TECHNINIS VADOVAS

60507,521,525S,725S Serijos

SVARBIAUSIOS SAUGAUS DARBO INSTRUKCIJOS
Ši siuvimo mašina nơra žaisliukas. Neleiskite vaikams žaisti su šia mašina.
Ji nơra skirta vaikams ir protiškai atsilikusiems asmenims be atitinkamos priežiǌros.
Jǌsǐ siuvimo mašina yra skirta tik buitiniam naudojimui.
Prieš pradedant darbą bǌtinai perskaitykite saugaus darbo taisykles ir techninƳ aprašymą.

PAVOJINGA – kad išvengtumơte elektros srovơs smǌgio:
1.

Nepalikite Ƴjungtos mašinos be priežiǌros. Visuomet, baigus darbą arba prieš atliekant mašinos
valymą, išjunkite siuvimo mašiną iš elektros tinklo.

2.

Prieš keiþiant lemputĊ, mašiną atjunkite nuo elektros tinklo. Naudokite lemputes tik tos paþios
konstrukcijos ir galingumo (15W).

3.

Nelaikykite mašinos tokioje vietoje, kur ji galơtǐ Ƴkristi Ƴ vandenƳ. Nedelsiant atjunkite ją nuo
elektros tinklo..

4.

Nestatykite mašinos tokioje vietoje, kur ji galơtǐ Ƴkristi Ƴ vonią ar kriauklĊ. Saugokite ją, kad
neƳkristǐ Ƴ vandenƳ arba kitokƳ skystƳ

DƠMESIO – kad išvengti nudegimǐ, gaisro, elektros srovơs smǌgio ar kitokio sužalojimo:
1.

Neleiskite vaikams žaisti su mašina. Bǌkite atidǌs darbo metu, ypaþ jeigu kambaryje yra vaikǐ.

2.

Naudokite mašiną tiktai pagal tikslinĊ paskirtƳ, 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 Ƴ vandenƳ arba neteisingai veikia, kreipkitơs Ƴ savo pardavơją arba
pristatykite ją gamintojo atstovui remontui ir sureguliavimui.

5.

Mašina turi dirbti su atviromis ventiliacinơmis angomis. Periodiškai valykite mašinos ventiliaciniǐ
angǐ sritƳ bei pedalą nuo dulkiǐ, pǌko ir audiniǐ likuþiǐ.

6.

NeƳmeskite ir nekaišiokite nieko Ƴ bet kurias angas.

7.

Dirbkite su mašina tiktai patalpose.

8.

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

9.

Norơdami išjungti siuvimo mašinos elektros maitinimą, visus jungiklius nustatykite Ƴ padơtƳ
„off“ (“0“). Po to ištraukite elektros kištuką iš lizdo.

10.

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

11.

Pirštus laikykite toliau nuo judanþiǐ daliǐ. Ypaþ didelƳ dơmesƳ skirkite darbo sriþiai aplink adatą

12.

Naudokite tik originalią adatos plokštelĊ, naudojant netinkamą plokštelĊ, galima sulaužyti adatą

13.

Nenaudokite sulenktǐ adatǐ

14.

Netraukite ir nestumkite audinio siuvant, nes gali sulǌžti adata.

15.

.Reguliuojant ar keiþiant detales darbo srityje aplink adatą (Ƴveriant siǌlą, keiþiant adatą, Ƴveriant
apatinƳ siǌlą, keiþiant prispaudimo pơdelĊ ir panašiai), visuomet maitinimo jungiklƳ perveskite Ƴ
padơtƳ „off“ („0“) arba ištraukite kištuką iš tinklo lizdo.

16.

Visuomet, atliekant profilaktinius darbus, nuimant dangþius ar atliekant kitokias procedǌras,
aprašytas šioje instrukcijoje, atjunkite mašiną nuo elektros tinklo.
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1. SKYRIUS. PAGRINDINƠS DALYS
Daliǐ pavadinimai
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Vyniojimo ritơs fiksatorius
Ritơs vyniojimo velenas
Kiaurymơ papildomos ritơs strypeliui
Ritơs laikiklis
Ritơs strypelis
Ritơs vyniojimo siǌlo kreiptuvas
Siǌlo pritraukiklio svirtis
Pơdelơs spaudimo Ƴ siuvamą medžiagą reguliavimas
Priekinơ panelơ
Siǌlo kirptuvas
Siǌlo Ƴvơrimo Ƴtaisas (Tik 525S)
Adatos plokštelơ
Papildomas staliukas (skyrius papildomǐ
priemoniǐ laikymui)
Šaudyklơs skyriaus plokštelơ
Šaudyklơs skyriaus plokštelơs nuơmimo
mygtukas
Siǌlo Ƴtempimo reguliatorius
Reversas
Dygsnio ilgio reguliatorius
Peltakio pasirinkimo rankenơlĊ
Dygsniǐ ploþio reguliatorius
Prispaudimo pơdelơ
Adata
Adatos vedžiotuvo varžtas
Prispaudimo pơdelơs laikiklis
Tvirtinimo varžtas
Rankena pernešimui
Smagratis
Elektros maitinimo jungiklis
Mašinos jungtis
Medžiagos padavimo išjungimo svirtis
Laisva rankovơ
Kilpos svirtis (Tik 525S)
Prispaudimo pơdelơs pakơlimo svirtis

Pastaba: Charakteristikos gali bǌti keiþiamos
be išankstinio perspơjimo.
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Standartinơs pagalbinơs priemonơs
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Overloko dygsnio pơdelơ (Tik 525S)
Pơdelơ E, skirta užtrauktukams prisiǌti
Pơdelơ G, skirta paslơpto dygsnio siǌlơms
siǌti
Pơdelơ B, skirta kilpai
Rơmelis R, skirtas automatinei kilpai (Tik
525S)
Adatǐ rinkinys
Ritelơs
Atsuktuvas
Šepetơlis valymui
Ardymo Ƴrankis
Peltakiavimo ribotuvas (Tik 525S)
Ritơs laikiklis (didelis)
Ritơs laikiklis (mažas)
Papildomas ritơs strypas
Fetro tarpinơ
Slankus kilpos rơmelis J (Tik 521)

Papildomǐ priemoniǐ laikymo skyrius
Standartines papildomas priemones galima
laikyti skyriuje (stalþiuje) po papildomu staliuku.
Ištraukite papildomǐ priemoniǐ laikymo stalþiǐ,
kaip pavaizduota piešinyje.

MPapildomǐ priemoniǐ laikymo skyrius

—4—

Papildomas staliukas
Norint nuimti staliuką:
Ištraukite jƳ Ƴ kairĊ

Norint Ƴstatyti staliuką:
Sutaikykite iškyšas su kiaurymơmis mašinoje ir
fiksuokite staliuką, lengvai jƳ paspaudĊ.

MIškyša
NKiaurymơ

Laisva rankovơ
Su laisvos rankovơs pagalba patogu atlikti
operacija rankovơse, ties juosmeniu, kelnes ir
kitokius rankoviǐ pavidalo gaminius.
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2. SKYRIUS. PARUOŠIMAS DARBUI
Prijungimas mašinos prie tinklo
[1]
[2]
[3]
[4]

Išjungti mašinos maitinimą
Mašinos jungtƳ Ƴstatykite Ƴ mašinos lizdą
Elektros kištuką Ƴstatykite Ƴ elektros rozetĊ
sienoje
Ʋjungti mašiną

MMaitinimo jungiklis
NMašinos jungtis
OMašinos jungties lizdas
PElektros kištukas
QRozetơ sienoje
PASTABA:

Prieš Ƴjungiant mašiną Ƴsitikinkite, kad mašinos
darbinơ Ƴtampa atitinka Ƴtampai Jǌsǐ elektros
tinkle

DƠMESIO:
Darbo metu atidžiai stebơkite siuvimo sritƳ ir
judanþias mašinos dalis, tokias kaip siǌlvedžio
svirtis, smagratis ir adata.
Kiekvienu atveju išjunkite maitinimą ir
ištraukite kištuką iš rozetơs, jeigu:

-

paliekate mašiną be priežiǌros,
montuojate arba išmontuojate kokias
nors dalis mašinoje,

- valote mašiną.
Nieko nedơkite ant kojinio pedalo, kitaip
mašina gali netikơtai pradơti suktis.
Siuvimo greiþio kontrolơ
Pedalas
Siuvimo greitis reguliuojamas su kojiniu pedalu.
Kuo stipriau spausite pedalą, tuo greiþiau suksis
mašina.

Atsargiai:

Neužkraukite pedalo pašaliniais
daiktais, nes priešingu atveju
mašina netikơtai gali pradơti suktis.

Naudojimosi instrukcija:
Simbolis „0“ ant mašinos jungiklio reiškia padơtƳ, kurioje mašinos maitinimas yra išjungtas.
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Atbulinio siuvimo mygtukas
Norơdami siǌti Ƴ priešingą pusĊ, paspauskite
Atbulinio siuvimo mygtuką.
Kol mygtukas paspaustas, mašina sius Ƴ
priešingą pusĊ.

