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Siuvimo mašinos dalys
1. Viršutinio siūlo įtempimo reguliatorius
2. Siuvimo pėdelės spaustuvo reguliatorius
3. Siūlo įtempimo svirtis
4. Siūlo pjoviklis
5. Siuvimo pėdelė
6. Adatos plokštelė
7. Dėžutė įrankiams
8. Siuvimo atbuline kryptimi svirtis
9. Ritės spaudiklis
10. Dygsnio ilgio reguliatorius
11. Siūlės indikatoriaus langelis
12. Audinio vediklio reguliatorius
13. Kilpos apsiuvimo svirtis
14. Automatinis įveriklis

15. Horizontalus ritės laikiklis
16. Ritės suktukas
17. Smagratis
18. Siūlės pasirinkimo reguliatorius
19. Srovės ir apšvietimo jungiklis
20. Elektros laido lizdas
21. Ritės siūlvedis
22. Viršutinis siūlvedis
23. Dangtelis
24. Rankena
25. Siuvimo pėdelės svirtis
26. Kilpos dygsnio reguliavimo anga
27. Pedalas (greičio reguliavimas)
28. Maitinimo laidas
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Priedai
Standartiniai priedai (1)
a. Universali pėdelė
b. Užtrauktuko siuvimo pėdelė
c. Sagos kilpos apsiuvimo pėdelė
d. Sagos siuvimo pėdelė
e. Siūlių ardiklis
f. Siūlės kreiptuvas
g. Adatų pakelis
h. Ritės laikiklis
i. Ritė (3 vnt.)
j. Atsuktuvas

Papildomi reikmenys (2)
Šių 10 papildomų reikmenų komplekte su siuvimo mašina 
nėra, tačiau juos galite įsigyti atskirai.
k. Antras ritės strypelis
l. Dekoratyvių siūlių siuvimo pėdelė
m. Apmėtimo pėdelė
n. Atsiūlėjimo pėdelė
o. Juostelių siuvimo pėdelė
p. Paslėptų siūlių siuvimo pėdelė
q. Adymo pėdelė
r. Raukčių pėdelė
s. Dygsniavimo pėdelė
t. Audinio padavimo pėdelė

Įrankių dėžutės įdėjimas
Laikydami dėžutę horizontaliai, ją įdėkite pastumdami 
rodyklės kryptimi (1).

Dėžutę galima naudoti reikmenims sudėti. Norėdami
atidaryti, patraukite ją rodyklės kryptimi (2).
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Įjungimas į elektros tinklą
Siuvimo mašiną į elektros tinklą įjunkite, kaip parodyta 
paveikslėlyje (1).

Dėmesio!
Baigę naudotis siuvimo mašina, ištraukite laido kištuką iš 
elektros lizdo.

Pedalas
Greičio pedalu galima reguliuoti siuvimo greitį (3).

Dėmesio!
Jeigu turite abejonių, kaip teisingai įjungti siuvimo mašiną 
į elektros tinklą, pasikonsultuokite su kvalifi kuotu elektriku.
Baigę naudotis siuvimo mašina, ištraukite laido kištuką iš 
elektros lizdo.
Pedalą reikia naudoti su 4C-316B (110–120 V) / 4C-326G 
(230 V) / 4C-316C arba 4C-326C (220–240 V) įtampos 
prietaisu pagamintu Panasonic Co., Ltd. (TAIVANIS).

Apšvietimas
Norėdami įjungti apšvietimą, paspauskite pagrindinį 
jungiklį (A) ir „I”.

Elektros lemputės keitimas
Siuvimo mašinos laido kištuką ištraukite iš elektros lizdo!

Lemputę pakeiskite tokio paties stiprumo 10 vatų
(110–120 V) arba 15 vatų (220–240 V) lempute.

– Atsukite varžtą (A), kaip parodyta paveikslėlyje (1).
– Nuimkite dangtelį (B).
– Išsukite seną lemputę ir įsukite naują (C) (2).
– Uždėkite dangtelį ir įsukite varžtą.

