185_SM_tuerkisch

19.04.2004

9:41 Uhr

Seite 1

Güvenlik talimatlar›

1

ÖNEML‹ GÜVENL‹K TAL‹MATLARI

Bir elektrikli makine kullan›ld›¤›nda, aﬂa¤›dakini de kapsayan güvenlik önlemleri her zaman takip edilmelidir.
Bu dikiﬂ bilgisayar›n› kullanmadan önce bütün talimatlar›
okuyunuz.
Dikiﬂ bilgisayar› kullan›mda olmad›¤›nda, fiﬂ pirizden
çekilerek elektirik ba¤lant›s› kesilmelidir.

TEHL‹KE
Elektirik ﬂoku riskinin azalt›lmas› için:
1. Bir dikiﬂ bilgisayar› elektiri¤e ba¤l› oldu¤unda hiç bir
zaman baﬂ›boﬂ b›rak›lmamal›d›r.
2. Kullan›mdan sonra ve temizlikten önce dikiﬂ bilgisayar›n› derhal pirizden çekin.

UYARI
Yan›k, yang›n, elektirik ﬂoku veya yaralanma risklerini
azaltmek için:
1. Bir oyuncak gibi kullan›lmas›n› önleyin. Bu dikiﬂ
bilgisayar› çocuklar taraf›ndan veya çocuklar›n yak›n›nda
kullan›ld›¤›nda yüksek dikkat gerektirir.
2. Dikiﬂ bilgisayar›n› el kitab›nda tarif edilen amaçlar için
kullan›n›z. Sadece üretici taraf›ndan tavsiye edilen ek
parçalar› kullan›n›z.
3. Bu dikiﬂ bilgisayar›n› e¤er
• hasarl› bir kablosu veya fiﬂi varsa
• do¤ru olarak çal›ﬂm›yorsa
• düﬂürülmüﬂ veya hasara u¤ram›ﬂsa
• suya düﬂürülmüﬂse
hiçbir zaman kullanmay›n›z.
Dikiﬂ bilgisayar›n› incelenmesi, tamiri, elektiriksel veya
mekanik ayar› için en yak›n yetkili BERNINA sat›c›s›na
ya da servis merkezine geri götürün.
4. Dikiﬂ bilgisayar›n› hava giriﬂleri kapanm›ﬂsa asla
kullanmay›n›z. Dikiﬂ bilgisayar›n›n havaland›rma
aç›kl›klar›n› ve ayak kontrolünü tiftik birikiminden,
tozdan ve da¤›n›k kumaﬂtan uzak tutunuz.
5. Parmaklar oynar parçalardan uzak tutulmal›d›r. Dikiﬂ
i¤nesi çevresinde özel dikkat gerekmektedir.
6. Her zaman orijinal BERNINA dikiﬂ plakas›n› kullan›n›z.
Yanl›ﬂ plaka kullan›lmas› i¤nenin k›r›lmas›na neden
olabilir.

9. ‹plik geçirmek, i¤ne de¤iﬂimi, bobine iplik sar›m› ve
bas›nc› aya¤›n›n de¤iﬂimi gibi i¤ne alan›nda ayarlar
yap›lmadan önce güç dü¤mesini <0> kunumuna
getiriniz.
10. Kapaklar ç›kar›l›rken, ya¤lama esnas›nda veya bu el
kitab›nda bahsi geçen herhangi bir servis ayar›
yap›l›rken herzaman dikiﬂ bilgisayar›n› pirizden
çekiniz.
11. Asla herhangi bir aç›kl›¤a bir ﬂey sokmay›n›z veya
düﬂürmeyiniz.
12. Aç›k havada kullanmay›n›z.
13. Aeresol ürünlerinin kulland›¤› veya oksijenle
uygulamalar yap›lan yerlerde cihaz› çal›ﬂt›rmay›n›z.
14. Elektirikten ba¤lant›y› kesmeden önce, bütün
kontrolleri off (<0>) konumuna getirin, daha sonra fiﬂi
pirizden çekin.
15. Elektirik ba¤lant›s›n› kablodan çekerek de¤il, fiﬂi
tutarak pirizden ç›karmak yoluyla kesiniz.
16. Dikiﬂ veya nak›ﬂ bilgisayar›n›n yanl›ﬂ kullan›m›ndan
do¤acak herhangi bir zarardan dolay› sorumluluk
kabul edilmeyecektir.
17. Nak›ﬂ modülünün kullan›m› esnas›nda dikiﬂ bilgisayar›
hiçbir koﬂulda baﬂ›boﬂ b›rak›lmamal›d›r.
18. Elektronik elemanlar›n korunmas› için: Nak›ﬂ iﬂlemi
esnas›nda nak›ﬂ kart›n› nak›ﬂ modülünden
ç›karmay›n.

