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Gerbiamas kliente
Sveikiname 

Jus įsigijus siuvimo mašiną. Jūs nusipirkote kokybišką produktą, kuris buvo gamintas 
labai kruopščiai, ir, jei ja bus  teisingai rūpinamasi, ji tarnaus daugelį metų.

Prieš pirmą kartą naudojantis mašina, prašome atidžiai perskaityti naudotojo vadovą, 
ypatingai dėmesį atkreipkite į saugumo rekomendacijas. Asmenys neperskaitę šio 
vadovo  prietaisu naudotis neturėtų.

Šiame vadove rasite viską, ką reikia žinoti apie šią siuvimo mašiną. Jei vis tik liktų 
neatsakytų klausimų, mielai prašome kreiptis į platintoją.
Linkime jums daug malonumo ir  sėkmės siuvant!

Mašina, jos priežiūra ir klientų aptarnavima

Nemokamas

Klientų aptarnavimo
�������������������������������������������

 numeris:� 00800�333�00�777
service-est@veritas-sewing.com

Paslaugų centro adresas:����� Veritas�Service�Center
������������������������������������������     �c/o�Teknihall�GmbH

������������������������������������������     �Breitefeld�15
������������������������������������������     �DE-64839�Münster

�����GERMANY
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Svarbios saugumo instrukcijos
Kai naudojate elektros prietaisą, visada vadovaukitės saugos instrukcijomis. Perskaitykite visas instrukcijas 
prieš naudodamiesi šia siuvimo mašina ir išsaugokite šią instrukciją ateičiai. 

PAVOJUS - tam, kad sumažinti riziką patirti elektros šoką:

1. Įjungtas į tinklą elektros prietaisas niekada neturėtų būti paliktas be priežiūros.
2. Visada išjunkite prietaisą iš elektros tinklo, iškart nustojus juo naudotis ir prieš valant.

PERSPĖJIMAS - Kad sumažintumėte nudegimų, gaisro, elektros šoko, ar sužeidimų riziką:

1. Prieš naudojimą, atidžiai perskaitykite instrukciją.
2. Laikykite instrukciją tinkamoje vietoje ir jei mašiną perduosite kitam asmeniui, perduokite ir instrukciją.
3. Naudokite mašiną tik sausoje vietoje.
4. Niekada nepalikite mašinos be priežiūros, jei šalia yra vaikų, ar pagyvenusių žmonių, kadangi jie gali

neįvertinti rizikos.
5. Prietaisą gali naudoti tik ne jaunesni nei 8  metų vaikai, o asmenys turintys silpnesnius fizinius, jutiminius

ar protinius gebėjimus, arba neturintys pakankamai prietaiso naudojimo žinių ar patirties, jį gali naudoti
tik prižiūrimi arba apmokyti naudotis prietaisu saugiai ir suvokiant  galimas rizikas.

6. Vaikai neturėtų žaisti su prietaisu.
7. Vaikai neturėtų būti vieni valydami ar atlikdami priežiūros darbus.
8. Visada išjunkite mašinąkai ruošiatės darbui (keičiate adatą,veriate siūlą, keičiate pėdelę, ir t.t.)
9. Visada išjunkite mašiną iš tinklo jei atliekate priežiūros darbus (tepate alyva, valote).
10.Visada išjunkite mašiną iš elektros tinklo, jei paliekate ją be priežiūros tam, kad išvengti sužeidimų

atsitiktinai ją įjungus.
11. Niekada nesinaudokite mašina, jei ji drėgna ar yra drėgnoje aplinkoje.
12. Niekada netraukite laido, visada išjunkite mašiną traukdami jungtuką.

LT
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13. Jei Led lempa yra pažeista ar sugedusi, , tam kad išvengti pavojau, ją turi pakeisti gamintojas, garantiją
aptarnaujantis ar kitas kvalifikuotas asmuo.

14. Niekada nieko nedėkite ant paminos.
15. Niekada nenaudokite mašinos, jei oro ventiliacija yra užblokuota. Pasirūpinkite, kad mašinos oro ventiliacija

ir valdymas koja nebūtų užteršti dulkėmis, fuzeliu ar siuvinių likučiais.
16. Mašina gali būti naudojama tik su šiuo paminos tipu  KD-1902, FC-1902 (110-120V) / KD- 2902, FC-2902A,

FC-2902D (220-240V), / 4C-316B (110-125V) / 4C-326G (230V).
17. Negalima keisti paminos laido. Jei elektros laidas yra pažeistas, kojos pamina turi būti išmesta.
18. Įprastomis sąlygomis naudojimosi metu garsas yra žemesnis nei 75dB(A).
19. Neišmeskite prietaiso kartu su nerūšiuojamomis atliekomis, naudokitės tam tinkamais surinkimo punktais.
20. Susisiekite su vietinėmis atsakingomis institucijomis, kurios gali informuoti apie tokio tipo atliekų surinkimą.
21. Jei elektros prietaisais atsikratoma sąvartynuose, pavojingos medžiagos gali patekti į gruntinius vandenis ir

patekti į mitybos grandinę, sukeldamos pavojų jūsų sveikatai ir gerovei.
22. Keičiant senus prietaisus į naujus, pardavėjas yra teisiškai įpareigotas jūsų seną prietaisą priimti atgal, bent

jau nemokamai.
23. Prietaisas neturėtų būti naudojamas asmenų (taip pat ir vaikų) su silpnesniais fiziniais, jutiminiais ar

protiniais gebėjimais,  arba neturintys pakankamai prietaiso naudojimo žinių ar patirties, nebent yra
prižiūrimi arba apmokyti naudotis prietaisu saugiai. (Už Europos ribų)

24. Vaikai turi būti prižiūrimi, kad nežaistų su prietaisu.(Už Europos ribų)

IŠSAUGOKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS 
Ši siuvimo maš ina skirta naudoti namų sąlygomis.�
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1. Siūlo įtempimo nustatymas
2. Siuvimo pėdelės prispaudimas (ne

visuose modeliuose)
3. Siūlvedžio svirtis
4. Atgalinės eigos jungiklis
5. Siūlo kirpimas
6. Siuvimo pėdelė
7. Adatos plokštelė
8. Siūlės pločio reguliatorius
9. Ritės stabdiklis
10.Siūlės ilgio reguliatorius
11.Siūles vaizduojanti lentelė
12.Rašto pasirinkimo reguliatorius

Mašinos dalys
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4
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22

23

 Mašinos dalys
13. Ritės laikiklis
14. Ritės suktukas
15. Rankenėlė
16. Pagrindinis jungiklis
17. Pagrindinis kištukas
18. Siūlo įtempimo svirtis
19. Viršutinio siūlo įtempimo svirtis
20. Rankena
21. Prispaudimo pėdelės svirtis
22. Pamina
23. Elektros laidas
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1

2

Laikykite nuimamą prailginimo lentelę horizontaliai ir 
stumkite ją rodyklės nurodyta kryptimi. (1)
Prailginimo lentelė gali būti naudojama kaip priedų dėžė.