Pơdelơs spaudimo Ƴ audinƳ reguliatorius
Pasukiokite pơdelơs spaudimo Ƴ audinƳ keitimo
rankenơlĊ, kol negausite geriausio rezultato.
Paprasto siuvimo atveju pơdelơs spaudimo Ƴ
audinƳ rankenơlĊ reikia nustatyti ties atžyma „3“.
Siuvant aplikacijas, adant ar dygsniuojant
pơdelơs spaudimą sumažinkite iki „2“.
Dirbant su lengvomis medžiagomis, kaip
šifonas, nơriniai, organza ir kt. Reguliatoriǐ
reikia pastatyti ties atžyma „1“.

MAtžyma nustatymui

Audinio padavimo atjungimas
Padavimo atjungimo svirtis yra sumontuota po
laisva rankove, ant galinio mašinos paviršiaus.
Norint atjungti audinio padavimo mechanizmą,
svirtƳ reikia pastumti rodykle nurodyta kryptimi,
kaip pavaizduota paveiksliuke.
Norint Ƴjungti audinio padavimo mechanizmą,
svirtƳ reikia pastumti pagal rodyklĊ, kaip
pavaizduota paveiksliuke, ir Ƴ save pasukti
smagratƳ.
Paprasto siuvimo metu, padavimo
mechanizmas turi bǌti Ƴjungtas.

MPadavimo mechanizmo svirtis
NMechanizmas Ƴjungtas
OMechanizmas išjungtas
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Prispaudimo pơdelơs pakơlimas ir
nuleidimas
Prispaudimo pơdelơ pakeliama ir nuleidžiama
su svirties pagalba.
Kad palengvinti pơdelơs keitimą ir dirbant su
sunkesnơmis medžiagomis, prispaudimo pơdelĊ
galima pakelti 0.6 cm aukšþiau negu Ƴprasta.

MPơdelơ nuleista
NƲprasta pakeltos pơdelơs padơtis
OAukšþiausia padơtis
Prispaudimo pơdelơs keitimas
Kaip nuimti pơdelĊ:
Pasukite smagratƳ Ƴ save prieš laikrodžio
rodyklĊ, kad pakelti adatą Ƴ jos viršutinĊ padơtƳ.
Pakelkite prispaudimo pơdelĊ ir paspauskite
svirtƳ, esanþią už pơdelơs laikiklio.
MSvirtis

DƠMESIO:
Prieš keiþiant pơdelĊ išjunkite
mašinos
elektros maitinimą. Naudokite tiktai
rekomenduojamą pasirinktai siǌlei pơdelĊ,
kitaip gali lǌžti adata. Netraukite svirties
žemyn, kad jos nesulaužyti.
Kaip pritvirtinti pơdelĊ:
Pastatykite pasirinktą pơdelĊ taip, kad skersinơ
ašelơ atsirastǐ tiesiai po išpjova. Nuleiskite
žemyn pơdelơs pakơlimo ir nuleidimo svirtƳ ir
prikabinkite pơdelĊ.
NIšpjova

OSkersinơ ašelơ

Pơdelơs laikiklis
DƠMESIO:
Prieš nuimant ar pastatant pơdelơs laikiklƳ,
IŠJUNKITE maitinimą.
Norint nuimti pơdelơs laikiklƳ:
Su atsuktuvu išsukite tvirtinimo varžtą, sukant jƳ
prieš laikrodžio rodyklĊ. Nuimkite pơdelơs
laikiklƳ.
Norint pastatyti pơdelơs laikiklƳ:
Sutapdinkite kiaurymes, esanþias ant laikiklio ir
prispaudimo strypo. Ʋstatykite Ƴ kiaurymĊ varžtą.
Užsukite varžtą su atsuktuvu pagal laikrodžio
rodyklĊ.
MVaržtas

NPơdelơs laikiklis
OKiaurymơ
PKiaurymơ strype
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Adatǐ keitimas
DƠMESIO:
Prieš keiþiant adatą, išjunkite mašinos
maitinimą ir ištraukite kištuką iš rozetơs.
Link savĊs pasukite smagratƳ, pakelkite adatą ir
nuleiskite prispaudimo pơdelĊ
Išjunkite maitinimą.
[1]

Atpalaiduokite adatos tvirtinimo varžtą,
pasukant jƳ prieš laikrodžio rodyklĊ.
Išimkite adatą iš laikiklio.

MAdatos vedžiotuvo varžtas
[2]

Ʋstatykite naują adatą plokšþia pusĊ nuo
savĊs. Ʋstatant naują adatą, pastumkite ją
aukštyn iki atramos ir atsuktuvu užveržkite
adatos vedžiotuvo varžtą.

NAtrama
OPlokšþioji pusơ
Norint patikrinti adatos kokybĊ, paguldykite ją
plokšþiąja puse ant lygaus paviršiaus (adatos
plokštelơs, stiklo ir t.t.). Tarpelis tarp adatos ir
lygaus paviršiaus visur turi bǌti vienodas.
Niekuomet nesinaudokite sulenktomis arba
bukomis adatomis.

PTarpelis
Adatǐ ir siǌlǐ atitikimo lentelơ
AUDINIO TIPAS

AUDINYS

ADATOS TIPAS

ADATOS DYDIS

Labai lengvos

Šifonas, žoržetas, plonas nơrinys, organza, plonas
trikotažas, tiulis
Batistas, vualis, šilkas, krepdešinas, plona medvilnơ, plonas linas, perkelis, vilna, šalơ, satinas, tafta

Universalios
Trikotažui
Žydru antgaliu
Universalios

Džersi, triko, maudimosi kostiumǐ audinys,
vienasluoksnis trikotažas
Oda, zomša
Flanelơ, veliǌras, velvetas, aksomas, poplinas,
linas, gabardinas, fetras, audinys dygsniavimui
Dvigubas trikotažas (sintetinis arba natǌralus),
tamprus veliǌras, tamprus teri
Oda, vinilas, zomša
Džinsǐ, drobơ
Paltinis audinys, dirbtinis kailis, audinys
drapiravimui
Oda, zomša

Žydru antgaliu
Trikotažui
Adatos odai
Universalios

9 (65)
9 (65)
11(75)
11(75)
12(80)
11(75)
11(75)
14(90)

Trikotažui

14(90)

Odai
Džinsams
Universalios

14(90)
16(100)
16(100)

Odai

16(100)
18(110)
16(100)
14(90)

Lengvos

Vidutinơs

Sunkiosios

Labai sunkios Kanva, apmušalinơ medžiaga, brezentas
Sukabinimas specialiam apdirbimui
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Universalios
Adatos sukabinimui

Ritơs pastatymas
RitĊ su siǌlu uždơkite ant ritơs strypo. Siǌlas turi
atsivynioti kaip pavaizduota paveiksliuke.
A:

Ant didelơs ritei uždơkite didelƳ laikiklƳ ir
prispauskite jƳ prie ritơs.
MDidelis ritơs laikiklis

B:

Ant mažos ritơs panaudokite mažą laikiklƳ.
NMažas ritơs laikiklis

Papildomas ritơs strypas
Papildomas ritơs strypas skirtas papildomai ritei
ir apatinio siǌlo ritelei suvynioti.
Ʋstatykite papildomą strypą Ƴ kiaurymĊ.
Ant strypo uždơkite fetro tarpinĊ ir ritĊ.

OPapildomas ritơs strypas
PFetro tarpinơ
QKiaurymơ ritơs strypui

Apatinio siǌlo ritelơs išơmimas
[1]

Ʋ dešinĊ atslinkite šaudyklơs plokštelơs
atpalaidavimo mygtuką.

MŠaudyklơs

plokštelơs atpalaidavimo
mygtukas
NŠaudyklơs plokštelơ
[2]

Išimkite ritelĊ

ORitelơ
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Apatinio siǌlo ritelơs vyniojimas

[1]

Patraukite smagratƳ Ƴ dešinĊ, kad atjungti
sankabą.

MSmagratis

[2]

Nuvyniokite nuo ritơs siǌlo ir praveskite jƳ
pro vyniotuvo siǌlo kreiptuvą.

NVyniotuvo siǌlo kreiptuvas
[3]

Praverkite siǌlą pro kiaurymĊ apatinio
siǌlo ritelơje iš vidaus Ƴ išorĊ.
Uždơkite ritelĊ ant vyniotuvo veleno,
laisvas siǌlo galas turi bǌti iš viršaus.

OVyniotuvo velenas
[4]

Paslinkite ritelĊ Ƴ dešinĊ.

PASTABA:
Mašinos darbo metu nejudinkite vyniotuvo
veleno.

[5]

Pedalą spauskite ranka laikydami už
laisvo siǌlo galo. Kai mašina padarys
keletą apsisukimǐ, sustabdykite ją ir
nukirpkite siǌlą prie pat kiaurymơs.