Ç‹FT YALITIMLI
ÜRÜNLAR‹N BAKIMI
Çift yal›t›ml› bir üründe, topraklama yerine iki yal›t›m sistemi sa¤lanm›ﬂt›r. Çift yal›t›ml› bir üründe herhangi bir
topraklama ünitesi bulunmaz ve eklenmesine de gerek
yoktur. Bu ürünün bak›m› son derece dikkat ve sistem
hakk›nda bilgi gerektirir,
ve sadece kalifiye servis eleman› taraf›dan yap›lmal›d›r.
De¤iﬂtirilen parçalar ürünün içindeki parçalarla ayn›
olmas› gerekmektedir. Çif yal›t›ml› bir ürün “DOUBLE
INSULATION” veya “DOUBLE INSULATED” (Çift
yal›t›lm›ﬂ) kelimeleriyle
belirtilmiﬂtir.
sembolü de ürün üzerinde belirtilmiﬂ olabilir

7. E¤rilmiﬂ i¤neleri kullanmay›n›z.
8. Dikiﬂ s›ras›nda kumaﬂ› itip çekmeyiniz. Bu i¤nenin sapmas›na ve k›r›lmas›na neden olabilir.

BU TAL‹MATLARI
SAKLAYIN!
Bu dikiﬂ ve nak›ﬂ bilgisayar› sadece evde kullan›m
amaçl›d›r.
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BERNINA

®

Bir BERNINA “Sewing and Embroidery System” seçmek gelecek
y›llardaki dikiﬂinizle olumlu etkisi olacak bir karard›r.
Müﬂteri tatmini 100 y›ldan fazla bir süredir ﬂirketimizi yürüten güç
olmuﬂtur ve ben bu gelene¤i görkemli ‹sviçre kalitesini, gelece¤e
dönük dikiﬂ teknolojisini ve rakipsiz müﬂteri servisini sunarak devam
ettirmek amac›nday›m.

”Welcome to

Yeni BERNINA yarat›c› dikiﬂ ve nak›ﬂ sistemleri ailesi size
dikiﬂ ihtiyac›n›z› karﬂ›layacak sistemleri seçme ﬂans›n› veriyor.
Ad›ndan da anlaﬂ›laca¤› gibi, “artista” bilgisayarla saf sanatç›l›kt›r.

the BERNINA

Bu makineler bütün dikiﬂ zevki için çal›ﬂma alan› sa¤lar. Yarat›c›l›¤a
ilham olur ve fikirlerinizi en iyi kalite pratik dikime aktarman›z› sa¤larlar.

family”

Bunlara ek olarak, pratik ve yarat›c› fikirlerle dolu dikiﬂ yay›nlar› ile
beraber geniﬂ dikiﬂ aksesuar gam› BERNINA ile dikme zevkine
eklenecektir. BERNINA ailesine hoﬂgeldiniz demek bana büyük
zevk veriyor.

H. P. Ueltschi
BERNINA Dikiﬂ Makinesi ﬁirketinin Sahibi Fritz Gegauf Ltd.

www.bernina.com
Fritz Gegauf Ltd. • BERNINA Sewing Machines • CH-8266 Steckborn/Switzerland
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Detaylar

Nak›ﬂ modülü detaylar›

2
1
3

4
5
6

Önden görünüﬂ

1

8

8
7

Arkadan görünüﬂ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
10
9

Soldan görünüﬂ

Nak›ﬂ yüzeyi
Nak›ﬂ kolu
Nak›ﬂ kasnak ba¤lant›s›
Aksesuar çekmecesi
Sa¤ ba¤lant› kancas›
Merkez ba¤lant› kancas›
Dikiﬂ bilgisayar› ba¤lant› kablosu
Kablo tutucu
Nak›ﬂ kart› yuvas›
Nak›ﬂ kart› ç›karma butonu
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Standart aksesuarlar
11
12

