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

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. 

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

3. 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. 
4. Mašina turi dirbti su atviromis ventiliacin mis angomis. Periodiškai valykite mašinos 

ventiliacini  ang  srit  bei pedal  nuo dulki , p ko ir audini  liku i . 
5. Ne meskite ir nekaišiokite nieko  bet kurias angas. 
6. Dirbkite su mašina tiktai patalpose. 
7. Nedirbkite patalpose, kuriose buvo išpurkšti aerozoliai arba buvo naudojamas 

deguonis. 
8. Nor dami išjungti siuvimo mašinos elektros maitinim , visus jungiklius nustatykite  

pad t  „off“ (“0“). Po to ištraukite elektros kištuk  iš lizdo. 
9. Netraukite elektros kištuko iš lizdo laikydami už laido. Visuomet imkite už kištuko 

korpuso. 
10. Pirštus laikykite toliau nuo judan i  dali . Ypa  didel  d mes  skirkite darbo sri iai 

aplink adat . 
11. Naudokite tik originali  adatos plokštel , naudojant netinkam  plokštel , galima 

sulaužyti adat . 
12. Nenaudokite sulenkt  adat . 
13. Netraukite ir nestumkite audinio siuvant, nes gali sul žti adata. 
14. 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 

15. 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  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1



 

2

TURINYS 

1 SKYRIUS. PAGRINDIN S DALYS 3 

Papildomas staliukas 4 

Laisva rankov  4 

Standartin s pagalbin s priemon s 4 

Siuvimo reikmen  saugykla 4 

2 SKYRIUS. PASIRUOŠIMAS SIUVIMUI. 5 

Prijungimas mašinos prie tinklo 5 

Pedalas 5 

Prispaudimo p del  6 

Norint pakeisti adat  7 

Adat  ri i  stryp  nustatymas 8 

Ritel s vyniojimas 9 

Si lo v rimas  mašin  10 

Peltakio pasirinkimas 12 

Dygsnio ilgio keitimas 12 

Atbulinio siuvimo migtukas 13 

Adymo plokštel  13 

3 SKYRIUS. PAGRINDIN  SIUVIMO TECHNIKA 14 

Tiesus siuvimas 14 

Peltakio krypties keitimas 14 

Si li  kreipian i j , esan i  ant adatos plokštel s panaudojimas 15 

Siuvimas sta iu kampu 15 

Siuvimas zigzagu 15 

4 SKYRIUS. PRAKTIŠKAS SIUVIMAS 16 

Trikotažinis dygsnis 16 

Apm timas 16 

Tiesus sustiprintas (stre ) dygsnis 17 

Sustiprintas dygsnis zigzag 17 

Sag  prisiuvimas 18 

Sag  kilpos 19 

Užtrauktuko siuvimas 20 

Krašto palenkimo pasl pto dygsnio si l  20 

5 SKYRIUS. DEKORATYVINIS SIUVIMAS 21 

Siuvimas kriauklele 21 

Raukiniai 21 

Aplikacijos 22 

Sustiprintas (stre ) dygsnis 22 

6 SKYRIUS MAŠINOS PRIEŽI RA 23 

Šaudykl s apkabos mazgas 23 

Padavimo dantuk  valymas 23 

Lemput s keitimas 24 

GEDIM  ŠALINIMAS 25 



1 SKYRIUS. PAGRINDIN S DALYS 
 

1. Reversas 
2. Peltakio pasirinkimo ranken l  
3. Dygsnio ilgio reguliatorius 
4. Vyniojimo rit s fiksatorius 
5. Rit s vyniojimo velenas 
6. Rit s strypeliai 
7. Rit s vyniojimo si lo kreiptuvas 
8. Si lo kreiptuvas 
9. Si lo pritraukiklio svirtis 
10. Si lo tempimo reguliatorius 
11. Priekin  panel  
12. Adatos plokštel  
13. Papildomas staliukas 
14. Prispaudimo p del s laikiklis 
15. Adatos vedžiotuvo varžtas 
16. Adata 
17. Prispaudimo p del  
18. Rankena pernešimui 
19. Smagratis 
20. Elektros maitinimo jungiklis 
21. Mašinos jungtis 
22. Laisva rankov  
23. Prispaudimo p del s pak limo svirtis 
24. P del s kontrol  
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Papildomas staliukas: 
Papildomas staliukas suteikia papildom  
siuvimo pavirši  ir gali buti lengvai nuimtas. 
 