Norėdami atidaryti, pasukite dangtelį, kaip parodyta. (2).

Nuimamos prailginimo lentelės įdėjimas į 
siuvimo stalą

LT
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1

2

A

LT    Mašinos prijungimas prie maitinimo šaltinio

Mašiną prie maitinimo šaltinio junkite taip, kaip parodyta. 
(1)
Apšvietimas
Norėdami įjungti šviesą paspauskite pagrindinį jungtuką 
(A), į padėtį "I".

Kojinis pedalas
Kojinis pedalas reguliuoja siuvimo greitį. (2)

����������������
�������������Dėmesio:
���Kai mašina nenaudojama visada ištraukite laidą iš  
   maitinimo šaltinio. Jei kyla abejonių, kaip prijungti 
   mašiną 
   prie maitinimo šaltinio, kreipkitės į kvalifikuotą 
   elektriką.
   Dviejų pakopų prispaudimo pėdelės pakėlėjas
   Kad būtų lengiau darbti, kai siuvate kelis sluoksnius       
   arba storus audinius, spaudimo pėdelę galite pakelti 
  antrą lygį      (A).
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A

B

Dvejų padalų siuvimo pėdelės pakėlimo svirtis�
Siuvimo pėdelės pakėlimo svirtis pakelia ir nuleidžia 
pėdelę.

Siuvant kelis storo audinio sluoksnius, siuvimo pėdelė gali 
būti pakelta aukš čiau, kad būtų lengviau laviruoti audinio 
padėtimi.

LT
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Mašinos siuvimo kojelės prispaudimas buvo iš 
anksto sureguliuotas ir jo nereikia reguliuoti kaskart 
pakeitus audinį (lengvesnį ar sunkesnį).

Tačiau jei visgi reikia sureguliuoti siuvimo kojelės 
prispaudimo lygį, pasukite prispaudimo reguliavimo 
varžtą moneta.

Jei siuvate labai ploną audinį, atlaisvinkite 
prispaudimą, atsukdami varžtą prieš laikrodžio 
rodyklę, o sunkiam audiniui, suveržkite jį palei 
laikrodžio rodyklę.

Sureguliuokite siuvimo kojelės spaudimą

Weniger�
Druck

Mehr�
Druck

LT
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a. Universali pėdelė
b. Užtrauktuko siuvimo pėdelė
c. Sagakilpės apsiuvimo pėdelė
d. Sagų įsiuvimo pėdelė
e. Krašto / dygsniavimo vedlys �
f. Adatų pakelis
g. Ritė (3 vnt.)
h. L-atsuktuva
i. Adymo plokštelė
j. Ritės laikiklis (didelis ir  mažas)
k. Siūlų ardiklis / šepetėlis

Papildomi priedai (pasirenkami) 

l.�  Lygiojo dygsnio pėdelė
m.Apmėtymo pėdelė
n. Apsiuvimo pėdelė
o. Juostelių siuvimo pėdelė
p. Adymo pėdelė
q. Audinio padavimo pėdelė
r. Nematomos siūlės pėdelė

006016008

n

006812008

l

k

006804008 006803008 006800008

m

006810008

o
p

006815008

a b c

006806008 006905008

1

2

q

006909008

h i

j

006914008

d

gfe

r

ELNTE Priedai 
Standartiniai priedai
LT
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-Uždėkite siūlų ritę ir ritės gaubtelį ant laikiklio. (1)
-Naudodami mažesnes rites, pridėkite ritės laikiklį su
nedideliu borteliu (2).
-Apsukite siūlą aplink ritės vyniotuvą prieš laikrodžio
rodyklę užkabinant įtempimo plokšteles. (3)
-Apsukite ritę siūlu kaip pavaizduota paveikslėlyje ir
uždėkite ją ant suktuko. (4)
-Pastumkite ritės suktuką į dešinę. (5)
-Prilaikykite siūlo galą. (6)
-Pastumkite ritės suktuką į dešinę. (7)
-Nukirpkite siūlą (8)
-Pastumkite ritės suktuką į kairę (9) ir nuimkite ritę.

Ritės  užvyniojimas

Atkreipkite dėmesį:
Ritės suktukui esant vyniojimo padėtyje, 
mašina nesiūs, o rankenėlė nesisuks.
Jei norite pradėti siūti, turite pastumti ritės 
suktuką į kairę (siuvimo padėtis).

2

3

1

54

6 87 9
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Ritės įdėjimas į kilpiklį

�����������Dėmesio:
���������Nustatykite „O“ pagrindinio jungiklio padėtį.

Išimdami ar įdėdami ritę, adatą laikykite pilnai 
pakeltą.
1. Atverkite dangtelį.
2. Laikykite ritės gaubtuvėlį viena ranka. Siūlą

įterpkite taip, kad jis suktųsi prieš laikrodžio
rodyklę (rodyklė).

3. Įterpkite siūlą į plyšį ritės gaubtuvėlyje.
4. Laikykite ritės gaubtuvėlį už atlenkiamo

liežuvėlio.
5. Įterpkite jį į šaudyklę.

