktuko juost  prie 
 viršutinio sluoksnio. 
 

  Daigstymas 

  Užtrauktuko juosta 

11 

12 
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[5] Pakelkite p del . Nuimkite j  ir 
perstatykite  kair  pus . 
Nusi kite apatin  dal  1 cm nuo daigstymo 
statmenai užtrauktuko juostai ir prakirpimo 
pabaigai. 
Pasukite audin  90 laipsni  ir nusi kite per 
vis  užtrauktuko juostos ilg . 
Sustokite kelet  cm iki užtrauktuko 
viršaus. 
Nuleiskite adat   audin , pakelkite p del , 
pašalinkite daigstymo dygsnius. 
 

  Daigstymo dygsniai 
  1 cm 
 
 
 
 
 
 
[6] Atidarykite užtrauktuk . 

Si l s pabaigoje padarykite kelet  reverso 
dygsni , kad užtvirtinti si l . 
Kai abi užtrauktuko pus s prisi tos, su 
ardymo rankiu pašalinkite daigstymo 
dygsnius. 

13 

14 
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Pasl pto dygsnio si l  
 
Mašinos nustatymas 
 

Peltakio pasirinkimas: E arba F 

Zigzago plotis:   2-3 

Dygsnio ilgis:    2-3 

Si lo tempimas:  1-4 

Prispaudimo p del : P del  G pasl pto 
     dygsnio si lei  

[1] Užlenkite krašt , po to atlenkite j  atgal, 
formuojant užlaid  si lei nuo 0.4 iki 0.7 
cm, kaip pavaizduota. 

 

Išversta audinio pus  

0.5 cm 

Sunkus audinys 

Lengvi ir vidutiniai audiniai 
 
 
[2] Patalpinkite medžiag  taip, kad adata 

gal t  vos durti  klost , adatai atsid rus 
dešin je kraštin je svyravimo pad tyje. 

 Nuleiskite prispaudimo p del . 
 
 
 
 
 
[3] Pasukite kreiptuvo varžt , kad sureguliuoti 

kreiptuv  vienoje linijoje su klost s kraštu. 
 Si kite išilgai klost s krašto, kreipiant 
 medžiag  taip, kad adata pagaut  klost s 
 krašt . 
 

Kreiptuvo varžtas 

Kreiptuvas 

Klost  
 
 
 
[4] Ištieskite klost . 
 

Geroji medžiagos pus . 

PASTABA: 
Jeigu adata per toli nueis  kair , ant priekin s 
audinio pus s bus matomi dygsniai.  
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5 SKYRIUS. DEKORATYVINIS SIUVIMAS 

Dekoratyviniai atlasiniai dygsniai (Tik 521) 
 
Mašinos nustatymas 
 

Peltakio pasirinkimas: J 

Zigzago plotis:   3-5 

Dygsnio ilgis:    0.5-1 

Si lo tempimas:  1-4 

Prispaudimo p del : P del  A zigzagui 
     arba p del  B kilpai 

Dekoratyviniai atlasiniai dygsniai  
(Tik 525S) 
 
Mašinos nustatymas 
 

Peltakio pasirinkimas: I-L 

Zigzago plotis:   3-5 

Dygsnio ilgis:    0.5-1 

Si lo tempimas:  1-4 

Prispaudimo p del : P del  A zigzagui 
     arba p del  B kilpai 

Ant bandomosios audinio juostel s nustatykite 
dygsni  tank . Nepriekaištingam rezultatui, ant 
audini , kaip šifonas, esant b tinumui, 
panaudokite vien  sluoksn  nupl šiamo 
stabilizatoriaus. Geresniam rezultatui, truput  
sumažinkite viršutinio si lo tempim . 

Ant bandomosios audinio juostel s nustatykite 
dygsni  tank . Nepriekaištingam rezultatui, ant 
audini , kaip šifonas, esant b tinumui, 
panaudokite vien  sluoksn  nupl šiamo 
stabilizatoriaus. Geresniam rezultatui, truput  
sumažinkite viršutinio si lo tempim . 
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Dekoratyviniai elastiniai dygsniai  
(Tik 521) 
 
Mašinos nustatymas 
 

Peltakio pasirinkimas: A-J 

Zigzago plotis:   3-5 

Dygsnio ilgis:    S.S. 

Si lo tempimas:  1-4 

Prispaudimo p del : P del  A zigzagui 

Dekoratyviniai elastiniai dygsniai naudojami 
suteikiant gaminiui individualumo. 
Darbo metu atsargiai nukreipkite audin , 
kadangi jis jud s pirmyn-atgal. 