Norint nuimti staliuk : 
Patraukite papildom  staliuk  nuo mašinos. 
 
Norint statyti staliuk : 
Stumkite staliuk  iki tol kol jis pasistatis  
tikam  padiet . 
 
 
Laisva rankov : 
Su laisvos rankov s pagalba patogu atlikti 
operacija rankov se, ties juosmeniu, kelnes ir 
kitokius rankovi  pavidalo gaminius. 
 
 
 
 
 
Standartin s pagalbin s priemon s: 
1. Ritel s. 
2. Ardymo rankis. 
3. Adat  rinkinys. 
4. Slankus kilpos r melis. 
5. Pasl pto digsnio p del . 
6. Užtrauktuko p del . 
7. Adatos plokštel  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Siuvimo reikmen  saugykla: 
Siuvimo reikmenis gali b ti patogiai patalpintos 
papilodomome staliuke. 
 
1. Siuvimo reiken  saugykla. 
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2 SKYRIUS. PASIRUOŠIMAS SIUVIMUI. 
 
Prijungimas mašinos prie tinklo: 
 
[1] Išjungti mašinos maitinim . 
[2] Mašinos jungt  statykite  mašinos lizd . 
[3] Elektros kištuk  statykite  elektros rozet  sienoje. 
[4] Ijunkite ašinos maitinim . Užsideks siuvimo lemput . 
 

1. Elektros kištukas 
2. Maitinimo jungiklis 
3. Rozet  sienoje 
4. Mašinos jungties lizdas 
5. Mašinos jungtis 

 
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 nelieskite 
judan i  mašinos dali , toki  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 koinio pedalo, kitaip mašina 
gali netik tai prad ti suktis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pedalas: 
Siuvimo greitis reguliuojamas su kojiniu pedalu. 
Kuo stipriau spausite pedal , tuo grei iau suksis 
mašina. 
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Prispaudimo p del : 
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. 
 

1. Žemiausia p del s pad tis 
2. prasta pakeltos p del s pad tis 
3. Aukš iausia pad tis 

 
 
Prispaudimo p del s keitimas: 
 

1. Prispaudimo p del  
2. Išpjova 
3. Skersin  ašel  

 
D MESIO: 
Prieš kei iant prispaudimo p del  išjunkite 
siuvimo mašin l . 
 
Kaip nuimti p del : 
Pasukite smagrat   save, kad pakelti adat   jos 
viršutin  pad t . Paspauskite 1) prispaudimo 
p del s krašta. 
 
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 . 
 
P del s laikiklis: 
 

1. Varžtas 
2. Kiaurym  
3. Kiaurym  strype  

 
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 . 
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 laikiklio.  

žiagoms. 

at s si ti. 

 
Norint pakeisti adat : 
Link sav s pasukite smagrat , pakeldami adat  ir 
nuleiskite prispaudimo p del . Atpalaiduokite 
adatos tvirtinimo varžt , pasukant j  prieš 
laikrodžio rodykl . Išimkite adat  iš
statykite nauj  adat  plokš ia pus  nuo sav s.  
statant nauj  adat , pastumkite j  aukštyn iki 

atramos ir atsuktuvu užveržkite adatos vedžiotuvo 
varžt . 
 
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 adotomis. 
 
Si lo ir adatos grafikas: 
* Aplamai, plonoms medžiagoms si ti naudojami 
ploni si lai ir plonos adatos. Stori si lai ir 
storesn s adatos – sunkesn ms med
* Visuomet, si l  ir adat  išbandykite ant 
gabaliuko medžiagos, kuri  ruoši
* Naudokite t  pat  si l  adatai ir ritelei. 
* Siuvant elastingas, labai plonas ir sintetines 
medžiagas naudokite adatas su m lynu antgaliu. 
Adatos su m lynu antgaliu efektyviai apsaugo nuo 
dygsni  praleidimo. 

 
 
 MEDŽIAGOS 

TIPAS 
AUDINYS SI LAS ADATOS DYDIS 

Lengvos Krepdešinas, 

vualis, 

batistas, 

muslinas, 

žoržetas, 

triko. 