Jei iškilo klausimų, susisiekite su prietaiso pardavėju.
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Siuvimo pėdelės lygių reguliavimo 
svirtis
Jeigu siuvate kelis audinių sluoksnius ar storą audinį,
kad būtų lengviau siūti, siuvimo pėdelę galite pakelti į 
aukščiausią padėtį (A).

Siuvimo pėdelės spaustuvo 
pritaikymas
Siuvimo mašinos pėdelės spaustuvas iš anksto būna 
nustatytas ir jo nebereikia reguliuoti siuvant tam tikrus 
audinius (labai plonus arba storus).

Jeigu vis dėlto norite pareguliuoti siuvimo pėdelės 
spaustuvą, moneta pasukite jo varžtą.

Jeigu siuvate labai plonus audinius, siuvimo pėdelės 
spaustuvą atpalaiduokite – varžtą pasukite prieš laikrodžio 
rodyklę, o jei siuvate storą audinį – pagal laikrodžio rody-
klę.

Siuvimo pėdelės antgalio 
pritvirtinimas
Pakelkite siuvimo pėdelės strypelį (a). Pritvirtinkite siuvimo 
pėdelės laikiklį (b) taip, kaip parodyta paveikslėlyje (1).

Siuvimo pėdelės pritvirtinimas
Nuleiskite siuvimo pėdelės laikiklį (b) taip, kad išėma (c) 
būtų tiesiai virš įlaidos (d) (2).
Pakelkite svirtelę (e). Nuleiskite siuvimo pėdelės laikiklį (b) 
ir siuvimo pėdelė (f) užsifi ksuos automatiškai.

Siuvimo pėdelės nuėmimas
Pakelkite siuvimo pėdelę (3).
Pakelkite svirtelę (e), ir pėdelė atsilaisvins.

Siūlės kreiptuvo pritvirtinimas
Siūlės kreiptuvą (g) įkiškite į skylę taip, kaip pavaizduota 
paveikslėlyje. Nustatykite siūlėms, klostėms siūti reikalingą 
atstumą (4).

Dėmesio!
Prieš atlikdami aukščiau nurodytus veiksmus, jungiklį 
nustatykite į O padėtį!

A
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Kaip pasirinkti siūlę

Norėdami pradėti siūti tiesiai, siūlės pasirinkimo reguliato-

riumi pasirinkite  siūlę. Dygsnio ilgio reguliatoriumi pasirin-

kite dygsnio ilgį.

Norėdami siūti zigzagu, siūlės pasirinkimo reguliatoriumi 

pasirinkite  siūlę. Pagal audinį pasirinkite dygsnio ilgį.

Norėdami išmėginti kitas siūles, parodytas ant siūlių
pasirinkimo skydelio, reguliatoriumi pasirinkite norimą
siūlę. Dygsnio ilgio reguliatoriumi pasirinkite dygsnio ilgį.

a. Siuvimo atbuline kryptimi jungiklis
b. Dygsnio ilgio reguliatorius
c. Dygsnio indikatorius
d. Dygsnio reguliatorius

Tiesi siūlė
Pasukite dygsnio reguliatorių taip, kad dygsnio indikatorius 
būtų tiesios siūlės padėtyje.

Kuo storesnis audinys, siūlas ir adata, tuo ilgesnis turėtų 
būti dygsnis. Plonoms siūlėms nustatykite 1 arba 2 dygs-
nio ilgį.

Klostėms pasirinkite tiesų dygsnį ir 4 siūlės ilgį. Nusiūkite 
2 eiles 6 mm siūle. Audinį ištraukite iš po siuvimo mašinos, 
suimkite siūlą ir sutraukite norimo tankumo klostes.

Zigzago siūlė

Pasukite dygsnio reguliatorių taip, kad dygsnio indikatorius 

būtų zigzago padėtyje .