Dekoratyviniai elastiniai dygsniai  
(Tik 525S) 
 
Mašinos nustatymas 
 

Peltakio pasirinkimas: A-L 

Zigzago plotis:   3-5 

Dygsnio ilgis:    S.S. 

Si lo tempimas:  1-4 

Prispaudimo p del : P del  A zigzagui 

Dekoratyviniai elastiniai dygsniai naudojami 
suteikiant gaminiui individualumo. 
Darbo metu atsargiai nukreipkite audin , 
kadangi jis jud s pirmyn-atgal. 



 

— 40 — — 40 — — 40 — — 40 — — 40 — 

Klost s 
 
Mašinos nustatymas 
 

Peltakio pasirinkimas: D 

Zigzago plotis:   3-5 

Dygsnio ilgis:    S.S. 

Si lo tempimas:  1-4 

Prispaudimo p del : P del  A zigzagui 

Žingsnis 1: 
 
Paimkite lengv  ir minkšt  audin , kaip batistas 
arba šali. Atkirpkite audinio tris kartus daugiau 
negu numanomas plotis. 
Dygsnio ilg  nustatykite  „4“ ir atpalaiduokite 
adatos si lo tempim  iki „1“. Pasi kite tiesiu 
dygsniu lygiagre ias linijas kas 1 cm viena nuo 
kitos skersai viso klostimo ploto. 
  

1 cm 

Žingsnis 2: 
Iš vieno krašto užriškite mazgus. Iš kito krašto 
ištraukite ritel s (apatin ) si l  ir tolygiai 
išd stykite klostes. Užtvirtinkite si lus. 
Nustatykite pirmykšt  si lo tempim . 
 
 
Tarp klos i  eili  nusi kite dekoratyvinius 
peltakius. 
Užbaigus darb , paleiskite klos i  dygsnius. 
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Dygsniavimas (Tik 525S) 
 
Mašinos nustatymas 
 

Peltakio pasirinkimas: A 

Zigzago plotis:   0 arba 5 

Dygsnio ilgis:    1.5-4 

Si lo tempimas:  3-6 

Prispaudimo p del : P del  A zigzagui 

Kreiptuvas dygsniavimui  

Kreiptuvas dygsniavimui padeda išlaikyti 
pastov  atstum  tarp eili . 
 
statykite dygsniavimo kreiptuv   kiaurym  ir 
nustatykite pageidaujam  atstum  tarp eili . 
  

Dygsniavimo kreiptuvas 

Kiaurym  kreiptuvui 
 
Si kite tiesi  si li  eiles, dygsniavimo 
kreiptuvas turi praeiti tiksliai pagal ankstesn  
eil . 
 

Atstumas tarp eili . 
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Siauros klost s 
 
Mašinos nustatymas 
 
 

Peltakio pasirinkimas: A 

Zigzago plotis:   0 arba 5 

Dygsnio ilgis:    1.5-3 

Si lo tempimas:  2-6 

Prispaudimo p del : P del  G pasl pto 
     dygsnio si lei  

Sulenkite audin  ger ja puse  vid . Nuleiskite 
adat  0.1 – 0.2 cm nuo pakloto krašto. 
Nuleiskite p del . Pasukite varžt  ant p del s 
taip, kad kreiptuvas, esantis ant p del s, b t  
priglud s prie sulenkto krašto. 
Si kite l tai, nukreipdami sulenkt  krašt  išilgai 
kreiptuvo, esan io ant p del s. 
Atlenkite audin  ir išlyginkite klostes. 
 

Varžtas 

Kreiptuvas 

Sulenktas kraštas 

Si l -kriaukl  
 
Mašinos nustatymas 
 

Peltakio pasirinkimas: G 

Zigzago plotis:   5 

Dygsnio ilgis:    2-3 

Si lo tempimas:  6-8 

Prispaudimo p del : P del  B kilpai 

Paimkite lengv  audin  (pavyzdžiui, trikotaž ), 
sud kite klost . 
Siuvimo metu adata  si l  turi formuoti iš 
dešin s pus s sulenkt  krašt . 
Užbaigus darb , ištiesinkite audin  ir iš vienos 
pus s išlyginkite si l . 