Plonas šilkas, 

plona medviln , 

plona sintetika, 

plona medvilne, 

dengtas poliesteris. 

9 

arba 

11 

Vidutin s Linas, medviln , 

pik  saržas, 

dvigubas 

trikotažas, 

perkelis. 

50 šilkas, 

50-80 medviln , 

50-60 sintetika, 

medvilne dengtas, 

poliesteris. 

11 

arba 

14 

Sunkiosios Džinsas, tvidas, 

gabardinas, 

paltinis audinys, 

portjeros, 

apmušalin s 

medžiagos 

50 šilkas, 

50-60 medviln , 

40-50 sintetika, 

medvilne dengtas 

poliesteris. 

14 

arba 

16 

 



 
 

 
 
Adat  ri i  stryp  nustatymas: 
Ri i  stryp  paskirtis yra palaikyti si l , patiekiam   
mašin , rites. 
Panaudojimui pakelkite strypus aukštyn. 
Saugojimui, spustelkite žemyn. 
 
 
 
 
Kaip išimti arba d ti ritel s korpus : 
Atidarykite šaudykl s dangtel  
 
1. Šaudykl s dangtelis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pasukite smagrat  link sav s ir pakelkite adat . 
Paimkite už liežuv lio ir išimkite ritel s korpus . 
 
2. Liežuv lis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dedant ritel s korpus   viet , ragel  statykite  
dub  šaudykl s apkabos žiede. 
 
3. Ragelis 
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Ritel s vyniojimas: 
 
[1]. Ištraukite smagrat . 
[2]. Nuvyniokite nuo rit s si lo. Praveskite si l  
aplink vyniotuvo si lo kreiptuv . 
[3]. Praverkite si l  pro skylut  apatinio si lo 
ritel je iš vidaus  išor . Užd kite ritel  ant 
vyniotuvo veleno. 
[4]. Paslinkite ritel   dešin . 
[5]. Pedal  spauskite, laikydami ranka už laisvo 
si lo galo. Kai mašina padarys kelet  apsisukim , 
sustabdykite j  ir nukirpkite si lo gal  prie pat 
skylut s. 
 [6]. V l spauskite pedal . Kada ritel  bus pilnai 
privyniota si lo, sustabdykite mašin . 
Past m  vyniotuvo velen   kair , gr žinkite j   
pirmykšt  pad t , nukirpkite si l . 
[7]. Paspauskite smagrat   kair . (pradin  pad t ). 
 
Pastaba: 
Vyniotuvo veleno pad t  keiskite tik kai mašina 
sustoja. 
 
 
 
 
 
Si lo v rimas  ritel s korpus : 
[1]. statykite ritel   korpus . 
Si lo vyniojimosi kryptis turi b ti tokia, kaip 
pavaizduota. 
 
 
 
[2]. traukite si l   ritel s korpuso pjov . 
 
 
 
 
 
 
 
[3] traukite si l  po tempimo spyruokle ir praverti 
pro padavimo akut . 
 
* Palikti apie 10 cm laisvo si lo gal . 
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l s laikikl . 

t . 

 
Si lo v rimas  mašin : 
Sukdami  save smagrat , pakelkite si lo 
pritraukiklio svirt   pa i  aukš iausi  pad t . 
Pakelkite prispaudimo p del  
 
Užd kite si lo rit  ant strypo, kad si las eit  nuo 
rit s užpakalin s pus s, kaip pavaizduota. 
 
[1]. Abiem rankom praveskite si l  pro si lkreip . 
 
[2]. Prilaikant si l  šalia rit s, nuveskite j  žemyn  
tempimo zon  o tada aplink kontrolin s 
spyruok
 
[3]. Stipriai patempkite si l  aukštyn ir praverkite 
iš dešin s  kair  per si lo atitraukiklio svir
 
[4]. Dar patraukite si l  žemyn ir praveskite j  pro 
adatos vedžiotuvo si lkreip  kair je pus je. 
 
 
[5]. Praverkite si l  pro adatos sel  iš priekio  
užpakal . 
 
Pastaba: 
Norint lengviau verti si l   adat , reikia si lo gal  
nukirpti aštriomis žirkl mis. 

 
 



 
 
Ritel s si lo ištraukimas  virš : 
[1]. Kaire ranka lengvai palaikant adatos si l , 
pakelkite prispaudimo p del . 
 