[6]

Vơl paspauskite pedalą. Mašina
automatiškai sustos, kada ritelơ bus pilnai
privyniota siǌlo. PastǌmĊ strypą Ƴ kairĊ,
grąžinkite jƳ Ƴ pirmykštĊ padơtƳ, nukirpkite
siǌlą.

[7]

Paspauskite
sankabą.
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smagratƳ,

kad

sujungti

Kaip Ƴstatyti apatinio siǌlo ritelĊ
[1]

Ʋstatykite ritelĊ Ƴ laikiklƳ, atvyniojant siǌlo,
kaip pavaizduota paveiksliuke.

MSiǌlas

[2]

Praveskite siǌlą pro griovelƳ, esantƳ
priekinơje ritelơs laikiklio dalyje. Atitraukite
siǌlą Ƴ kairĊ ir praveskite jƳ tarp Ƴtempimo
spyruokliǐ.

NGriovelis priekinơje dalyje
OƲtempimo spyruoklơ

[3]

Toliau atsargiai traukite siǌlą, kol jis
neƳkris Ƴ šoninƳ griovelƳ.

PŠoninis griovelis

[4]

Ištraukite maždaug 10 cm siǌlo.
Uždarykite šaudyklơs skyriaus plokštelĊ.
Lygindami su schema ant plokštelơs,
patikrinkite, ar teisingai Ƴvơrơte siǌlą.

QSiǌlas
RŠaudyklơs plokštelơ.

— 12 —

Kaip Ƴverti adatos siǌlą:
Sukdami Ƴ save smagratƳ, pakelkite siǌlo
pritraukiklio svirtƳ Ƴ paþią aukšþiausią padơtƳ.
Pakelkite prispaudimo pơdelĊ.

[1]

Ištraukite siǌlą iš ritơs ir praveskite jƳ pro
siǌlkreipƳ. Po to veskite jƳ žemyn išilgai
dešinio kanalo

MSiǌlkreipis
NDešinys kanalas
[2]

Apveskite siǌlą iš apaþios aplink siǌlą
nukreipianþią plokštelĊ. Praveskite siǌlą
pro kairƳ kanalą aukštin.

OSiǌlą nukreipianti plokštelơ
PKairys kanalas
[3]

Praverkite siǌlą iš dešinơs Ƴ kairĊ per
siǌlvedžio svirtƳ.

QSiǌlvedžio svirtis

[4]

Išveskite siǌlą žemyn pro kairƳ kanalą ir
praveskite jƳ pro adatos vedžiotuvo
siǌlkreipƳ iš kairơs pusơs.

RAdatos vedžiotuvo siǌlkreipis
[5]

— 13 —

Ʋverkite siǌlą Ƴ adatą iš priekio, galima
pasinaudoti siǌlo Ƴvơrimo Ƴtaisu (Tik 525S,
žiǌr. sekantƳ puslapƳ) arba buitiniu
Ƴvertuvu.

Siǌlo Ƴvơrimo Ƴ adatą Ƴtaisas (Tik 525S)
[1]

Pakelkite adatą Ƴ aukšþiausia padơtƳ ir
nuleiskite prispaudimo pơdele. Kiek
Ƴmanoma žemiau nuleiskite siǌlo Ƴvơrimo
Ƴtaiso svirtƳ. Per adatos ausele iš galo
Ƴveskite kabliuką.

MSiǌlo Ƴvơrimo Ƴtaiso svirtis

[2]

Patraukite siǌlą žemyn, po to apsukite
aplink Ƴtaisą ir praleiskite iš kairơs po
kabliuku

NSiǌlreipis
OKabliukas
[2]

Prilaikant už siǌlo galo, lơtai nuleiskite
svirtƳ. Siǌlo kilpa bus ištraukta per adatos
ąselĊ.

[4]

Nuimkite kilpą nuo siǌlo Ƴvơrimo Ƴtaiso ir
ištraukite siǌlą iš adatos auselơs.
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Apatinio siǌlo ištraukimas
[1]

Kaire ranka lengvai palaikant adatos siǌlą,
pakelkite prispaudimo pơdelĊ.

MAdatos siǌlas

[2]

Pasukite Ƴ save smagratƳ ir pakelkite adatą
su adatos vedžiotuvu Ƴ aukšþiausią padơtƳ.
Lengvai patraukite už adatos siǌlo ir iš
apatinio siǌlo suformuokite kilpą.

MAdatos siǌlas
NApatinơs ritelơs siǌlas

[3]
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Ištraukite abu siǌlus po 10 cm ir
praveskite juos po prispaudimo pơdele Ƴ
kitą mašinos pusĊ.

Peltakio pasirinkimas (Tik 521)
Pakelkite adatą Ƴ paþią aukšþiausią padơtƳ

Peltakio pasirinkimas (Tik 525S)
Pakelkite adatą Ƴ paþią aukšþiausią padơtƳ.

Peltakio pasirinkimo rankenơlơ (Tik 521)
Sukiojant peltakio pasirinkimo rankenơlĊ,
sutapdinkite reikalingo peltakio raidĊ su atžyma
ant panelơs.

MPeltakio pasirinkimo rankenơlơ
NNustatymo atžyma
DƠMESIO:
Nesukiokite peltakio pasirinkimo rankenơlơs,
kai adata Ƴsmigusi Ƴ audinƳ. Adata gali lǌžti
arba sulinkti.
Norơdami pasirinkti elastinius dygsnius, dygsniǐ
ilgio rankenơlĊ nustatykite ant S.S.

OElastiniai dygsniai
Peltakio pasirinkimo rankenơlơ (Tik 525S)
Sukiojant peltakio pasirinkimo rankenơlĊ,
sutapdinkite reikalingo peltakio raidĊ su atžyma
ant panelơs.

MPeltakio pasirinkimo rankenơlơ
NNustatymo atžyma
DƠMESIO:
Nesukiokite peltakio pasirinkimo rankenơlơs,
kai adata Ƴsmigusi Ƴ audinƳ. Adata gali lǌžti
arba sulinkti.
Norơdami pasirinkti elastinius dygsnius, dygsniǐ
ilgio rankenơlĊ nustatykite ant S.S.

OElastiniai dygsniai
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Dygsnio ilgio keitimas
Pasukite dygsnio ilgio pakeitimo rankenơlĊ ir
nustatykite dygsnio ilgio skaitmenƳ ties
kontroline atžyma.
Kuo didesnis skaitmuo, tuo ilgesnis dygsnis.
Simbolis “
“ reiškia eilĊ pakeitimǐ formuojant
kilpą.

PKontrolinơ atžyma
QDygsnio ilgio pakeitimo rankenơlơ

Elastiniǐ dygsniǐ balansas
Jeigu elastiniai dygsniai ,dirbant su tam tikrais
audiniais, gaunasi nevienodi, sukoreguokite
juos, pasukiojant dygsnio ilgio pakeitimo
rankenơlĊ.

Jeigu dygsniai ištempti, dygsnio ilgio rankenơlĊ
pasukite link „-„.
Jeigu dygsniai suspausti, dygsnio ilgio
rankenơlĊ pasukite link „+“.

Zigzago ploþio keitimas
ReikšmĊ ant zigzago ploþio keitimo
reguliatoriaus sutapdinkite su nustatymo
atžyma.
Kuo didesnis skaitmuo, tuo platesnis zigzagas.

MZigzago ploþio keitimo reguliatorius
NNustatymo atžyma
DƠMESIO:
Nesukioti reguliatoriaus ir nekeisti zigzago
ploþio, kai adata Ƴsmigusi Ƴ audinƳ. Adata gali
lǌžti.
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Adatos skirtingos padơtys
Dirbant su tiesiu peltakiu, adatos padơtis,
priklausomai nuo zigzago ploþio keitimo
reguliatoriaus, gali keistis nuo centrinơs (5) iki
kairinơs (0).

Viršutinio siǌlo Ƴtempimo balansas
Siǌlo Ƴtempimas siuvimo metu nustatomas
priklausomai nuo siuvamo audinio, sluoksniǐ
kiekio ir Ƴvairiǐ kitǐ sąlygǐ. Norơdami pakeisti
siǌlo Ƴtempimą, pasukite siǌlo Ƴtempimo diską.

MSiǌlo Ƴtempimo diskas.
Subalansuotas Ƴtempimas:
Idealaus tiesaus dygsnio siǌlai gulasi tarp dviejǐ
audinio sluoksniǐ ir atrodo taip, kaip
pavaizduota paveiksliuke.
Idealaus zigzago dygsnio apatinis siǌlas
nepasirodo ant viršutinơs audinio pusơs, o
adatos siǌlas truputƳ matosi ant apatinơs pusơs.

NAdatos siǌlas (viršutinis siǌlas)
ORitelơs siǌlas (apatinis siǌlas)
PPriekinơ (viršutinơ) pusơ
QIšversta (apatinơ) audinio pusơ
Kai adatos siǌlo Ƴtempimas per didelis:
Apatinis (ritelơs) siǌlas matomas ant priekinơs
(viršutinơs) audinio pusơs.
Ʋtempimo diską nustatykite ant mažesnio
skaitmens, sumažinkite viršutinio siǌlo
Ƴtempimą.