PASTABA: 
Nor dami atlikti dideles klostes, padidinkite 
adatos si lo tempim   
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Siuvin jimas kiauru iais 
 
Mašinos nustatymas 
 

Peltakio pasirinkimas: H 

Zigzago plotis:   3-5 

Dygsnio ilgis:    1-3 

Si lo tempimas:  1-4 

Prispaudimo p del : P del  A zigzagui 

Šiuo dygsniu pasinaudokite, sujungiant dvi 
gaminio dalis ir suteikiant gaminiui patrauklumo. 
Sulenkite klostes po 1.3 cm iš abiej  krašt  ir 
išlyginkite. Segtukais sutvirtinkite abu kraštus 
0.3 cm vien  nuo kito prie popieriaus arba prie 
atpl šiamo stabilizatoriaus. 
  

Popierius 
 
L tai si kite, nukreipiant audin  taip, kad adata 
užgriebt  sulenktus kraštus iš abiej  pusi . 
Užbaigus darb , pašalinkite popieri . 

„Pe vork“ 
 
Mašinos nustatymas 
 

Peltakio pasirinkimas: D 

Zigzago plotis:   5 

Dygsnio ilgis:    1-3 

Si lo tempimas:  1-4 

Prispaudimo p del : P del  A zigzagui 

Sud kite du audinio sluoksnius ger ja puse 
vien   kit . 
Tiesiais dygsniais nusi kite išilgai krašt . 
Ištieskite audin  ir atlenkite užlaidas. 
 
 
Pad kite audin  po p dele taip, kad si l s linija 
sutapt  su p del s centru. 
Nuleiskite prispaudimo p del  ir nusi kite 
peltak  išilgai si l s linijos. 
 

Geroji audinio pus  
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Aplikacija 
 
Mašinos nustatymas 
 

Peltakio pasirinkimas: C 

Zigzago plotis:   3-5 

Dygsnio ilgis:    0.5-1 

Si lo tempimas:  1-4 

Prispaudimo p del : P del  B kilpai 

P del s spaudimas: „2“ 

Pritvirtinkite arba lygintuvu priklijuokite lydži  
aplikacij  prie audinio. 
Nusi kite aplink aplikacij  taip, kad dygsniai 
gult  pagal išorin  aplikacijos krašt . 
 
Kamp  apdorojimas: 
 
Sustabdykite mašin  ir nuleiskite adat   audin  
ant išorinio aplikacijos krašto. 
Pakelkite prispaudimo p del , sukite audin  
reikalinga kryptimi. 

PASTABA: 
Baigus darb , nustatykite p del s spaudim  
ant „3“. 
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5 SKYRIUS. MAŠINOS PRIEŽI RA 

      D MESIO: 
Prieš pradedant valyti mašin , išjunkite 
mašinos elektros maitinim  ir ištraukite kištuk  
iš rozet s  

PASTABA: 
Neardykite mašinos kitaip negu aprašyta 
šiame skyriuje 

Išorin  korpus  valykite su audiniu ir minkštu 
muilu. 

Šaudykl s ir audinio padavimo 
mechanizmo valymas 
 
[1] Nuimkite prispaudimo p del  ir adat . Su 

atsuktuvu išsukite adatos plokštel s 
varžt . 
Nuimkite adatos plokštel  ir išimkite ritel . 

  

Varžtas 
 
[2] Pakelkite ir ištraukite ritel s laikikl . 
 

Ritel s laikiklis 
 
 
[3] Šepet liu nuvalykite šiukšles ir dulkes. 

Pavalykite ritel s laikikl  su minkštu sausu 
audiniu. 

 
 
 
[4] Su šepet liu nuvalykite dulkes nuo 

audinio padavimo ir šaudykl s 
mechanizm . 

 

Šepet lis dulk ms valyti 

Audinio padavimo mechanizmas 
 
 
[5] Su sausu minkštu audiniu nuvalykite 

šaudykl s mechanizm . 
 

Šaudykl s mechanizmas 



 

— 46 — — 46 — — 46 — — 46 — — 46 — 

Ritel s laikiklio pakeitimas 
 
[1] Ritel s laikikl  statykite  šaudykl s 

mechanizm . 
 
 
 
 
[2] Ritel s laikiklio iškyšulys turi b ti greta 

šaudykl s mechanizmo fiksatoriaus. 
 

Iškyšulys 

Fiksatorius 
 
 
[3] statykite ritel . 

Pastatykite  viet  adatos plokštel , kad 
du kreipiantieji kaišteliai pataikyt   adatos 
plokštel s kiaurymes. Atsuktuvu 
užveržkite varžt . 
 

Kreipian iosios kiaurym s 

Varžtas 

Ištraukite kaišt  ir atsukite varžt . Nuimkite 
priekin  panel . 
 