 
 
[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 . 
 
 
 
[3]. Ištraukite abu si lus po 10 cm (6")  ir 
praveskite juos po prispaudimo p dele  
kit  mašinos pus . 
 
 
 
 
Viršutinio si lo tempimo balansas: 
 Subalansuotas tempimas: 

Si lo tempimas siuvimo metu nustatomas 
priklausomai nuo siuvamos medžiagos, sluoksni  
kiekio ir siuvimo b do. 
Idealiame tiesiame dygsnyje abu si lai persipina 
tarp abiej  medžiag  sluoksni , kaip pavaizduota 
(padidintai, kad parodyti detaliau).  
Idealaus zigzaginio dygsnio atveju, ritel s si lo 
nesimato ant viršutin s medžiagos pus s, o 
adatos si las nežymiai matosi ant apatin s 
(blogos) medžiagos pus s. 
 
1) Adatos si las (viršutinis si las) 
2) Ritel s si las (apatinis si las) 
3) Priekin  (viršutin ) audinio pus  
4) Išversta (apatin ) audinio pus  
5) Si lo tempimo diskelis 
6) Nustatymo atžyma 
 
 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: 

 

11

k  
aitmens, padidinkite 

viršutinio si lo tempim . 

Viršutinis (adatos) si las formuoja kilpas ant 
išverstos (apatin s) audinio pus s. tempimo dis
nustatykite ant didesnio sk



 
 

 
 
Peltakio pasirinkimas: 
Sukiojant peltakio pasirinkimo ranken l  pasirinkit 
reikalinga pelt ki. 
  
 
1. Pasirenktas peltakis. 
 
Pastaba: 
Norint nepažeisti adatos ir medžiagos. Išsitikinkite 
kad adata yra pakelta prieš pasirinkant peltaki. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dygsnio ilgio keitimas: 
Patraukite dygsnio ilgio keitimo ranken l   
reikiama dygsnio ilgio skai io viet . 
Ko didesnis skai ius, to didesnis dygsnio ilgis. 
 
* Siuvant zizago dygsniais, diskel  nustatyti 
diapazone 0.5 – 4. 
 
* Siuvant elastiniais dygsniais diskel  nustatyti 
ties S.S. 
 
* Jeigu elastin  si l  n ra vienoda, pasukite 
dygsnio ilgio diskel  link „-„, kad suspausti j  arba 
link „+“, kad ištempti. 
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Atbulinio siuvimo migtukas: 
Mašin l  sius atbulinia kryptimi, kol atbulinio 
siuvimo mygtukas yra paspaustas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adymo plokštel : 
Kad nustatyti adymo plokštel : 
 
Orientuokite adymo plokštel  taip, kad 3 
fiksatoriai 
b t  apatin je pus je. 
 
Pad kite adymo plokštel  ant adatos plokštel s, 
kad sutapt  fiksatoriai ir skylut s. Per adymo 
plokštel s išpjovas bus matyti padavimo 
dantukai. 
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3 SKYRIUS. PAGRINDIN  SIUVIMO 
TECHNIKA 
 
Tiesus siuvimas: 
 
1. Peltakio pasirinkimas. 
2. Prispaudimo p del : P del  zigzagui 
3. Si lo tempimas: 2-6 
4. Dygsnio ilgis: 1.5-4 
 
 
[1]. Pakelkite prispaudimo p del  ir pad kite 
medžiag , kad jos krašto linija sutapt  su si l s 
kreipian i ja linija, esan ia ant adatos plokštel s. 
Nuleiskite adat   medžiag . Nuleiskite 
prispaudimo p del  ir atmeskite si lus atgal. 
Atleiskite pedal . Švelniai nukreipti medžiag  
pagal kreipian i j  linij , ledžiant medžiagai 
pa iai jud ti. 
 
[2]. 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. 
 
 
 
 
[3]. Nukirpkite si l  su si lo nukirpimo 
mechanizmu. (1). 
Si lus nukerpami pakankamo ilgio, kad prad ti 
sekan i  si l . 
 
 
 
 
 
 
Peltakio krypties keitimas: 
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 . 
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Si li  kreipian i j , esan i  ant adatos 
plokštel s, panaudojimas: 
Nukreipian iosios linijos ant adatos plokštel s 
padeda išmatuoti užlaid  ant si l s. 
 