Kai adatos siǌlo Ƴtempimas per mažas:
Viršutinis (adatos) siǌlas formuoja kilpas ant
išverstos (apatinơs) audinio pusơs.
Ʋtempimo diską nustatykite ant didesnio
skaitmens, padidinkite viršutinio siǌlo Ƴtempimą.
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3. SKYRIUS. PAGRINDINƠ SIUVIMO TECHNIKA
Tiesus siuvimas
Mašinos nustatymas

MPeltakio pasirinkimas:
NZigzago plotis:
ODygsnio ilgis:
PSiǌlo Ƴtempimas:
QPrispaudimo pơdelơ:

A
0 arba 5
1.5-4
2-6
Pơdelơ A zigzagui

Darbo pradžia
Pakelkite prispaudimo pơdelĊ ir po ja paklokite
audinƳ.
Nuleiskite adatą Ƴ audinƳ.
Nuleiskite prispaudimo pơdelĊ ir atmeskite
siǌlus atgal.
Spauskite pedalą.

PASTABA:

Dirbant su pơdele kilpoms, siǌlus atmeskite Ƴ kairĊ.
Norơdami užtvirtinti siǌlơs pradžią, atlikite
keletą reversiniǐ dygsniǐ, o tuomet tĊskite
siuvimą Ƴ priekƳ.
*Dirbant su lengvomis ir plonomis medžiagomis,
leidžiamas vizualinis tiesaus peltakio nuokrypis.
Peltakio krypties pakeitimas
Sustabdykite mašiną, pasukite smagratƳ Ƴ save
ir nuleiskite adatą Ƴ audinƳ. Pakelkite
prispaudimo pơdelĊ.
Pasukite audinƳ aplink adatą, pakeiskite peltakio
kryptƳ. Nuleiskite prispaudimo pơdelĊ ir tĊskite
darbą.
Peltakio užbaigimas
Norơdami užtvirtinti siǌlơs pabaigą, paspauskite
reverso mygtuką ir siǌlơs pabaigoje pasiǌkite
keletą atbuliniǐ dygsniǐ.

Pakelkite prispaudimo pơdelĊ ir nuimkite audinƳ,
atmetant siǌlus atgal.

Patraukite siǌlus aukštin Ƴ siǌlo nukirpimo
mechanizmą. Siǌlus nukerpami pakankamo
ilgio, kad pradơti sekanþią siǌlĊ.

M
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Siǌlo nukirpimo mechanizmas

Nukreipianþios
plokštelơs

linijos

ant

adatos

Nukreipianþiosios linijos ant adatos plokštelơs
padeda išmatuoti užlaidą ant siǌlơs.
Skaiþiai ant adatos plokštelơs nurodo atstumą
tarp centrinơs adatos padơties ir nukreipianþios
linijos.

M

Nukreipianþiosios linijos

Skaiþius
Atstumas (cm)
Atstumas (coliais)

15
1.5
(5/8)

20
2.0
(3/4)

4/8
1.3
1/2

5/8
1.6
5/8

6/8
1.9
3/4

Staþiǐ kampǐ išpildymas
Kreiptuvas statiems kampams leidžia išlaikyti
atstumą 1.6 cm nuo krašto užlaidai išpildant
kampą.
Kada audinio kraštas pasiekia nukreipianþią
liniją statiems kampams, kaip pavaizduota
paveiksliuke, sustabdykite mašiną, pasukite Ƴ
save smagratƳ ir nuleiskite adatą Ƴ audinƳ.
Pakelkite pơdelĊ ir pasukite audinƳ taip, kad
audinio kraštas sutaptǐ su kreiptuvu 1.6cm.
Nuleiskite prispaudimo pơdelĊ ir pradơkite siǌti
nauja kryptimi.

N
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kreiptuvas statiems kampams

4. SKYRIUS. PAPILDOMI PELTAKIAI
Siuvimas zigzagu
Mašinos nustatymas

MPeltakio pasirinkimas:
NZigzago plotis:
ODygsnio ilgis:
PSiǌlo Ƴtempimas:
QPrispaudimo pơdelơ:

C
1-5
0.5-3
2-5
Pơdelơ A zigzagui

Paprastas zigzagas plaþiai naudojamas
apdorojant kraštus, prisiuvant sagas ir t.t.
Esant bǌtinumui pakeiskite dygsnio ilgƳ.

PASTABA:
Dirbant su elastiniais audiniais ir trikotažu,
panaudokite stabilizatoriǐ, kad išvengti siǌlǐ
iširimo

Apmơtimas (Tik 521)
Mašinos nustatymas

MPeltakio pasirinkimas:
NZigzago plotis:
ODygsnio ilgis:
PSiǌlo Ƴtempimas:
QPrispaudimo pơdelơ:

C
5
1-2
3-7
Pơdelơ A zigzagui

Tokia siǌle apdorojami medžiagos pakrašþiai,
kad apsaugoti juos nuo suirimo (siǌlǐ iširimo).
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Apmơtimas (Tik 525S)
Mašinos nustatymas

MPeltakio pasirinkimas:
NZigzago plotis:
ODygsnio ilgis:
PSiǌlo Ƴtempimas:
QPrispaudimo pơdelơ:

C
5
1-2
3-7
Pơdelơ C overloko

dygsniui
Tokia siǌle apdorojami medžiagos pakrašþiai,
kad apsaugoti juos nuo suirimo (siǌlǐ iširimo).
Ją galima naudoti siǌlơs užbaigimui.
Patieskite medžiagą kad jos pakraštis bǌtu šalia
pơdelơs kreiptuvo. Darbo metu nukreipkite
medžiagos pakraštƳ pagal pơdelơs kreiptuvą.

RKreiptuvas
DƠMESIO:
Dirbant su overloko dygsnio pơdele C
nustatykite zigzago plotƳ nemažesni kaip 5.
Kitu atveju adata sulǌš arba susilenks
besidaužydama Ƴ pơdelĊ.

Trikotažinis dygsnis (Tik 525S)
Mašinos nustatymas

MPeltakio pasirinkimas:
NZigzago plotis:
ODygsnio ilgis:
PSiǌlo Ƴtempimas:
QPrispaudimo pơdelơ:

G
5
S.S
3-7
Pơdelơ C overloko

dygsniui

Toks dygsnis yra idealus siuvant trikotažą arba
vidutinius audinius, sudarant siaurą siǌlĊ. Taip
jis geras siuvant maudimosi kostiumus iš
spandekso. Patieskite medžiagą paliekant 1.6
cm užlaidą.
Pasiuvus siǌlĊ, nukirpkite nuo krašto audinio
likutƳ.
RKreiptuvas

DƠMESIO:
Dribdant su overlokine pơdele C nustatykite
zigzago plotƳ nemažesni kaip 5. Kitu atveju
adata sulǌš arba susilenks besidaužydama Ƴ
pơdelĊ.
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Trikotažinis dygsnis (Tik 521)
Mašinos nustatymas

MPeltakio pasirinkimas:
NZigzago plotis:
ODygsnio ilgis:
PSiǌlo Ƴtempimas:
QPrispaudimo pơdelơ:

G
5
S.S.
3-7
Pơdelơ A zigzagui

Toks dygsnis yra idealus siuvant trikotažą arba
vidutinius audinius, sudarant siaurą siǌlĊ. Taip
jis geras siuvant maudimosi kostiumus iš
spandekso. Patieskite medžiagą paliekant 1.6
cm užlaidą.
Pasiuvus siǌlĊ, nukirpkite nuo krašto audinio
likutƳ.

Triko dygsnis (Sudơtingas zigzagas)
Mašinos nustatymas

MPeltakio pasirinkimas:
NZigzago plotis:
ODygsnio ilgis:
PSiǌlo Ƴtempimas:
QPrispaudimo pơdelơ:

D
3-5
0.5-1.5
3-6
Pơdelơ A zigzagui

Toks dygsnis naudojamas sintetiniǐ ir kitokiǐ
audiniǐ, linkusiǐ Ƴ klostuotis, kraštǐ apdailinimui.
Patieskite audinƳ, sudarykite 1.6 cm užlaidą
siǌlei. Pasiuvus siǌlĊ, nukirpkite nuo krašto
audinio likutƳ.
Triko dygsnis taip pat puikiai tinka adymui.
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Tiesus sustiprintas (streþ) dygsnis
Mašinos nustatymas

MPeltakio pasirinkimas:
NZigzago plotis:
ODygsnio ilgis:
PSiǌlo Ƴtempimas:
QPrispaudimo pơdelơ:

A
0 arba 5
S.S.
2-5
Pơdelơ A zigzagui

Toks peltakys formuojasi iš dviejǐ
priekƳ ir vieno atgal. Tokią siǌlĊ
nutraukti.
Ją naudokite pažastǐ srityje ir
rankoves.
TokƳ dygsnƳ galima naudoti taip pat
kuprines.

dygsniǐ Ƴ
nelengva
prisiuvant
pasiuvant

Siuvimo metu, palengva nukreipkite audinƳ,
kadangi jis nuolat judơs pirmyn-atgal.