1

21

43 5

LT



14

2

1

A

B

C

EDENTE   Siūlo įtempimas
Apatinio siūlo įtempimas (1)
Pilna ritė turi būti įdėta į ritės gaubtuvėlį, kad patikrinti 
siūlo įtempimą. Ritės gaubtuvėlis pakimba laikant už siūlo 
galo. Jei įtempimas tinkamas, truktelėjus gaubtuvėlį už 
siūlo galo, jis išsitrauks apie 5 - 10 cm.
Jei įtempimas per didelis, siūlas beveik, ar visiškai 
neišsitrauks. Jei įtempimas per mažas, siūlas nenustos 
trauktis iš gaubtuvėlio. Naudokite atsuktuvą, kad 
sureguliuotumėte įtempimą.

Viršutinio siūlo įtempimas (2)
Pagrindinis siūlo įtempimas „4“.
Norint labiau įtempti siūlą, pasukite viršutinio siūlo 
reguliatorių link aukštesnio skaičiaus. Norint sumažinti 
siūlo įtempimą, pasukite viršutinio siūlo reguliatorių link 
mažesnio skaičiaus.

A. Normalus siūlo įtempimas.
B. Per laisvas siūlo įtempimas
C. Per stipriai įtemptas siūlas

Pastaba:
Paprastai, siūlo įtempimas nereguliuojamas.

LT
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Nors tai ir paprastas veiksmas, tačiau svarbu jį atlikti atidžiai, nes 
kitaip gali iškilti kelios problemos.
Pirmiausia pakelkite adatą į jos aukščiausią padėtį (1), pakelkite 
siuvimo pėdelę, kad atleistumėte įtempimo diskus. (2)
Pastaba: Rekomenduojama atjungti prietaisą nuo elektros šaltinio 
prieš veriant siūlą.
Pakelkite ritės laikiklio velenėlį. Siūlų ritę uždėkite ant laikiklio, 
nukreipiant siūlą nuo ritės, kaip pavaizduota.
Jei naudojate mažesnes rites, patalpinkite nedidelį bortelį šalia 
ritės. (3)
Ištraukite siūlą per viršutinį siūlvedį. (4)
Veskite siūlą aplink siūlvedį (4), jį traukdami per viršutinę 
siūlvedžio svirtį.
Toliau tempkite siūlą žemyn dešiniuoju kanalu ir aukštyn kairiuoju 
kanalu. (5)
Atliekant šiuos veiksmus, pravartu prilaikyti siūlą tarp ritės ir 
siūlvedžio. (4)
Šio judesio viršuje toliau veskite siūlą iš dešinės į kairę per viršuje 
esančią svirtį ir vėl nukreipkite siūlą žemyn. (6)
Tada perkiškite siūlą per ploną vielinį adatos vediklį (7) iš galo į 
priekį ir nuvedę siūlą žemyn, prakiškite jį pro adatos aselę iš 
priekio nuo savęs.
Traukite siūlą nuo savęs apytiksliai 15 cm atstumu nuo adatos 
aselės. (8)

  Viršutinio siūlo įvėrimas

1

5 6 7 8

432

LT
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32

1

Viršutinį siūlą laikykite kaire ranka. Pasukite rankenėlę 
(1) link savęs (prieš laikrodžio rodyklę) nuleisdami ir tada
pakeldami adatą.

Pastaba:
 Jei sunku iškelti apatinį siūlą, patikrinkite ar jis nėra 
prispaustas nuimamo stalelio arba dangtelio.

Švelniai į viršų patempkite viršutinį siūlą, kad 
ištrauktumėte apatinį siūlą per adatos plokštelės angą (2)
Nukreipkite abu siūlus tolyn nuo savęs, po siuvimo 
pėdele. (3)

Apatinio siūlo ištraukimas aukštynLT
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 Tiesių dygsnių siūlė ir adatos padėtis1

2

3

4

Nustatykite dygnių pasirinkimo reguliatorių taip, kad 
būtų pasirinkta tiesių dygsnių siūlė.

A B

Pasirinkite savo adatos padėtį - centrinė padėtis arba 
dešinioji padėtis.
Iš esmės, visada darykite ilgesnius dygsnius, kai siūsite 
sunkesnę medžiagą, naudosite storesnį siūlą ir adatą. 
Jei naudosite ploną medžiagą, tada nustatykite „1“ arba 
„2“ padėtį.
Zigzaginė siūlė
Pasirinkite dygsnių pasirinkimo reguliatoriaus padėtį 
(zigzaginis dygsnis), kuri parodyta dygsnių pasirinkimo 
lange.  (1)
Dygsnio ilgio reguliatoriaus funkcija naudojant zigzaginę 
siūlę (2)
Kuo dygsnio ilgio pasirinkimo reguliatoriaus skaičius 
artimesnis 0, tuo dygsnis tankesnis.
Tvarkingi zigzaginiai dygsniai paprastai pavyksta 
nustačius "2.5" ar mažiau.
Artimi zigzaginiai dygsniai (šalia vienas kito) yra skirti 
satino audiniui.

4 3 2 1 0.5

0

12
3

4

S1

1

2

LT



18

B

3

2

1

Siuvimas atgaline eiga
Norėdami užtvirtinti siūlės pradžią ir pabaigą, nukreipkite 
žemyn atgalinės eigos jungiklį (A).Atlikite keletą dygsnių. 
Atleiskite  jungiklį ir maš ina vėl siūs į priekį . 

Audinio ištraukimas
Pasukite rankenėlę link savęs (prieš  laikrodžio rodyklę), 
kad adatą pakeltumėte į jos aukš čiausią įmanomą padėtį , 
pakelkite siuvimo pėdelę ir traukite siuvinį  nuo savęs už 
adatos ir siuvimo pėdelės. (2)

Siūlo kirpimas
Patraukite siūlus už siuvimo pėdelės nuo savęs.
Siūlus veskite link priekinio dangtelio šono (B), į siūlo 
kirpiklį. (3)

LT
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Triguba zigzaginė siūlė

Siuvant nėrinius, tamprius audinius, adant, taisant, 
užtvirtinant kraštus.
Nustatykite mašiną taip, kaip matote iliustracijoje.
Įdėkite medžiagą į jai skirtą vietą. 
Dygsnio ilgis gali būti sutrumpintas, kad dygsniai būtų 
labai arti vienas kito. A
Tvarkant įplėšimus, patartina naudoti papildomą 
medžiagą sustiprinti lopą. Dygsnių tankumas gali pakisti 
reguliuojant dygsnių ilgį. Pirmiausia susiūkite vidurį, o 
tada siūkite taip, kad siūlė pritvirtintų vieną pusę prie 
kitos.  Atsižvelgdami į žalą padarytą audiniui, siūkite nuo 
3 iki 5 eilių. (B)

01

2
3

4

S
1

1~3

D

LT



20

Dygsnių pasirinkimas
Triguba tiesi siūlė: (1)
Tvirto audinio siuviniams.
Nustatykite  „S1“  arba  „S2“ dygsnio ilgio reguliatoriaus 
padėtį.
Mašina siūs du dygsnius į priekį ir vieną atgal. Dėl to 
audinys yra trigubai sutvirtinamas.