* Skai iai nurodo atstum  tarp adatos ir 
nukreipian ios linijos. 
 
 
 
 
 

Skai ius  10 15 20 3/8" 4/8" 5/8" 6/8"

Atstumas(cm) 1.0 1.5 2.0 1.0 1.3 1.6 1.9 

 
1. Centrin  adatos pozicija. 
2. Kreipian iosios linijos. 
3. Skai iai. 
 
Siuvimas sta iu kampu: 
Sta i  kamp  išpildymas 1.6 cm (5/8") nuo 
audinio krašto. Sustabdykite mašin , pasukite
save smagrat  ir nuleiskite adat   au

  
din . 

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. 
 
1. Kreiptuvas statiems kampams 
 
Siuvimas zigzagu: 
 
1. Peltakio pasirinkimas. 
2. Prispaudimo p del : Zigzago p del  
3. Si lo tempimas: 2-5 
4. Dygsnio ilgis: 0.5-4 
 
 
 
 
Paprastas zigzagas pla iai naudojamas 
apdorojant kraštus, prisiuvant sagas ir t.t. 
 
Norint pakeisti peltakio si vimo plot  reikia pasukti 
peltakio pasirinkimo ratuk  tarp zigzaginio siuvimo 
ir tiesaus siuvimo peltaki . 
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4 SKYRIUS. PRAKTIŠKAS SIUVIMAS 
 
Trikotažinis dygsnis: 
 
1. Peltakio pasirinkimas. 
2. Prispaudimo p del : Zigzago p del  
3. Si lo tempimas: 1-4 
4. Dygsnio ilgis: 0.5-4 
 
 
 
 
 
Toks dygsnis yra idealus siuvant trikotaž  arba 
vidutinius audinius, sudarant siaur  si l . Taip pat jis 
geras siuvant maudimosi kostiumus iš spandekso. 
Patieskite medžiag  paliekant 1.6 cm (5/8")  užlaid . 
Pasiuvus si l , nukirpkite nuo krašto audinio likut . 
Bukite atid s, ne nukirpkite dygsnio. 
 
 
 
Apm timas: 
 
1. Peltakio pasirinkimas. 
2. Prispaudimo p del : Zigzago p del  
3. Si lo tempimas: 1-4 
4. Dygsnio ilgis: S.S. 
 
 
 
 
 
 
Tokia si le apdorojami medžiagos pakraš iai,kad 
apsaugoti juos nuo suirimo (si l  iširimo). Pasiuvus 
si l , nukirpkite nuo krašto audinio likut . Bukite 
atid s, ne nukirpkite dygsnio. 
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Tiesus sustiprintas (stre ) dygsnis: 
 
1. Peltakio pasirinkimas. 
2. Prispaudimo p del : Zigzago p del  
3. Si lo tempimas: 2-6 
4. Dygsnio ilgis: S.S. 
 
 
 
 
 
 
Toks peltakys formuojasi iš dviej  dygsni   
priek  ir vieno atgal. Toki  si l  nelengva 
nutraukti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sustiprintas dygsnis zigzag: 
 
1. Peltakio pasirinkimas. 
2. Prispaudimo p del : Zigzago p del  
3. Si lo tempimas: 2-6 
4. Dygsnio ilgis: S.S. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Šiuo dygsniu galima si ti elastines medžiagas, 
kur reikalingas zigzag. 
 
Dygsn  galima panaudoti ir dekoratyvinei 
apdailai.
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Sag  prisiuvimas: 
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1. Peltakio pasirinkimas. 
2. Prispaudimo p del : Zigzago p del  
3. Si lo tempimas: 3-7 
4. Dygsnio ilgis: Bet koks. 
5. Adymo plokštel  
 
 
 
 
 
 
 
 
Pasukite smagrat , kad patikrinti ar adata pataiko  
kiekvien  iš sagos skylu i . Nuleiskite p del , 
kad vietoje prilaikyti sag . Sagos skylut s turi b
vienoje linijoje su pjova p del je. Nor dami 
suformuoti kojel , galite ant p del s pad ti 
smeigtuk . sitikinkite, kad 
adata pataiko  abi sagos skylutes. Pasi kite apie 
10 dygsni  ir nukirpkite adatos ir ritel s si lus, 
paliekant apie 10 cm galus. Per sagos skylut  
ištraukite adatos si l  tarp sagos ir medžiagos. 
Patraukite adatos si l , kad ištraukti  ger j  pus  
ritel s si l . Vyniokite abu si lus, kad suformuoti 
kojel  po saga ir po to abu si lus kartu suriškite. 
Po siuvimo pakelkite padavimo dantukus. 
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Sag  kilpos: 