Sustiprintas dygsnis zigzag
Mašinos nustatymas

MPeltakio pasirinkimas:
NZigzago plotis:
ODygsnio ilgis:
PSiǌlo Ƴtempimas:
QPrispaudimo pơdelơ:

C
2-5
S.S.
2-5
Pơdelơ A zigzagui

Šiuo dygsniu galima siǌti elastines medžiagas,
kur reikalingas zigzag.
DygsnƳ galima
apdailai.
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panaudoti

ir

dekoratyvinei

Sagǐ prisiuvimas
Mašinos nustatymas

MPeltakio pasirinkimas: C
NZigzago plotis:
keisti pagal bǌtinumą
ODygsnio ilgis:
bet kuris
PSiǌlo Ƴtempimas:
3-7
QPrispaudimo pơdelơ:
Pơdelơ B kilpai
QMedžiagos padavimo mechanizmas:
išjungtas
Ištraukite siǌlą iš adatos. Pakeiskite zigzago
plotƳ taip, kad adata pro išpjovą pơdelơje
pataikytǐ Ƴ sagos kiaurymes. Pasukite smagratƳ
ir patikrinkite ar adata pataiko Ƴ sagos
kiaurymes. Nuleiskite prispaudimo pơdelĊ, kad
vietoje fiksuoti sagą.
Sagos kiaurymơ turi sutapti su išpjova pơdelơje.
Iš viršaus ant pơdelơs padơkite smeigtuką, kad
suformuoti kojelĊ.
Patikrinkite ar adata praeina kiaurai pro abi
sagos kiaurymes.

MSmeigtukas
Ʋverkite siǌlą Ƴ adatą ir atlikite 10 dygsniǐ.
Nukirpkite pradžioje abu siǌlus.
Pakelkite pơdelĊ ir nuimkite audinƳ. Nukirpkite
adatos ir ritelơs siǌlus, palikĊ galiukus apie 20
cm. Ʋveskite adatos siǌlą per sagos skylutĊ Ƴ
tarpą tarp sagos ir audinio. Patraukite už adatos
siǌlo ir ištraukite ritelơs siǌlą Ƴ priekinĊ audinio
pusĊ.
Užvyniokite abu siǌlus aplink kojelĊ ir suriškite
juos kartu.

NAdatos siǌlas
ORitelơs (apatinis) siǌlas
PASTABA:

Pabaigus siǌti sagas, vơl Ƴjunkite audinio
padavimo mechanizmą
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Automatinơ kilpa (Tik 525S)
Mašinos nustatymas

MPeltakio pasirinkimas:
NZigzago plotis:
ODygsnio ilgis:
PSiǌlo Ƴtempimas:
QPrispaudimo pơdelơ:

BH
4-5
0.5-1
1-5
Pơdelơ R automatinei

kilpai

PASTABA:
Mašina automatiškai nustato kilpos dydƳ pagal
sagą, kuri paralpinta pơdelơje. Laikiklis
pơdelơje priima sagas, kuriu diametras siekia
iki 2.5 cm. Pirmiausia, kad patikrinti nustatimǐ
tikslumą, atlikite bandomąją kilpą ant tokio pat
audinio
juostelơs.
Su elastinơmis
medžiagomis naudokite pamušalą.
Ʋ save pasukite
viršutinĊ padơtƳ.
[1]

smagratƳ ir pakelkite adatą Ƴ

PơdelĊ automatinei kilpai nustatykite taip,
kad pơdelơs skersinis gulơtu tiesiai po
išơmą, esanþią pơdelơs laikiklyje.
Nuleiskite pơdelơs pakilimo svirtƳ ir
prisekite pơdelĊ prie laikiklio.

MIšơma
NSkersinơ
[2]

Atitraukite atgal pơdelơs laikiklƳ (A) ir ten
patalpinkite sagą. Pastumkite laikiklƳ Ƴ
priešingą pusĊ (B) link sagos ir gerai jƳ
prispauskite.

OSagos laikiklis
PASTABA:
Storoms sagoms pirmiausiai atlikite
bandomąją kilpą. Jeigu saga nepraeina pro
kilpą, padidinkite kilpos dydƳ, truputƳ atitraukus
sagos laikiklƳ atgal.

PTruputƳ atitraukti atgal
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[3]

Patraukite kilpos svirtƳ iki galo žemyn.

PKilpos svirtis
[4]

Pakelkite pơdelĊ ir praleiskite adatos siǌlą
pro kiaurymĊ pơdelơje. Atmeskite abu
siǌlus Ƴ kaire.
Paklokite audinƳ po pơdele ir nuleiskite
adatą Ƴ kilpos pradžios tašką.
Nuleiskite prispaudimo pơdelĊ.

QAdatos siǌlas
RŠaudyklơs (apatinis) siǌlas
SKiaurymơ pơdelơje
TPradžios taškas
PASTABA:
Tarp spyruoklơs laikiklio ir šliaužiklio neturi
bǌti tarpo. Esant tokiam tarpui, skirsis kilpos
kraštǐ ilgiai, kaip pavaizduota paveiksliuke.

U9.Šliaužiklis
V10. Priekinơ riba
11

11. Ilgiǐ skirtumas

12

12. ýia neturi bǌti tarpo

[5]

Lietai siǌkite ir sustabdykite mašiną
užbaigus kilpą siuvimo pradžios taške. Iš
pradžiǐ mašina pasius priekinƳ užtvirtinimą
ir kairƳ kraštą, po to galinƳ užtvirtinimą ir
dešinƳ kraštą.

[6]

Pakelkite pơdelĊ ir nuimkite audinƳ.
Atkirpkite abu siǌlus, palikdami maždaug
po 10 cm galus.
Patraukite ritelơs (apatinƳ) siǌlą kad
adatos siǌlą išvesti ant audinio “blogos”
pusơs.
Suriškite abu siǌlus.
Ʋ užtvirtinimo dygsnius Ƴverkite segtuką .
Ardymo Ƴrankiu prakirpkite kilpą.
Kirpkite atsargiai, kad neperpjauti dygsniǐ.
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Kad pakartoti tokią paþią kilpą, peltakio
pasirinkimo rankenơlĊ nustatykite ties „RESET“,
tada vơl ties „
“ , kaip pavaizduota
paveikslơlyje.
Dabar spauskite pedalą ir pasiǌkite tokią paþią
kilpą.

[7]

Užbaigus kilpǐ siuvimą,
pakelkite kuo aukšþiau.

kilpos

svirtƳ

Kilpos tankio keitimas (Tik 525S)
Norơdami pakeisti kilpos dygsniǐ tankƳ, pasukite
dygsnio ilgio pasirinkimo rankenơlĊ „
“
ribose.

MDygsniǐ ilgio keitimo rankenơlơ
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Kilpa sutvirtinta su pratiesta virvele
(Tik 525S)
Mašinos nustatymai

MPeltakio pasirinkimas:
NZigzago plotis:
ODygsnio ilgis:
PSiǌlo Ƴtempimas:
QPrispaudimo pơdelơ:

BH
4-5
0.5-1
1-5
Pơdelơ R automatinei

kilpai
[1]

Pakelkite pơdelĊ automatinei kilpai,
užmeskite virvelĊ ant kabliuko, esanþio už
pơdelơs.
Atveskite virvelơs galus Ƴ priekƳ, padedant
juos po pơdele.
VirvelĊ , kad ją ištempti, užkabinkite už
šakutơs, esanþios pơdelơs priekyje.

MKabliukas
NŠakutơ
[2]

Abu siǌlus atmeskite Ƴ kairĊ.
Nuleiskite adatą Ƴ audinƳ kilpos pradžios
tašką ir nuleiskite
pơdelĊ.
Lengvai spauskite
pedalą ir siǌkite
kilpą. Abi kilpos kraštai ir užtvirtinimai bus
siuvami
virš virvelơs. Veiksmǐ seka
niekuo nesiskiria nuo paprastos kilpos
siuvimo veiksmǐ sekos. Nuimkite audinƳ
nuo mašinos ir nupjaukite siǌlus.

OAdatos siǌlas
PRitelơs (apatinis) siǌlas
QPradžios taškas
[3]

Patraukite už kairio virvelơs galo, kad ją
ištempti. Ʋverkite galą Ƴ adymo adatą,
ištraukite Ƴ blogąją medžiagos pusĊ ir
nukirpkite.
Kaip prakirpti kilpą žiǌrơkite 27 psl.
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Rankinis kilpos atlikimas (Tik 525S)
Mašinos nustatymas

MPeltakio pasirinkimas:
NZigzago plotis:
ODygsnio ilgis:
PSiǌlo Ƴtempimas:
QPrispaudimo pơdelơ:

BH
4-5
0.5-1
1-5
Pơdelơ B kilpai

Jeigu kilpos diametras didesnis už 2.5 cm, kilpą
reikia atlikti rankiniu bǌdu.
[1]

Uždơkite pơdelĊ B kilpai

[2]

Kilpos svirtƳ nuleiskite kiek galima žemiau.
Adatos ir ritelơs siǌlus atmeskite Ƴ kairĊ.
Nuleiskite adatą Ƴ audinƳ Ƴ kilpos pradžios
vietą.