Triguba zigzaginė siūlė (2)
Storiems audiniams, apsiuvams ir dekoratyviems 
siuviniams. 
Nustatykite „S1“arba „S2“ dygsnių ilgio reguliatoriaus 
padėtį ir pasirinkite raštą. 
Triguba zigzaginė siūlė yra tinkama tvirtiems audiniams, 
pavyzdžiui, džinso audiniui, velvetui, ir t.t.

01

2
3

4

S
1

01

2
3

4

S
1

S1 S1

1 2

3 4
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* Salapistetald on valikuline lisavarustuse osa, mis ei ole
masinaga komplektis.

 Paslėptoji siūlė tampriems audiniams.

 Paslėptoji siūlė tvirtiems audiniams.

Nustatykite mašiną kaip parodyta. (1)

Pastaba:
Kad siūti paslėptas siūles, reikia praktikos. Pirmiausia 
išbandykite tai.
Sulankstykite audinį taip, kad kairė pusė būtų viršutinė, 
kaip pavaizduota  iliustracijoje. (2)
Pakiškite apverstą audinį po siuvimo pėdele.
Pasukite rankenėlę ranka  į priekį, kol adata visiškai 
pasitrauks į kairę. Ji turėtų tik pradurti sulankstytą audinį. 
Jei to nepavyksta atlikti, tinkamai pritaikykite dygsnio 
plotį. (3)
Pritaikykite  kreiptuvą (4) nustatydami reguliatorių taip, 
kad kreiptuvas tiesiog būtų priešais sulankstytą audinį.
Siūkite lėtai ir veskite audinį atidžiai, kad atstumas tarp 
jo krašto ir kreiptuvo nepakistų.

 Salapisted / pesuõmbluspiste
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Overlokpisted

* Overloki tald on valikuline lisavarustuse osa, mis ei ole
masinaga komplektis.

Õmblused, ääristamine, nähtavad palistused. Valige 
pistepikkuse nupuga S1 või S2.
Veniv overlok (1): Peente kudumite, trikotaaži, 
kaeluseäärte, soonikute ääristamiseks.
Standardne overlok (2): Peente kudumite, trikotaaži, 
kaeluseäärte, soonikute ääristamiseks.
Kahekordne overlokpiste (3): Peentele kudumitele, 
käsitsikootud esemetele, õmbluste ääristamiseks.
Kõik overlokpisted sobivad õmblemiseks ja äärte ning 
nähtavate palistuste viimistlemiseks ühe toiminguga.
Äärte viimistlemisel peab nõel käima napilt üle kanga 
lõikeserva.

Tähelepanu:
Kasutage overloki jaoks uusi, tömbi otsaga või venivpiste 
nõelu.
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Siuvimas su apsiuvimo pėdele

Apsiuvimo pėdelė yra papildomas priedas, ne pridedamas 
prie pirminės mašinos komplektacijos.
Siūlėms plonuose ar permatomosiose audiniuose.
Nustatykite mašiną kaip pavaizduota.
Užlenkite audinio kraštą. Siūlės pradžioje du kartus 
užlenkite audinio kraštą apie 3 mm ir užtvirtinkite siūlę 4-5 
dygsniais. Švelniai patraukite siūlę nuo savęs. Įsmeikite 
adatą į audinį, pakelkite siuvimo kojelę ir kreipkite užlenktą 
audinio kraštą į tarpelį esantį kojelėje. (1) 
Švelniai patraukite audinio kraštą link savęs ir nuleiskite 
siuvimo kojelę. Pradėkite siūti vesdami audinį į tarpelį 
laikydami jį tiesiai ir šiek tiek kairiau. (2)
Triguba zigzaginė siūlė
Siuvant nėrinius, tamprius audinius, adant, taisant, 
užtvirtinant kraštus.
Nustatykite mašiną taip, kaip matote iliustracijoje.
Įdėkite medžiagą į jai skirtą vietą. 
Dygsnio ilgis gali būti sutrumpintas, kad dygsniai būtų labai 
arti vienas kito. A
Tvarkant įplėšimus, patartina naudoti papildomą medžiagą 
sustiprinti lopą. Dygsnių tankumas gali pakisti reguliuojant 
dygsnių ilgį. Pirmiausia susiūkite vidurį, o tada siūkite taip, 
kad siūlė pritvirtintų vieną pusę prie kitos.  Atsižvelgdami į 
žalą padarytą audiniui, siūkite nuo 3 iki 5 eilių. (B)
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Raukinių siūlė

Siuviniai, siūlės, marškinėliai, apatiniai rūbai, ir t.t.
Nustatykite mašiną, kaip pavaizduota. Nustatykite „S1“ 
dygsnio ilgio reguliatoriaus padėtį.

Šis dygsnis gali būti naudojamas visų tipų ploniems 
trikotažo audiniams, taip pat ir austiems audiniams.
Siūkite 1 cm (1/4) atstumu nuo audinio krašto ir 
nukirpkite perteklinį audinį. (2)
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Praktinės siūlės
Nustatykite mašiną kaip pavaizduota. 
Suderinkite dygsnio ilgi su audiniu.

Kriauklelės formos siūlė (1)
Dekoratyviems kraštams.
Tinka naudoti permatomų, plonų ir tamprių audinių 
kraštams. Platesnė siūlė turėtų eiti visai šalia krašto tam, 
kad būtų sukurtas kriauklės įspūdis.