Pasukdami dygsnio reguliatorių galite reguliuoti zigzaginio 
dygsnio plotį (1).

Zigzaginio dygsnio ilgio reguliavimas siuvimo metu
Dygsniai sutankėja, kai dygsnio ilgio reguliatorių sukate 
link 0.
Paprastai nustatomas 2,5 ar mažesnis paprasto zigzago 
dygsnio ilgis.
Tankus zigzaginis dygsnis dar vadinamas satininiu dygsniu 
(2).
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Paslėpta siūlė ir apatinių baltinių 
siūlė
* Paslėptos siūlės pėdelė yra atskirai įsigyjamas siuvimo 

mašinos priedas.

Skirta siūti užuolaidas, kelnes, sijonus ir t. t.

 Paslėpta siūlė ir apatinių baltinių siūlė, skirta siūti 
švelnius audinius.

Nustatykite siuvimo mašiną, kaip parodyta a, b ir c 
paveikslėlyje.

Pastaba
Norint išmokti siūti paslėptas siūles, reikia praktikos. 
Visada pirmiausia pamėginkite siūti ant medžiagos skiau-
telės.

Sulenkite audinį, kaip parodyta paveikslėlyje – blogąja 
puse į viršų (1).
Padėkite audinį po siuvimo pėdele. Pasukite smagratį į 
save, kol adata visiškai pasisuks į kairę. Ji turi perdurti 
audinį. Jeigu neperduria, nustatykite tinkamą dygsnio plotį 
(2).
Jeigu naudojate paslėptų siūlių pėdelę, nustatykite kreiptu-
vą (3) taip, kad jis atsiremtų į sulenktą vietą.
Siūkite lėtai, atsargiai stumkite audinį palei vediklio kraštą.
Norint išmokti siūti paslėptas siūles, reikia praktikos. Visa-
da pirmiausia pamėginkite siūti ant medžiagos skiautelės.

Siūlėjimo siūlės
* Siūlėjimo pėdelė yra atskirai įsigyjamas siuvimo 

mašinos priedas.

Apmėtymo siūlė, apdailinimo siūlės.

Standartinė overlokinė siūlė: 
Ploniems megztiems audiniams, džersiui, megztinių užse-
gimo juostelėms, rankogaliams ir juosmeniui prisiūti (a).

Dviguba overlokinė siūlė: 
Tankiam trikotažui, rankų darbo mezginiams, pamušalui 
(b).

Visos apmėtymo siūlės tinka audiniams susiūti (nepaslėp-
toms siūlėms) ir kraštams apmėtyti.

Apmėtant adata turi slysti audinio kraštu.

Dėmesio!
Naudokite naujas adatas, adatas apvaliu smaigaliu arba 
elastiniams audiniams siūti skirtas adatas!
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Sagų siuvimas
Kad nuleistumėte vediklį, audinio vediklio reguliatorių 
pasukite į dešinę (1).

Įstatykite sagų siuvimo pėdelę (2).

Padėkite audinį po pėdele. Padėkite sagą pažymėtoje vie-

toje, nuleiskite pėdelę. Siūlės plotį nustatykite į  ir siūkite 

kelias užtvirtinamas siūles. Pasirinkite vieną arba dvi siau-

ras zigzagines siūles, priklausomai nuo sagos skylių. Ran-

ka pasukite smagratį ir patikrinkite, ar adata nekliudydama 

sagos įeina į dešinę ir kairę sagos skylę.

Lėtai padarykite maždaug 10 siūlių. Siūlės plotį nustatykite 

į  ir siūkite kelias užtvirtinamas siūles (3).

Jei norite sagą įsiūti laisviau, prieš siūdami ant sagos 
padėkite adatą (4). Jei saga su keturiomis skylutėmis, 
pirmiausia siūkite per priekines skylutes (3), tada apsukite 
siuvinį ir siūkite per likusias skylutes (4).