MAdatos siǌlas
ORitelơs (apatinis) siǌlas
OPradžios taškas

[3]

Pasiǌkite priekinƳ skersinƳ ir kairƳ kilpos
kraštą pageidaujamo ilgio ir sustabdykite
mašiną.

[4]

TruputƳ Ƴ save patraukite kilpos svirtƳ.
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[5]

Iš naujo paleiskite mašiną, atlikite galinƳ
skersinƳ ir dešinƳ kilpos kraštą. Mašiną
sustabdykite siuvimo pradžios taške.

[6]

Kai tik kilpa baigta, kilpos svirtƳ pastumkite
iki galo aukštyn.
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Kilpa per 4 žingsnius (Tik 521)
Mašinos nustatymas
MPeltakio pasirinkimas:

NZigzago plotis:
ODygsnio ilgis:
PSiǌlo Ƴtempimas:
QPrispaudimo pơdelơ:
[1]

4-5
0.5-1
1-5
Rơmelis kilpai J arba
pơdelơ kilpai B

Pastatykite peltakio pasirinkimo rankenơlĊ
ant „
„.

Tvarkingai atžymơkite kilpos ilgƳ ant
audinio. Patieskite audinƳ taip, kad
tolimiausias skersinis bǌtǐ po pơdele
(kilpa turi judơti link mǌsǐ). Atmeskite abu
siǌlus Ƴ kairĊ. Perslinkite šliaužiklƳ Ƴ save
taip, kad atžyma 2 viršuje sutaptǐ su
pradžios tašku 1.
MPradžios taškas

NAtžyma viršuje
PASTABA:

Skalơ ant šliaužiklio pateikta centimetrais
[2]
[3]
[4]

[5]

[6]

Siǌkite Ƴ priekƳ, kol nepasieksite Jǌsǐ kilpos
priekinơs atžymos. Sustabdykite mašiną.
Pakelkite adatą aukštyn.
Peltakio pasirinkimo rankenơlĊ pastatykite ant „ „.
Pasiǌkite 5 dygsnius. Sustabdykite mašiną.
Pakelkite adatą aukštyn.
Peltakio pasirinkimo rankenơlĊ pastatykite ant „ „.
Pasiǌkite Ƴ priekƳ , kol nepasieksite
tolimiausios kilpos atžymos
Pakelkite adatą aukštyn.
Peltakio pasirinkimo rankenơlĊ pastatykite ant „ „.
Pasiǌkite 5 dygsnius ir sustokite.
Tuomet dygsnio ilgƳ nustatykite ant „0“, o
peltakio pasirinkimo rankenơlĊ ant tiesaus
dygsnio. Pasiǌkite keletą sutvirtinanþiǐ
dygsniǐ
Pakelkite adatą ir prispaudimo pơdelĊ.
Nuimkite nuo mašinos audinƳ ir nukirpkite
siǌlus. Ʋ užtvirtinimo dygsnius Ƴverkite
segtuką. Ardymo Ƴrankiu prapjaukite kilpą.
Tik atsargiai, neprapjaukite dygsniǐ.
QAdatos siǌlas

RRitelơs (apatinis) siǌlas

Kilpos tankio keitimas
Pasukite dygsnio ilgio reguliavimo rankenơlĊ
ribose „
„ , kad pakeisti kilpos dygsniǐ
tankƳ.
SKilpos dygsniai tankesni

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

MPeltakio pasirinkimas:
NZigzago plotis:
ODygsnio ilgis:
PSiǌlo Ƴtempimas:
QPrispaudimo pơdelơ:
[1]

4-5
0.5-1
1-5
Rơmelis kilpai J arba
pơdelơ kilpai B

Pakelkite pơdelĊ automatinei kilpai,
užmeskite virvelĊ ant kabliuko, esanþio už
pơdelơs.
Atveskite virvelơs galus Ƴ priekƳ, padedant
juos po pơdele.
VirvelĊ, kad ją ištempti, užkabinkite už
šakutơs, esanþios pơdelơs priekyje.

MKabliukas
NŠakutơ
[2]

Abu siǌlus atmeskite Ƴ kairĊ.
Paslinkite šliaužiklƳ Ƴ save taip, kad
viršutinơ atžyma P, esanti ant šliaužiklio,
sutaptǐ su pradžios tašku O.

OPradžios taškas
PViršutinơ atžyma
QAdatos siǌlas
RRitelơs (apatinis) siǌlas
Nuleiskite adatą Ƴ audinƳ Ƴ pradžios tašką ir
nuleiskite prispaudimo pơdelĊ.
Palengva spauskite pedalą ir nusiǌkite
kilpą virš virvelơs. Atlikimo seka, kaip ir
siuvant paprastą kilpą.
[3]
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Patraukite už kairio virvelơs
patempkite jƳ ir nukirpkite galus.
Kaip prapjauti kilpą, žiǌr. pusl.32.

galo,

Užtrauktuko Ƴsiuvimas
Mašinos nustatymas

MPeltakio pasirinkimas:
NZigzago plotis:
ODygsnio ilgis:
PSiǌlo Ƴtempimas:
QPrispaudimo pơdelơ:

A
5
1.5-4
3-6
Pơdelơ E užtrauktuko
Ƴsiuvimui

Pơdelơs užtrauktukui pritvirtinimas
A.

Kad prisiǌti kairĊ užtrauktuko pusĊ,
pơdelĊ E pritvirtinkite už išơmos ant
skersinio dešinơs pusơs

B.

Kad prisiǌti dešinĊ užtrauktuko pusĊ,
pơdelĊ E prikabinkite už išơmos ant
skersinio kairơs pusơs

MIšơma
NSkersinis
[1]

Pridơkite vieną
matmens. Tai
matmuo.

cm prie
bendras

užtrauktuko
prakirpimo

MPriekinơ audinio pusơ
N1 cm
OPrakirpimo matmuo
PUžtrauktuko matmuo
QSpyna
RUžtrauktuko dantukai
SUžtrauktuko juosta
TIšversta pusơ
UPrakirpimo pabaiga
[2]

Sudơkite priekines audinio puses kartu.
Prasiǌkite apatinƳ kraštą (2 cm) iš dešinơs
pusơs iki prakirpimo pabaigos.
Užtvirtinkite dygsnius reversu.
Rankiniu bǌdu pailginkite dygsnius iki 4
mm, atpalaiduokite adatos siǌlo Ƴtempimą
iki 1, pridaigstykite pilną užtrauktuko ilgƳ
ant audinio.

V2cm užlaida
11
12
13
14
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Daigstymas
Reversas
Prakirpimo pabaiga
Apatinis kraštas

Prisiuvimas
[1]

Prisekite užtrauktuko prisiuvimo pơdelĊ
prie pơdelơs laikiklio iš dešinơs pusơs.
Uždơti atgal viršutinƳ audinio sluoksnƳ ant
užlaidos. Tada uždơkite apatinƳ audinio
sluoksnƳ, paliekant 0.4 cm iki audinio
krašto.

MApatinis sluoksnis
NPrakirpimo pabaiga
OUžtrauktuko dantukai
P0.4 cm iki krašto
QViršutinis kraštas
RPrakirpimo matmuo
SUždơtas kraštas
TDaigstymas
[2]

Išdơstykite užtrauktuko dantukus greta su
kloste 0.4 cm ir pridaigstykite užtrauktuko
juostą prie audinio apatinio sluoksnio.
Sutapdinkite užtrauktuko pơdelĊ su kloste.
Grąžinkite siǌlo Ƴtempimą ir dygsnio ilgƳ Ƴ
pradines reikšmes. Nusiǌkite per visą
užtrauktuko juostos ilgƳ.

[3]

Sustokite, kai pơdelơ bus 5 cm iki
užtrauktuko spynos.
Nuleiskite adatą Ƴ audinƳ, pakelkite
prispaudimo pơdelĊ ir atverkite
užtrauktuką.

USpyna
V5 cm
[4]
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Nuimkite audinƳ ir uždarykite užtrauktuką.
Paimkite viršutinƳ audinio sluoksnƳ ir
pratieskite jƳ virš užtrauktuko.
Pridaigstykite užtrauktuko juostą prie
viršutinio sluoksnio.
11

Daigstymas

12

Užtrauktuko juosta

[5]

Pakelkite pơdelĊ. Nuimkite ją ir
perstatykite Ƴ kairĊ pusĊ.
Nusiǌkite apatinĊ dalƳ 1 cm nuo daigstymo
statmenai užtrauktuko juostai ir prakirpimo
pabaigai.
Pasukite audinƳ 90 laipsniǐ ir nusiǌkite per
visą užtrauktuko juostos ilgƳ.
Sustokite keletą cm iki užtrauktuko
viršaus.
Nuleiskite adatą Ƴ audinƳ, pakelkite pơdelĊ,
pašalinkite daigstymo dygsnius.
13
14

[6]
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Daigstymo dygsniai
1 cm

Atidarykite užtrauktuką.
Siǌlơs pabaigoje padarykite keletą reverso
dygsniǐ, kad užtvirtinti siǌlĊ.
Kai abi užtrauktuko pusơs prisiǌtos, su
ardymo Ƴrankiu pašalinkite daigstymo
dygsnius.