Pylimo formos siūlė (2)
Elastinių audinių plokščioms sujungiančioms siūlėms, 
matomoms siūlėms.
Ši siūlė gali būti naudojama storesniems, tvirtesniems 
audiniamas.

Sujungiamosios siūlės (3)
Siūlėms, dekoratyviniams takeliams, staltiesėms.
Dekoratyvi jungiamoji siūlė, įtepimo efektui išgauti. 
Naudojama virvelė ar siūlas.
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 Aplikacijos

Nustatykite siauros zigzaginės siūlės rašto 
reguliatoriaus padėtį.

Iškirpkite aplikaciją ir pridaigstykite ją prie audinio.
Siūkite lėtai aplink aplikaciją, palei jos kraštą.

Nukirpkite perteklinę medžiagą už siūlės ribų, būkite 
atidūs ir neįkirpkite siūlės.

Pašalinkite daigstymo siūlus.
Suriškite viršutinį ir apatinį siūlus po aplikacija, kad 
siūlės neiširtų.
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Monogramos ir siuvinėjimas 
naudojant siuvinėjimo lankelį

Nustatykite mašiną kaip pavaizduota.
Nuimkite siuvimo kojelę ir siuvimo pėdelės laikiklį. Uždėkite 
adymo plokštelę.
Nukreipkite žemyn prispaudimo kojelės svirtį prieš pradėdami 
siūti.
Pritaikykite dygsnio plotį atsižvelgdami į raštą, kurį norite 
išsiuvinėti.

Pasiruošimas darbui su monogramomis ir siuvinėjimui 
Išpieškite norimas raides ar raštą ant dešinės audinio pusės. 
Kiek įmanoma įtempkite audinį siuvinėjimo lankelyje. Pakiškite 
audinį po adata. Įsitikinkite, kad prispaudimo pėdelės vedžioklis 
yra žemiausioje padėtyje.

Pasukite mašinos rankenėlę link savęs, kad per audinį išlįstų 
apatinis siūlas. Atlikite keletą sutvirtinimo dygsnių pradžioje.

Laikykite lankelį nykščiu ir abiejų rankų rodomaisiais pirštais 
spausdami audinį  viduriniaisiais ir bevardžiais pirštais, o 
lankelio išorę prilaikykite mažaisiais pirštais.

* Siuvinėjimo lankelis nėra mašinos komplektacijos dalis.
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3 421

(a) (b)

5

0.3cm
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a. Nustatykite - rašto pasirinkimo padėtį. Siūkite atitinkamu greičiu,
kol pasieksite galinį tašką.

b. Pasirinkite - rašto pasirinkimo padėtį      ir siūkite 5 - 6 dygsnelius.
c. Pasirinkite - rašto padėtį ir siūkite kairiąją        sagakilpės pusę iki 

žymės gale, toliau nuo jūsų.
d. Pasirinkite - rašto pasirinkimo reguliatoriaus padėtį       ir siūkite 

sutvirtinimo siūles.

Ištraukite audinį. Patraukite viršutinį siūlą nuo savęs ir suriškite 
apatinį ir viršutinį siūlus. 
Sagakilpės vidurį atsargiai iškirpkite su siūlių ardikliu, kad 
nepažeistumėte siūlių.

Patarimai:
Šiek tiek sumažinkite viršutinio siūlo įtempimą, kad pasiektumėte 
geresnius rezultatus.
Naudokite sutvirtinimo medžiagą siūdami plonus ar tamprius 
audinius.
Naudojant tamprius audinius patartini naudoti standžias virveles. 
Zigzaginė siūlė turėtų jas apsiūti. (e)

DEENTE    Kaip apsiūti sagakilpes
Pasiruošimas:
Nuimkite zigzaginę pėdelę ir uždėkite sagakilpių apsiuvimo pėdelę. 
Nustatykite dygsnio ilgio reguliatoriaus padėtį tarp 0.5 ir 1. 
Dygsnių tankumas priklauso nuo audinio storumo.
Pastaba: Visada atlikite bandomąjį sagakilpės apsiuvimą. 
Audiniui paruošti:
Pamatuokite sagos diametrą ir pridėkite 0.3 cm (1/8) sutvirtinimo 
siūlėms.
Jei saga ir plati, diametro skaičių padidinkite. Pažymėkite 
sagakilpės padėtį ir ilgį ant sagakilpės.
Audinį pasidėkite taip, kad adata būtų ant taško, kuris yra toliausiai 
nuo jūsų.
Sagakilpių apsiuvimo  pėdelę patraukite link savęs kuo arčiau. 
Nuleiskite pėdelę.

LT
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Pasirinkite     raštą ir atlikite keletą užtvirtinamųjų dygsnių. 
Jei reikia strypelio, ant adatos uždėkite adymo adatą ir 
siūkite. (3)
Jei reikia įsiūti keturių skilučių sagą, pirmiausia 
pritvirtinkite pirmąsias dvi skylutes (2), tada patraukite 
siuvinį ir pritvirtinkite kitas dvi skylutes. (3)

DELENTTE     Sagų siuvimas
Uždėkite adymo plokštelę. (1)
Padėkite siuvinį po pėdele.
Uždėkite sagą ant pažymėtos vietos ir nuleiskite pėdelę. 
Nustatykite     rašto pasirinkimo reguliatoriaus padėtį. 
Pasirinkite zigzaginės siūlės plotį tokį, koks yra atstumas 
tarp sagos skylučių.
Pasukite rankenėlę tam, kad patikrintumėte ar adata 
slenkasi į dešinę ir kairę sagos skylutę be jokių kliūčių 
(pritaikykite dygsnio plotį pagal sagą).
Lėtai prisiūkite sagą, atlikdami maždaug 10 dygsnių. 

LT



30

43
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tagurpidisuunalised 
pisted

edasisuunalised 
         pisted

edasisuunalised 
       pisted

Pahupooltagurpidisuunalised 
pisted

1. Sudėkite dešiniuosius audinių kraštus vieną prie kito.
Siūkite apatinę siūlę 2 cm atstumu nuo dešinio krašto iki    
tos vietos, kur turėtų sustoti užtrauktukas.
Atlikite keletą dygsnelių atgal, kad užtvirtintumėte siūlę.
Nustatykite maksimalų dygsnio plotį, nustatykite 
mažesnį nei 2 įtempimą,  ir sudaigstykite likusią audinio
dalį.