1. Peltakio pasirinkimas:  
2. Prispaudimo p del : Slankus kilpos r melis. 
3. Si lo tempimas: 1-5 

4. Dygsnio ilgis:  
 
 
 
 
 
 
 
 
[1]. Atidžiai ant medžiagos atžym kite kilpos ilg  . 
Pad kite medžiag  po p dele taip, kad 
kilpos atžyma b t  nukreipta  jus. 
 
[2]. Perslinkite šliaužikl  (A)  save taip, kad atžyma 
(C)  viršuje sutapt  su pradžios tašku (B). 
 
PASTABA: 
Skal  ant šliaužiklio pateikta centimetrais 
 

[3]. Si l s pasirinkimo disk  nustatykite  " ". 
Si kite  priek  kol nepasieksite savo kilpos 
priekin s atžymos. Sustabdykite siuvim  kairiajame 
dygsnyje 

[4]. Si l s pasirinkimo disk  nustatykite  " ". 
ustabdykite siuvim  

dešiniajame dygsnyje 
Pasi kite 5 dygsnius. S

[5]. Si l s pasirinkimo disk  nustatykite  " ". 
Si kite kol nepasieksite kilpos galin s atžymos. 
Sustabdykite siuvim  dešiniajame dygsnyje. 

[6]. Si l s pasirinkimo disk  nustatykite  " ". 
Pasi kite kelet  užtvirtinimo dygsni  ir iškelkite 
adat  iš medžiagos. Nustatykite si l s pasirinkimo 

kelet  šaudyklini  (užtvirtinan i ) 
ygsni . 

te 
 verkite 

e skyl . Atsargiai, kad nenupjauti 
dygsni . 

 

disk   tiesaus siuvimo pad t . 
Pasi kite 
d
 
[7]. Nuimkite nuo mašinos medžiag  ir nukirpki
siuvimo si lus.  užtvirtinimo dygsnius
smeigtuk . Su si l s ardymo rankiu 
prapjaukit

 
 



 
Užtrauktuko siuvimas: 
 
1. Peltakio pasirinkimas. 
2. Prispaudimo p del : Zigzago p del  
3. Si lo tempimas: 2-6 
4. Dygsnio ilgis: 1.5-4 
 
 
 
 
Prisekite arba pridaigstykite užtrauktuko juostel  
prie medžiagos ir paklokite j  po p dele.  
Nutieskite si lus  kit  mašinos pus  ir nuleiskite 
p del . Nor dami si ti kair  užtrauktuko pus , 
nukreipkite užtrauktuko dantukus išilgai p del s 
krašto ir si kite per gamin  ir užtrauktuko juostel .  
Apsukite gamin  ir si kite kit  užtrauktuko pus  
tokiu pa iu b du kaip ir kair  pus . 
 
Krašto palenkimo pasl pto dygsnio si l : 
 
1. Peltakio pasirinkimas. 
2. Prispaudimo p del : Krašto palenkimo p del  
3. Si lo tempimas: 1-3 
4. Dygsnio ilgis: 1-3 
 
[1]. Siuvant sunkias medžiagas, iš pradžiu reikia 
susi ti medžiagos šon . Tuomet užlenkite krašt  
ir atlenkite j  atgal, formuojant užlaid  si lei nuo 
0.7 cm, kaip pavaizduota.  
 
1) Blogoji medžiagos pus  
2) Užlaida 0.7 cm 
 
[A] Sunkios medžiagos 
[B] Plonos arba vidutin s medžiagos  
 
[2]. Patalpinkite medžiag  taip, kad kai adata yra 
pa ioje kairoje pozicijoje, ji gal t  
vos durti  klost . 
 
[3]. Sukite kreiptuvo varžt  iki tol, kol kreiptuvas 
išsiligins su sulankstytu kraštu. 
 