Paslơpto dygsnio siǌlơ
Mašinos nustatymas

MPeltakio pasirinkimas:
NZigzago plotis:
ODygsnio ilgis:
PSiǌlo Ƴtempimas:
QPrispaudimo pơdelơ:

[1]

E arba F
2-3
2-3
1-4
Pơdelơ G paslơpto
dygsnio siǌlei

Užlenkite kraštą, po to atlenkite jƳ atgal,
formuojant užlaidą siǌlei nuo 0.4 iki 0.7
cm, kaip pavaizduota.

MIšversta audinio pusơ
N0.5 cm
OSunkus audinys
PLengvi ir vidutiniai audiniai
[2]

Patalpinkite medžiagą taip, kad adata
galơtǐ vos Ƴdurti Ƴ klostĊ, adatai atsidǌrus
dešinơje kraštinơje svyravimo padơtyje.
Nuleiskite prispaudimo pơdelĊ.

[3]

Pasukite kreiptuvo varžtą, kad sureguliuoti
kreiptuvą vienoje linijoje su klostơs kraštu.
Siǌkite išilgai klostơs krašto, kreipiant
medžiagą taip, kad adata pagautǐ klostơs
kraštą.

QKreiptuvo varžtas
RKreiptuvas
SKlostơ

[4]

Ištieskite klostĊ.

TGeroji medžiagos pusơ.
PASTABA:

Jeigu adata per toli nueis Ƴ kairĊ, ant priekinơs
audinio pusơs bus matomi dygsniai.
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5 SKYRIUS. DEKORATYVINIS SIUVIMAS
Dekoratyviniai atlasiniai dygsniai (Tik 521)
Mašinos nustatymas

MPeltakio pasirinkimas:
NZigzago plotis:
ODygsnio ilgis:
PSiǌlo Ƴtempimas:
QPrispaudimo pơdelơ:

J
3-5
0.5-1
1-4
Pơdelơ A zigzagui
arba pơdelơ B kilpai

Ant bandomosios audinio juostelơs nustatykite
dygsniǐ tankƳ. Nepriekaištingam rezultatui, ant
audiniǐ, kaip šifonas, esant bǌtinumui,
panaudokite vieną sluoksnƳ nuplơšiamo
stabilizatoriaus. Geresniam rezultatui, truputƳ
sumažinkite viršutinio siǌlo Ƴtempimą.

Dekoratyviniai atlasiniai dygsniai
(Tik 525S)
Mašinos nustatymas

MPeltakio pasirinkimas:
NZigzago plotis:
ODygsnio ilgis:
PSiǌlo Ƴtempimas:
QPrispaudimo pơdelơ:

I-L
3-5
0.5-1
1-4
Pơdelơ A zigzagui
arba pơdelơ B kilpai

Ant bandomosios audinio juostelơs nustatykite
dygsniǐ tankƳ. Nepriekaištingam rezultatui, ant
audiniǐ, kaip šifonas, esant bǌtinumui,
panaudokite vieną sluoksnƳ nuplơšiamo
stabilizatoriaus. Geresniam rezultatui, truputƳ
sumažinkite viršutinio siǌlo Ƴtempimą.
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Dekoratyviniai elastiniai dygsniai
(Tik 521)
Mašinos nustatymas

MPeltakio pasirinkimas:
NZigzago plotis:
ODygsnio ilgis:
PSiǌlo Ƴtempimas:
QPrispaudimo pơdelơ:

A-J
3-5
S.S.
1-4
Pơdelơ A zigzagui

Dekoratyviniai elastiniai dygsniai naudojami
suteikiant gaminiui individualumo.
Darbo metu atsargiai nukreipkite audinƳ,
kadangi jis judơs pirmyn-atgal.

Dekoratyviniai elastiniai dygsniai
(Tik 525S)
Mašinos nustatymas

MPeltakio pasirinkimas:
NZigzago plotis:
ODygsnio ilgis:
PSiǌlo Ƴtempimas:
QPrispaudimo pơdelơ:

A-L
3-5
S.S.
1-4
Pơdelơ A zigzagui

Dekoratyviniai elastiniai dygsniai naudojami
suteikiant gaminiui individualumo.
Darbo metu atsargiai nukreipkite audinƳ,
kadangi jis judơs pirmyn-atgal.
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Klostơs
Mašinos nustatymas

MPeltakio pasirinkimas:
NZigzago plotis:
ODygsnio ilgis:
PSiǌlo Ƴtempimas:
QPrispaudimo pơdelơ:

D
3-5
S.S.
1-4
Pơdelơ A zigzagui

Žingsnis 1:
Paimkite lengvą ir minkštą audinƳ, kaip batistas
arba šali. Atkirpkite audinio tris kartus daugiau
negu numanomas plotis.
Dygsnio ilgƳ nustatykite Ƴ „4“ ir atpalaiduokite
adatos siǌlo Ƴtempimą iki „1“. Pasiǌkite tiesiu
dygsniu lygiagreþias linijas kas 1 cm viena nuo
kitos skersai viso klostimo ploto.

M1 cm
Žingsnis 2:
Iš vieno krašto užriškite mazgus. Iš kito krašto
ištraukite ritelơs (apatinƳ) siǌlą ir tolygiai
išdơstykite klostes. Užtvirtinkite siǌlus.
Nustatykite pirmykštƳ siǌlo Ƴtempimą.
Tarp klosþiǐ eiliǐ nusiǌkite dekoratyvinius
peltakius.
Užbaigus darbą, paleiskite klosþiǐ dygsnius.
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Dygsniavimas (Tik 525S)
Mašinos nustatymas

MPeltakio pasirinkimas:
NZigzago plotis:
ODygsnio ilgis:
PSiǌlo Ƴtempimas:
QPrispaudimo pơdelơ:
RKreiptuvas dygsniavimui

Kreiptuvas dygsniavimui
pastovǐ atstumą tarp eiliǐ.

A
0 arba 5
1.5-4
3-6
Pơdelơ A zigzagui

padeda

išlaikyti

Ʋstatykite dygsniavimo kreiptuvą Ƴ kiaurymĊ ir
nustatykite pageidaujamą atstumą tarp eiliǐ.

MDygsniavimo kreiptuvas
NKiaurymơ kreiptuvui
Siǌkite tiesiǐ siǌliǐ eiles, dygsniavimo
kreiptuvas turi praeiti tiksliai pagal ankstesnĊ
eilĊ.

OAtstumas tarp eiliǐ.
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Siauros klostơs
Mašinos nustatymas

MPeltakio pasirinkimas:
NZigzago plotis:
ODygsnio ilgis:
PSiǌlo Ƴtempimas:
QPrispaudimo pơdelơ:

A
0 arba 5
1.5-3
2-6
Pơdelơ G paslơpto
dygsnio siǌlei

Sulenkite audinƳ gerąja puse Ƴ vidǐ. Nuleiskite
adatą 0.1 – 0.2 cm nuo pakloto krašto.
Nuleiskite pơdelĊ. Pasukite varžtą ant pơdelơs
taip, kad kreiptuvas, esantis ant pơdelơs, bǌtǐ
prigludĊs prie sulenkto krašto.
Siǌkite lơtai, nukreipdami sulenktą kraštą išilgai
kreiptuvo, esanþio ant pơdelơs.
Atlenkite audinƳ ir išlyginkite klostes.

MVaržtas
NKreiptuvas
OSulenktas kraštas

Siǌlơ-kriauklơ
Mašinos nustatymas

MPeltakio pasirinkimas:
NZigzago plotis:
ODygsnio ilgis:
PSiǌlo Ƴtempimas:
QPrispaudimo pơdelơ:

G
5
2-3
6-8
Pơdelơ B kilpai

Paimkite lengvą audinƳ (pavyzdžiui, trikotažą),
sudơkite klostĊ.
Siuvimo metu adata Ƴ siǌlĊ turi formuoti iš
dešinơs pusơs sulenktą kraštą.
Užbaigus darbą, ištiesinkite audinƳ ir iš vienos
pusơs išlyginkite siǌlĊ.