2. Atlenkite užleistą audinį. Užtrauktuką gerąja puse dėkite
ant siuvinio užleidimo, kad dantukų linija atitiktų 
susiuvimo liniją.

3. Užtrauktuko pėdelė gali būti įmontuota dešiniau ar     
kairiau, priklausomai nuo to, kurioje pėdelės pusėje jūs 
siūsite.

4. Apsiūkite užtrauktuką ir ištraukite daigstymo siūles.
Dygsnių ilgio reguliatorius: pasirinkite 1 - 4

LT   Užtrauktukai�
Nustatykite mašiną kaip pavaizduota.
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Juostelių siuvimo pėdelė yra papildomas priedas ir jos 
pirminėje mašinos komplektacijoje nėra.
Dekoratyvūs efektai, dekoratyvios pagalvėlės, staltiesės 
ir t.t.

Nustatykite mašiną kaip pavaizduota. 
Juostelei apsiūti tinka įvairūs dygsniai, pvz.: zigzaginis, 
trigubas zigzaginis, dekoratyvios siūlės. (1)

Įterpkite juostelę į tarpelį tarp liežuvėlio ir pėdelės.
 Juostelė turėtų slinkti šiuo tarpeliu.
Gali būti siuvamos viena, dvi ar trys juostelės. 
Dygsnio plotis turėtų būti pritaikytas prie pasirinkto 
juostelių skaičiaus ir dygsnio tipo. (2/3)
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*Adymo / siuvinėjimo pėdelė yra papildomas priedas ir jo
nėra pirminėje mašinos komplektacijoje.

Nustatykite mašiną kaip parodyta.
Uždėkite adymo plokštelę. (1)
Nuimkite prispaudimo pėdelės laikiklį. (2)
Uždėkite adymo / siuvinėjimo pėdelę ant pėdelės laikiklio.
Svirtis (a) turėtų būti už adatos prispaudimo varžto (b).
Rodomuoju pirštu tvirtai paspauskite adymo / siuvinėjimo 
pėdelę iš galo ir pritvirtinkite varžtą (c). (3)
Pirmaiusia apsiūkite skylutę (kad užtvirtintumėte siūlus). (4) 
Pirma eilė: Visada dirbkite iš kairės į dešinę. Pasukite 
siuvinį devyniasdešimties laipsnių kampu ir persiūkite.

Lengvesniam siuvinėjimui ir geresniems rezultatams 
siūloma naudoti siuvinėjimo lankelį. 
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Audinio padavimo pėdelė
*Audinio padavimo pėdelė yra papildomas priedas ir jo nėra pirminėje
mašinos komplektacijoje.
Visada pirmiausia mėginkite siūti be padavimo pėdelės. Ji turėtų būti 
naudojama tik tada, kai tai neišvengiama.
Lengviau vesti audinį ir siūlė matoma geriau, kai naudojate standartinę 
pėdelę.
Naudodami šia mašiną galite pasiekti puikių rezultatų dirbdami su įvairiais 
audiniais - nuo itin plonų šifono, iki daugiasluoksnių džinsinių audinių.
Papildoma dvigubo padavimo pėdelė reguliuoja apatinio ir viršutinio audinio 
sluoksnio medžiagos padavimą ir ją naudodami galite  tiksliau suderinti 
kvadratėlius, linijas ir kitus raštus. 
Kojelė padeda išvengti nelygaus audinio padavimo, kuris labai komplikuoja 
darbą.
1. Pakelkite prispaudimo kojelės vedžioklį.
2. Nuimkite kojelės laikiklį atsukę adatos prispaudimo varžtą esantį ant

pėdelės vedžioklio prieš laikrodžio rodyklę. (3)
3. Įdėkite  padavimo pėdelę laikydamiesi šių nurodymų:
I) Šakota rankelė turi būti pritaikyta prie adatos prispaudimo varžto

mechanizmo. (2)
II) Slinkite plastikinį uždedamą rėmelį iš kairės į dešinę, kad jį įtaisytumėte

ant prispaudimo pėdelės vedžioklio.
III) Nuleiskite prispaudimo pėdelės vedžioklį.
IV) Įkiškite plastikinio rėmelio prispaudimo varžtą ir tam, kad jį

pritvirtintumėte, prisukite pagal laikrodžio rodyklę.
4. Įsitikinkite, ar adatos prispaudimo ir plastikinio rėmelio varžtai yra gerai

prisukti.
5. Patraukite apatinį siūlą į viršų ir nuveskite jį už dvigubo padavimo

pėdelės, kad jis būtų kartu su viršutiniu adatos siūlu.

kinnituskruvi

kahvel

kinnituskruvi

kahvel

nõela�sammas

survetalla�
sammas
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������������Dėmesio: 
Dėmesio: Išjunkite srovės jungiklį („O“ padėtis) 
vykdydami aukščiau išvardintus veiksmus!

Pakelkite prispaudimo kojelės vedžioklį (a). (1) 
Įtvirtinkite prispaudimo kojelės laikiklį (b) kaip 
pavaizduota.

Prispaudimo pėdelės įdėjimas
Nuleiskite prispaudimo pėdelės rėmelį (b) naudodami 
prispaudimo pėdelės svirtį iki tokio aukščio, kad rėmelio 
tarpelis (c) būtų virš pėdelės velenėlio (d). (2) Pakelkite 
svirtį (e)
Nuleiskite prispaudimo pėdelės rėmelį (b) ir prispaudimo 
pėdelė (f) prisitvirtins automatiškai.

Prispaudimo pėdelės rėmelio nuėmimas
Pakelkite prispaudimo pėdelę. (3)
Pakelkite svirtelę (e) ir kojelė nusiims. 