3) Varžtas 
4) Kreiptuvas 
5) Sulankstytas kraštas 
 
[4]. Po krašto siuvimo, suspauskite abi 
medžiagos pus s. Viršutin j  medžiagos delyje 
tur tu matytis tik pasl pti dygsniai.
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5 SKYRIUS. DEKORATYVINIS SIUVIMAS 
 
Siuvimas kriauklele: 
 
1. Peltakio pasirinkimas. 
2. Prispaudimo p del : Zigzago p del  
3. Si lo tempimas: 6-8 
4. Dygsnio ilgis: 2-3 
 
 
 
Klost s krašt  paklokite pagal p del s pjov . 
Dešin je pus je adata turi kristi už medžiagos 
krašto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Raukiniai: 
 
1. Peltakio pasirinkimas. 
2. Prispaudimo p del : Zigzago p del  
3. Si lo tempimas: 1-4 
4. Dygsnio ilgis: S.S. 
 
 
 
 
Prie dygsnio ilgio „4“ si ti tiesi  si li  linijas, 
nutolusias viena nuo kitos 1 cm (3/8"), skersai 
klostuojamo ploto. 
Suriškite si lus si li  galuose išilgai vieno krašto.  
Patraukite ritel s (apatinius) si lus ir vienodai 
askirstykite klostes. 
Užtvirtinkite si lus kitame krašte. 
Tarp klos i  si li  nusi kite dekoratyvines si les. 
Ištraukite klos i  si li  dygsnius. 
 
1. 1 cm (3/8") 
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Aplikacijos: 
 
1. Peltakio pasirinkimas. 
2. Prispaudimo p del : Zigzago p del  
3. Si lo tempimas: 1-4 
4. Dygsnio ilgis: 0.5-1 
 
 
 
 
 
Pridaigstykite (arba priklijuoti su laidyne) 
aplikacijas ant medžiagos.  
 
Si kite aplink aplikacij , užtikrinant, kad adata 
krist  pagal išorin  aplikacijos krašt .  
 
Siuvant kampus, nuleiskite adat   medžiag . 
Pakelkite prispaudimo p del  ir pasukite 
medžiag   kair  arba  dešin . 
 
 
 
 
Sustiprintas (stre ) dygsnis: 

1. Peltakio pasirinkimas:  
2. Prispaudimo p del : Zigzago p del  
3. Si lo tempimas: 1-4 
4. Dygsnio ilgis: S.S. 
 
 
 
 
 
Jeigu d l audinio tipo tiesioginiai arba atbuliniai 
dygsniai tampa nesubalansuoti, tai sureguliuokite 
balans  su dygsnio ilgio diskeliu taip:  
 
Jeigu si l s sutrauktos, pasukite diskel  link „+“. 
Jeigu si l s yra ištemptos, diskel  pasukite link „-“. 
 
(Ži r ti 12 puslap ) 
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6 SKYRIUS MAŠINOS PRIEŽI RA 
 
D MESIO: Išjunkite maitinimo jungikl  ir/arba 
ištraukite kištuk  iš tinklo lizdo (rozet s). 
 
PASTABA: Nelaikykite mašin l  dr gnoj vietoj, 
prie radijatoriaus, arba vietoj kur ant mašin les 
patektu saul s šviesa.  
 
Šaudykl s apkabos mazgo išrinkimas: 
Pakelkite adat   jos viršutin  pad t  ir atidarykite 
šaudykl s dangtel . Atidarykite ritel s korpuso 
liežuv l , kuris yra ant lanksto, ir išimkite ritel s 
korpus  iš mašinos. Atidarykite šaudykl s apkabos 
žiedo laikiklius ir išimkite šaudykl s apkabos žied . 
Išimkite šaudykl s kabliuk . 
 
* Su šepet liu ir minkštu sausu audiniu išvalykite 
šaudykl s apkab . 
 
1. Ritel s korpusas 
2. Šaudykl s apkabos žiedo laikiklis. 
3. Šaudykl s apkabos žiedas 
4. Šaudykl s kabliukas 
5. Šaudykl s apkaba 
 
Šaudykl s apkabos mazgo surinkimas: 
Paimkite šaudykl s kabliuk  už centrinio kaištelio ir 
atsargiai statykite j  atgal  apkab , su šaudykl s 
pavara suformuojant piln  apskritim . 
statykite apkabos žied  taip, kad apatinis kaištelis 

patekt   dub . 
Pasukite laikiklius  j  pirmykšt  pad t , kad 
užfiksuoti šaudykl s apkabos žied . 
statykite ritel s korpus . 