PASTABA:
Norơdami atlikti dideles klostes, padidinkite
adatos siǌlo Ƴtempimą

— 42 —

Siuvinơjimas kiauruþiais
Mašinos nustatymas

MPeltakio pasirinkimas:
NZigzago plotis:
ODygsnio ilgis:
PSiǌlo Ƴtempimas:
QPrispaudimo pơdelơ:

H
3-5
1-3
1-4
Pơdelơ A zigzagui

Šiuo dygsniu pasinaudokite, sujungiant dvi
gaminio dalis ir suteikiant gaminiui patrauklumo.
Sulenkite klostes po 1.3 cm iš abiejǐ kraštǐ ir
išlyginkite. Segtukais sutvirtinkite abu kraštus
0.3 cm vieną nuo kito prie popieriaus arba prie
atplơšiamo stabilizatoriaus.

MPopierius
Lơtai siǌkite, nukreipiant audinƳ taip, kad adata
užgriebtǐ sulenktus kraštus iš abiejǐ pusiǐ.
Užbaigus darbą, pašalinkite popieriǐ.

„Peþvork“
Mašinos nustatymas

MPeltakio pasirinkimas:
NZigzago plotis:
ODygsnio ilgis:
PSiǌlo Ƴtempimas:
QPrispaudimo pơdelơ:

D
5
1-3
1-4
Pơdelơ A zigzagui

Sudơkite du audinio sluoksnius gerąja puse
vieną Ƴ kitą.
Tiesiais dygsniais nusiǌkite išilgai kraštǐ.
Ištieskite audinƳ ir atlenkite užlaidas.
Padơkite audinƳ po pơdele taip, kad siǌlơs linija
sutaptǐ su pơdelơs centru.
Nuleiskite prispaudimo pơdelĊ ir nusiǌkite
peltakƳ išilgai siǌlơs linijos.

MGeroji audinio pusơ
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Aplikacija
Mašinos nustatymas

MPeltakio pasirinkimas:
NZigzago plotis:
ODygsnio ilgis:
PSiǌlo Ƴtempimas:
QPrispaudimo pơdelơ:
RPơdelơs spaudimas:

C
3-5
0.5-1
1-4
Pơdelơ B kilpai
„2“

Pritvirtinkite arba lygintuvu priklijuokite lydžią
aplikaciją prie audinio.
Nusiǌkite aplink aplikaciją taip, kad dygsniai
gultǐ pagal išorinƳ aplikacijos kraštą.
Kampǐ apdorojimas:
Sustabdykite mašiną ir nuleiskite adatą Ƴ audinƳ
ant išorinio aplikacijos krašto.
Pakelkite prispaudimo pơdelĊ, sukite audinƳ
reikalinga kryptimi.

PASTABA:
Baigus darbą, nustatykite pơdelơs spaudimą
ant „3“.
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5 SKYRIUS. MAŠINOS PRIEŽIǋRA
DƠMESIO:
Prieš pradedant valyti mašiną, išjunkite
mašinos elektros maitinimą ir ištraukite kištuką
iš rozetơs

PASTABA:
Neardykite mašinos kitaip negu aprašyta
šiame skyriuje
IšorinƳ korpusą valykite su audiniu ir minkštu
muilu.

Ša ud yk l ơ s i r a ud i ni o
mechanizmo valymas
[1]

p a d a vi mo

Nuimkite prispaudimo pơdelĊ ir adatą. Su
atsuktuvu išsukite adatos plokštelơs
varžtą.
Nuimkite adatos plokštelĊ ir išimkite ritelĊ.

MVaržtas
[2]

Pakelkite ir ištraukite ritelơs laikiklƳ.

NRitelơs laikiklis
[3]

Šepetơliu nuvalykite šiukšles ir dulkes.
Pavalykite ritelơs laikiklƳ su minkštu sausu
audiniu.

[4]

Su šepetơliu nuvalykite dulkes nuo
audinio padavimo ir šaudyklơs
mechanizmǐ.

OŠepetơlis dulkơms valyti
PAudinio padavimo mechanizmas
[5]

Su sausu minkštu audiniu nuvalykite
šaudyklơs mechanizmą.

QŠaudyklơs mechanizmas
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Ritelơs laikiklio pakeitimas
Ƴstatykite

Ƴ

[1]

Ritelơs laikiklƳ
mechanizmą.

šaudyklơs

[2]

Ritelơs laikiklio iškyšulys turi bǌti greta
šaudyklơs mechanizmo fiksatoriaus.

MIškyšulys
NFiksatorius
[3]

Ʋstatykite ritelĊ.
Pastatykite Ƴ vietą adatos plokštelĊ, kad
du kreipiantieji kaišteliai pataikytǐ Ƴ adatos
plokštelơs kiaurymes. Atsuktuvu
užveržkite varžtą.

OKreipianþiosios kiaurymơs
PVaržtas

Lemputơs keitimas
725S modelis turi LED apšvetima!
DƠMESIO:
Prieš keiþiant lemputĊ išjunkite mašinos
maitinimą ir ištraukite kištuką iš rozetơs
Ištraukite kaištƳ ir atsukite varžtą. Nuimkite
priekinĊ panelĊ.

MKaištis
NVaržtas
OPriekinơ panelơ
Pastumkite lemputĊ ir, kad išimti, pasukite ją
prieš laikrodžio rodyklĊ.
Ʋstatant naują lemputĊ, pastumkite ir pasukite ją
pagal laikrodžio rodyklĊ.

PLemputơ
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GEDIMǏ ŠALINIMAS
Gedimas
Trǌkinơja viršutinis
siǌlas

Trǌkinơja apatinis
siǌlas

Lǌžinơja adata

Kilpojasi viršutinis
siǌlas
Praleidinơjami dygsniai

Galima priežastis

1.Neteisingai Ƴvertas adatos siǌlas
2.Viršutinis siǌlas per daug Ƴtemptas
3.Sulenkta arba atbukusi adata
4.Neteisingai Ƴstatyta adata
5.Prieš pradedant siǌti abu siǌlai nebuvo atmesti atgal ir nepakloti
po prispaudimo pơdele
6.Užbaigus siǌti, audinys nebuvo atmestas atgal
7.Adatos ir siǌlo numeriai neatitinka vienas kitam
1.Apatinis siǌlas neteisingai Ƴvertas Ƴ ritelơs laikiklƳ
2.Užsiteršơ ritelơs dangtelis
3.Pažeista ritelơ, sunkiai sukasi
4.Siǌlas laisvai suvyniotas ant ritelơs
1.Neteisingai Ƴstatyta adata
2.Sulenkta arba atbukusi adata
3.Adata nepakankamai pritvirtinta
4.Naudojama neteisinga pơdelơ
5.Audinys nebuvo atmestas atgal po siuvimo
6.Per plona adata siuvamai medžiagai
1.Silpnas adatos siǌlo Ƴtempimas
2.Siǌlas neatitinka adatos dydžiui
1.Neteisingai Ƴstatyta 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 Ƴvertas adatos siǌlas
6.Naudojama adata žemos kokybơs

Pastaba
Puslapis13
Puslapis 18
Puslapis 9
Puslapis 8
Puslapis 19
Puslapis 19
Puslapis 9
Puslapis 12
Puslapis 45
Pakeisti ritelĊ
Pervynioti siǌlą
Puslapis 9
Puslapis 9
Puslapis 9
Pakeisti pơdelĊ
Puslapis 19
Puslapis 9
Puslapis 16
Puslapis 8
Puslapis 9
Puslapis 9
Puslapis 9
Puslapis 9
Puslapis 13
Pakeisti adatą

Siǌlơ banguojasi

1.Per daug Ƴtemptas adatos siǌlas
2.Neteisingai Ƴvertas adatos siǌlas
3.Adata per stora siuvamai medžiagai
4.Ilgi dygsniai
*Siuvant labai plonas medžiagas, po jomis paklokite stabilizatoriǐ

Puslapis 18
Puslapis 13
Puslapis 9
Sutrumpinkite
dygsnius

Netolygiai paduodama medžiaga

1.Audinio kreiptuve prisikaupơ nešvarumǐ
2.Per trumpi dygsniai

Mašina neveikia

3.Nepajungtas padavimo mechanizmas
4.Nesureguliuotas pơdelơs spaudimas Ƴ audinƳ
1.Mašina neƳjungta Ƴ rozetĊ
2.Ritelơs skyriuje Ƴstrigo nešvarumǐ
3.Smagratis išjungtas ritelơs vyniojimui

Puslapis 45
Pailginti dygsnius
Puslapis 7
Puslapis 7
Puslapis 6
Puslapis 45
Puslapis 11

Siǌlơs nelygios

1. Dygsniai nesubalansuoti

Puslapis 17

Netvarkingai siuvama kilpa
Mašina dirba triukšmingai

1.Siuvamai medžiagai netinka kilpos dygsniǐ tankis
2.Siuvant elastines medžiagas nenaudojama paklotinơ medžiaga
1.Ʋ šaudyklơs mechanizmą pakliuvo siǌlas
2.Padavimo mechanizme susikaupơ nešvarumǐ

Puslapis 28,32
Puslapis 26
Puslapis 45
Puslapis 45

Audinys nuslysta
nuo mašinos

1.Neteisingai nustatytas pơdelơs spaudimas Ƴ audinƳ

Puslapis 7

— 47 —