Kaištis 

Varžtas 

Priekin  panel  
 
Pastumkite lemput  ir, kad išimti, pasukite j  
prieš laikrodžio rodykl . 
statant nauj  lemput , pastumkite ir pasukite j  
pagal laikrodžio rodykl . 
 

Lemput  

      D MESIO: 
Prieš kei iant lemput  išjunkite mašinos 
maitinim  ir ištraukite kištuk  iš rozet s  

Lemput s keitimas 
725S modelis turi LED apšvetima!
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GEDIM  ŠALINIMAS 

Gedimas Galima priežastis Pastaba 
Tr kin ja viršutinis 
si las 

1.Neteisingai vertas adatos si las 
2.Viršutinis si las per daug temptas 

3.Sulenkta arba atbukusi adata 

4.Neteisingai statyta adata 

5.Prieš pradedant si ti abu si lai nebuvo atmesti atgal ir nepakloti 
po prispaudimo p dele 

6.Užbaigus si ti, audinys nebuvo atmestas atgal 

7.Adatos ir si lo numeriai neatitinka vienas kitam 

Puslapis13 
Puslapis 18 

Puslapis 9 

Puslapis 8 

  
Puslapis 19 

Puslapis 19 

Puslapis 9 

Tr kin ja apatinis 
si las 

1.Apatinis si las neteisingai vertas  ritel s laikikl  
2.Užsiterš  ritel s dangtelis 

3.Pažeista ritel , sunkiai sukasi 

4.Si las laisvai suvyniotas ant ritel s 

Puslapis 12 
Puslapis 45 

Pakeisti ritel  

Pervynioti si l  

L žin ja adata 1.Neteisingai statyta adata 
2.Sulenkta arba atbukusi adata 

3.Adata nepakankamai pritvirtinta 

4.Naudojama neteisinga p del  

5.Audinys nebuvo atmestas atgal po siuvimo 
6.Per plona adata siuvamai medžiagai 

Puslapis 9 
Puslapis 9 

Puslapis 9 

Pakeisti p del  

Puslapis 19 
Puslapis 9 

Kilpojasi viršutinis 
si las 

1.Silpnas adatos si lo tempimas 
2.Si las neatitinka adatos dydžiui 

Puslapis 16 
Puslapis 8 

Praleidin jami dygs-
niai 

1.Neteisingai statyta adata 
2.Adata atbukusi arba sulenkta 

3. Adata ir/arba netinka siuvamai medžiagai 

4.Siuvant plonas, sintetines ir elastines kojines nenaudojama adata 

su žydru antgaliu 
5.Neteisingai vertas adatos si las 

6.Naudojama adata žemos kokyb s 

Puslapis 9 
Puslapis 9 

Puslapis 9 

Puslapis 9 

  
Puslapis 13 

Pakeisti adat  

Si l  banguojasi 1.Per daug temptas adatos si las 
2.Neteisingai vertas adatos si las 

3.Adata per stora siuvamai medžiagai 

4.Ilgi dygsniai 

*Siuvant labai plonas medžiagas, po jomis paklokite stabilizatori  

Puslapis 18 
Puslapis 13 

Puslapis 9 

Sutrumpinkite 

dygsnius 

Netolygiai paduoda-
ma medžiaga 

1.Audinio kreiptuve prisikaup  nešvarum  
2.Per trumpi dygsniai 

 

3.Nepajungtas padavimo mechanizmas 

4.Nesureguliuotas p del s spaudimas  audin  

Puslapis 45 
Pailginti dygs-

nius 

Puslapis 7 

Puslapis 7 

Mašina neveikia 1.Mašina ne jungta  rozet  
2.Ritel s skyriuje strigo nešvarum  

3.Smagratis išjungtas ritel s vyniojimui 

Puslapis 6 
Puslapis 45 

Puslapis 11 

Si l s nelygios 1. Dygsniai nesubalansuoti Puslapis 17 

Netvarkingai siuva-
ma kilpa 

1.Siuvamai medžiagai netinka kilpos dygsni  tankis 
2.Siuvant elastines medžiagas nenaudojama paklotin  medžiaga 

Puslapis 28,32 
Puslapis 26 

Mašina dirba triukš-
mingai 

1.  šaudykl s mechanizm  pakliuvo si las 
2.Padavimo mechanizme susikaup  nešvarum  

Puslapis 45 
Puslapis 45 

Audinys nuslysta 
nuo mašinos 

1.Neteisingai nustatytas p del s spaudimas  audin  Puslapis 7 