 
6. Kaištelis 
7. duba 
 
Padavimo dantuk  valymas: 
 
D MESIO: 
Prieš atliekant padavimo dantuk  valym , išjunkite 
maitinimo jungikl  ir/arba ištraukite kištuk  iš tinklo 
lizdo (rozet s). 
 
Išimkite adat  ir prispaudimo p del . Išsukite 
adatos plokštel s fiksavimo varžt  ir nuimkite 
adatos plokštel . Su šepet liu nuvalykite dulkes ir 
p kus, kuri  yra prisirink  dantukuose. 
Pastatykite atgal adatos plokštel . 
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Lemput s keitimas: 
Siuvimo šviestuvas patalpintas už priekin s 
panel s. Nor dami pakeisti lemput , išjunkite 
siuvimo mašin  ir nuimkite priekin  panel . 
* Prieš kei iant lemput , ištraukite kištuk  iš 
rozet s. 
* Neardykite mašinos daugiau negu paaiškinta 
Kad išimti lemput , j  pasukite  kair  šia
techniniame aprašyme. 
 
 Kad išimti lemput , j  pasukite  kair . 
 Kad statyti lemput , j  pasukite  dešin . 

 
Persp jimas: 
Lemput  gali b ti KARŠTA. Lie iant j , saugokite 
pirštus. 
 



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. Suvimo si las, bei rit s si las 
neteisiklingai rengti po pedel  siuvimo 
pradžioje. 
6. Užbaigus si ti, audinys nebuvo 
atmestas atgal. 
7. Si las per plonas arba per storas 
adatai. 

Puslapis 10 
Puslapis 11 
Puslapis 7 
Puslapis 7 
Puslapis 14 
 
 
Puslapis 14 
 
Puslapis 7 
 

Tr kin ja apatinis 
si las 

1. Apatinis si las neteisingai vertas  
ritel s laikikl . 
2. Susikaupe nešvarumai ritel s dežuteje. 
3. Pažeista ritel , sunkiai sukasi. 

Puslapis 9 
 
Puslapis 23 
Pakeisti ritel  

L žin ja adata 1. Neteisingai statyta adata. 
2. Sulenkta arba atbukusi adata. 
3. Adata nepakankamai pritvirtinta. 
4. Adatos si las per daug temptas. 
5. Audinys nebuvo atmestas atgal po 
siuvimo. 
6. Per plona adata siuvamai medžiagai. 

Puslapis 7 
Puslapis 7 
Puslapis 7 
Puslapis 11 
Puslapis 14 
 
Puslapis 7 

Praleidin jami 
dygsniai 

1. Neteisingai statyta adata. 
2. Sulenkta arba atbukusi adata. 
3. Adata ir/arba si lai netinka siuvamai 
medžiagai. 
4. Siuvant plonus, sintetinius ir elastinius 
audinius nenaudojama adata su žydru 
antgaliu. 
5. Neteisingai vertas adatos si las. 
6. Yra naudojama neteisinga adata. 

Puslapis 7 
Puslapis 7 
Puslapis 7 
 
Puslapis 7 
 
 
Puslapis 10 
Pakeisti adat  

Si l  banguojasi  1. Adatos si las per daug temptas. 
2. Neteisingai vertas adatos si las. 
3. Adata per stora siuvamai medžiagai. 
4. Ilgi dygsniai. 

Puslapis 11 
Puslapis 10 
Puslapis 7 
Sutrumpinkite 
Dygsnius. 

Netolygiai 
paduodama 
medžiaga 

1. Audinio kreiptuve prisikaup  
nešvarum . 
2. Per trumpi dygsniai. 

 
Puslapis 23 
Pailginti dygsnius. 

Mašina neveikia 1. Mašina ne jungta  rozet . 
2. Ritel s skyriuje strigo si lai. 
3. Smagratis išjungtas ritel s vyniojimui. 

Puslapis 5 
Puslapis 23 
Puslapis 9 

Mašina dirba 
triukšmingai 

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

 
Puslapis 23 
 
Puslapis 23 
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