Krašto / dygsniavimo vedlio pritvirtinimas 
Pritvirtinkite krašto / dygsniavimo vedlį (g) į tam skirtą 
vietą, kaip pavaizduota.
Pritaikykite pagal poreikį siūlėms, klostėms , 
dygsniavimui, ir t.t. (4)
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ADATOS DYDIS AUDINIAI SIŪLAS

9-11(65-75)

12(80)

Lengvi audiniai: plona medvilnė,  vualis, ruoželinio pynimo audinys, šilkas, 
muslinas, „Quiana“ audinys, laisvai suausti, medvilnės trikotažo, plono trikotažo, 
mezginiai, krepas, austi poliesterio, marš kinėlių ir palaidinių audiniai.
Vidutinio lengvumo audiniai: medvilnė, satinas, austas audinys, burių audinys, 
dvigubas megztas, lengvas vilnonis.

Vidutinio lengvumo audiniai: dakas, vilnonis, storesni mezginiai, kilpinis, 
dinsinis audinys.

Sunkesni audiniai - drobė, vilnonis, lauko palapinių, vatinis, dzinsinis, 
apmuš imo medžiaga (nuo lengvos iki vidutinio lengvumo).

Sunkus vilnonis, paltų audinys, apmuš imo audinys, kai kurios odos rūšys, 
vinilinis audinys.

Standartinės aš trios adatos. Jų dydžiai skiriasi - 
nuo plonos iki storos. Nuo 9 (65) iki 18 (110)

Adata vidutiniš kai užapvalintu galiuku, iš lenkta. 
Nuo 9(65) iki 18 (110)

Visiškai u apvalinta adata. Nuo 9(65) iki 18 (110)

Odos adatos. Nuo 12(80) iki 18 (110)

Natūralūs austi audiniai: vilna, medvilnė, šilkas, ir t.t. „Quiana“ 
audinys. Nerekomenduojama dvigubiems mezginiams.

Natūralios ir sintetinės austos medžiagos, medžiagos su poliesteriu. 
Mezginiai: poliesterio, laisvai suausti, trikotažas, viengubo ir dvigubo 
mezgimo. Gali būti naudojama vietoj 15¡1 siuvant visus audinius.

14(90)

16(100)

18(110)

Ploni siūlai medvilnei, nailonui arba 
poliesteriui.

Daugelis parduodamų siūlų rūšių yra vidutinio 
storio ir tinkami šiems audiniams ir adatų 
dydžiams. Kad pasiektumėte geriausių 
rezultatų, naudokite poliesterio siūlus 
sintetinės medžiagoms, o medvilninį siūlą 
natūralioms austoms medžiagoms. Visada 
naudokite vienodus apatinį ir viršutinį siūlus.

Tvirtas siūlas,kiliminis siūlas.Siuvimo pėdelė
turi gerai prisispaustinustatykite aukštą skaičių

ADATOS PAAIŠKINIMAS AUDINIO TIPAS

Megztinių mezginiai, likra, maudymosi drabu ių audinys, elastinis.

Oda, vinilas, apmušalai. (Išmuša mažesnę skylutę nei įprastos 
adatos.)

HAx1
15x1

15x1/705H
(SUK)

15x1/705H(SUK)

130�PCL

Pastaba:
Dvigubą adatą galima nusipirkti ir praktiš kam ir dekoratyviam darbui.
Kai siūnate su dviguba adata, dygsnio pločio reguliatoriaus padėtis turėtų būti mažiau nei "3".
Europietiš kų adatų dydžiai yra 65, 70, 80  ir t.t., o Japoniš kų 9, 11, 12 ir t.t.
Dažnai keiskite adatas (siuvant bent kas antrą siuvinį ) ir / arba pirmą kart nutrūkus siūlui ar jei praleidžiamas dygsnis.
Naudokite sutvirtinimo medžiagą siūdami plonus ar tamprius audinius.

SVARBU: Suderinkite adatos dydį, siūlo storį ir audinio rūšį.
ADATOS, AUDINIO PASIRINKIMAS

LT   Adata / Audinys / Siūlų lentelė�
ADATŲ, AUDINIŲ, SIŪLŲ PASIRINKIMAS
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���������Dėmesio:
���������Nustatykite „O“ pagrindinio jungiklio padėtį.�

Reguliariai keiskite adatą, ypač jei pasireiškia 
nusidėvėjimo požymiai ir sukeliamos problemos.

Pritvirtinkite adatą kaip pavaizduota.
A. Atlaisvinkite adatos prispaudimo varžtą ir vėl jį
priveržkite įdėję naują adatą. (1)
B. Adatos plokščioji pusė turėtų būti nusukta nuo jūsų.
C/D. Adatą įterpkite kiek įmanoma giliau.

Dėmesio:
Nustatykite „O“ pagrindinio jungiklio padėtį.

Adatos turi būti puikios būklės. (2)
Gali iškilti šios problemos susijusios su:
A. Sulenktomis adatomis
B. Apgadintu galiuku
C. Buku galiuku

LT Adatos pritvirtinimas
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�����������Dėmesio:
����������Išjunkite mašiną iš elektros tinklo ištraukdami 
          jungtuką iš lizdo. Valydami mašiną visada 
          privalote ją išjungt iš elektros tinklo.

Pašalinkite adatos plokštelę: 
Sukite rankenėlę, kol adata bus visiškai pakelta. Atverkite 
priekinį atveriamą dangtelį ir atsuktuvu atsukite adatos 
plokštelės varžtus.

Transporterio valymas:
Išimkite ritės gaubtuvėlį ir išvalykite visą plotą pridėtu 
šepetėliu. (2)

Kilpiklio srities valymas ir tepimas:
Išimkite ritės gaubtuvėlį. Atlenkite abu laikiklius (a) į išorę. 
Išimkite kilpiklio griovelio dangtelį (b) ir kilpiklį (c) ir 
išvalykite minkšto audinio gabalėliu. Užlašinkite mašininės 
alyvos (1 - 2 lašus) ant nurodytos vietos (d). Sukite 
rankenėlę tol, kol kilpiklio suktuvas atsidurs kairėje. 
Uždėkite kilpiklį  ©. Uždėkite kilpiklio suktuvo dangtelį ir 
užlenkite atgal abu laikiklius. Įdėkite ritės gaubtuvėlį ir 
pritvirtinkite adatos plokštelę.

Svarbu:
Audinių pūkai ir siūlai turi būti išvalomi reguliariai. 
Turėtumėte reguliariai atlikti savo mašinos priežiūros 
darbus vienoje iš mūsų mašinų remonto vietų.

LT   Priežiūra�
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Põhjus
1.�Masin�pole�korralikult�niidistatud.
2.�Niidi�pinge�on�liiga�tugev.
3.�Niit�on�nõela�jaoks�liiga�jäme.
4.�Nõel�on�ebaõigesti�paigaldatud.
5.�Niit�on�keritud�ümber�niidirullihoidja�võlli.
6.�Nõel�on�kahjustatud.

1.�Pooli�korpus�on�ebaõigesti�paigaldatud.
2.�Pooli�korpus�on�valesti�niidistatud.
3.�Alumise�niidi�pinge�on�liiga�tugev.

1.�Nõel�on�ebaõigesti�paigaldatud.
2.�Nõel�on�kahjustatud.
3.�Kasutatakse�vale�suurusega�nõela.
4.�Survetald�ei�ole�õigesti�ühendatud.

1.�Nõel�on�kahjustatud.
2.�Nõel�on�ebaõigesti�paigaldatud.
3.�Kangaga�mittesobivas�suuruses�nõel.
4.�Paigaldatud�on�mittesobiv�survetald.

1.�Masin�pole�korralikult�niidistatud.
2.�Pooli�korpus�on�ebaõigesti�niidistatud.
3.�Nõela�/�kanga�/�niidi�kombinatsioon�on�vale.
4.�Valitud�on�vale�niidipinge.

1.�Nõel�on�kanga�jaoks�liiga�jäme.
2.�Pistepikkus�on�valesti�seadistatud.
3.�Niidi�pinge�on�liiga�tugev.
4.�Kangas�kortsub

1.�Niidi�kvaliteet�on�halb.
2.�Pooli�ümbris�on�valesti�niidistatud.
3.Kangast�sikutatakse�õmmeldes.

1.�Masin�vajab�õlitamist
2.�Ebemed�või�õli�on�kogunenud�pistemehhanismis�või�

nõelaplaadi�all.
3.�Kasutatud�on�halvakvaliteedilist�õli.
4.�Nõel�on�kahjustatud.

Niit�on�jäänud�kinni�pistemehhanismis.
Niidirulli�võll�on�parempoolses�asendis.

Lahendus
1.�Niidistage�masin�uuesti.
2.�Vähendage�niidi�pinget�(valige�väiksem�väärtus).
3.�Valige�suurem�nõel.
4.�Eemaldage�ja�paigaldage�nõel�uuesti�(varre�lame�külg�osutab�

taha).
5.�Eemaldage�niidirull�ja�kerige�niit�sellele.
6.�Vahetage�nõel�välja.

1.�Eemaldage�ja�sisestage�pooli�korpus�uuesti�ja�tooge�niit�sealt�
üles.�Tõmmates�peaks�niit�tulema�välja�takistusteta.

2.�Kontrollige�nii�pooli�kui�ka�pooli�ümbrist.
3.�Laske�alumise�niidi�pinget�lõdvemaks.

1.�Eemaldage�ja�paigaldage�nõel�uuesti�(varre�lame�külg�osutab�
taha).

2.�Paigaldage�uus�nõel.
3.�Valige�niidiga�sobiv�nõel.
4.�Kontrollige�ja�paigaldage�õigesti.

1.�Paigaldage�uus�nõel.
2.�Paigaldage�nõel�õigesti�(varre�lame�külg�osutab�taha).
3.�Valige�niidi�ja�kangaga�kokkusobiv�nõel.
4.�Valige�sobiv�survetald.

1.�Kontrollige�niidistust.
2.�Niidistage�pooli�korpus�nii,�nagu�joonisel.
3.�Nõela�suurus�peab�sobima�kanga�ja�niidiga.
4.�Korrigeerige�niidipinget.

1.�Valige�peenem�nõel.
2.�Reguleerige�piste�pikkust.
3.�Vähendage�niidi�pinget.
4.�Kasutage�peente�või�venivate�kangaste�taga�tugevdusriiet

.
1.�Valige�teine�niit.
2.�Eemaldage�pooli�ümbris�ja�sisestage�õigesti
3.�Ärge�sikutage�kangast�õmmeldes,�laske�masinal�kangast�edasi�

anda.

1.�Õlitage�masin,�nagu�kirjeldatud.
2.�Puhastage�piste-�ja�etteandemehhanism,�nagu�kirjeldatud.
3.�Kasutage�vaid�heakvaliteedilist�õmblusmasinaõli.
4.�Vahetage�nõel.

Eemaldage�ülemine�niit�ja�pooliümbris.�Keerake�käsiratast�käsitsi�
taha-�ja�ettepoole�ning�eemaldage�niidijäägid.�Õlitage�masinat.

Lükake�niidirulli�võll�vasakpoolsesse�asendisse.

Probleem

Ülemine�niit�katkeb

Alumine�niit�katkeb

Pisteid�jäetakse�
vahele

Nõel�murdub

Pisted�on�lõdvad

Õmblused�krousivad�
või�kisuvad�kokku

Ebaühtlased�pisted,�
ebaühtlane�etteanne

Masin�tekitab�liigset�
müra

Masin�jääb�kinni

 VeaotsingLT
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Nemėginkite atsikratyti elektros prietaisų kaip nerūšiuotų atliekų, naudokitės atitinkamų 
atliekų surinkimo punktų paslaugomis. Susisiekite su vietinėmis atsakingomis 
institucijomis, kurios suteiks informaciją apie tokius punktus. Jei netinkamai atsikratysite 
elektros prietaisų, ištekėjusios pavojingos medžiagos pateks į sąvartynus, jos gali 
užteršti gruntinius vandenis ir sutrikdyti mitybos grandinę, taip pakenkdami jūsų 
sveikatai ir gerovei.  

VERITAS�JOSEPHINE
230V�50Hz�85W
II apsaugos klase

LT

ELEKTROS CHARAKTERISTIKOS DUOMENYS
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