13
11

13

12

14
15
16
17

14

15

Büyük nak›ﬂ kasna¤›
(145x255mm)
Küçük nak›ﬂ kasna¤›
(normal kullan›m için ve eller
serbest olarak nak›ﬂ iﬂi,
72x50 mm)
Nak›ﬂ kasnaklar için ﬂablonlar
(büyük, küçük)
Serbest kol nak›ﬂ› adaptörü
Nak›ﬂ bas›c› aya¤› no. 15
Nak›ﬂ modülü çantas›
Üst iplik makaralar› için net
dengeli makaralama için üst
iplik makaras›n›n üzerine
geçirin

16

17

Özel aksesuarlar
18
19
20
21
22
18

19

23

20

22

21

23

Orta boy nak›ﬂ kasna¤›
(ﬂablon dahil)
Düz dikiﬂ plakas›
Nak›ﬂ kart› çeﬂitleri
BERNINA artista 185, nak›ﬂ
yaz›l›m›
Dikiﬂ bilgisayar› ve nak›ﬂ
modülü için valiz sistemi
Çoklu makara yuvas›
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Nak›ﬂ modülünün tak›lmas›

Modülün dikiﬂ bilgisay›r›na tak›lmas›
Modülünün dikiﬂ bilgisayar›na tak›lmas›
• dikiﬂ bilgisayar›n› kapay›n
• aksesuarlar kutusunu dikiﬂ bilgisayar›ndan ç›kar›n
• modülü dikiﬂ bilgisayar› üzerine serbest kolun arkas›na
yerleﬂtirin
• modülü soldan dikiﬂ bilgisayar›na do¤ru, kilitleme kancalar› taban plakas› üzerine yerleﬂecek ﬂekilde itin

Kabloyu ç›kar›n
• kablo modülün dikiﬂ bilgisayar›na ba¤lant›s›n› sa¤lar
• kabloyu modülün arkas›ndak› tutucusundan çekerek
ç›kar›n

Kablonun modül üzerinde saklanmas›
• kabloyu her iki kablo tutucu içine yerleﬂtirin
• tak›lmas› için kabloyu hafifçe bast›r›n

Kablonun tak›lmas›
• fiﬂi dikiﬂ bilgisayar›n›n sa¤ taraf›ndaki sokete, düz taraf›
öne gelecek ﬂekilde sokun

Kablonun ç›kar›lmas›
• siyah fiﬂli kabloyu tutun
• fiﬂin sonundaki ba¤lant› kapa¤›n› aç›n
• fiﬂi d›ﬂar› çekin

Modül ç›karma
• Modülü kald›rmak için arka sa¤ köﬂeyi s›k›ca tutunuz ve
sola do¤ru ç›kar›n›z.

Dikkat:
Nakıﬂ modülünü ve/veya serbest kollu adaptörü
birleﬂtirirken tüm parçaların düz ve pürüzsüz bir
yüzeyde oldu¤undan emin olun.

Not:
Nakliye için modülü ve dikiﬂ bilgisayar›n› her zaman
ay›r›n. Asla birlikte taﬂ›may›n. Nak›ﬂ modülü sadece
dikiﬂ bilgisayar› kapal›yken tak›l›p ç›kar›lmal›d›r.
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Nak›ﬂ modülünün tak›lmas›

Serbest kol nak›ﬂ› için adaptörün tak›lmas›
Bu adaptör dikiﬂ bilgisayar›n›n serbest kolu üzerinde
tüp ﬂeklindeki parçalar›n (gömlek kollar›, pantolonlar,
çoraplar, vb.) nak›ﬂlanmas› için kullan›l›r.
Adaptörün dikiﬂ bilgisayar›na tak›lmas›
• dikiﬂ bilgisayar› aksesuar kutusunu ç›kar›n
• adaptörü dikiﬂ bilgisayar› üzerinde serbest kolun
arkas›na yerleﬂtirin
• adaptörü ba¤lant› kancalar› dikiﬂ bilgisayar›n›n taban
plakas›na yerleﬂecek ﬂekilde sol taraftan dikiﬂ bilgisayar›na do¤ru itin

Modülün adaptöre tak›lmas›
• modülü adaptör üzerine, ön taraf›n›n kenar› adaptör
üzerindeki L ﬂeklindeki klavuza mümkün olabildi¤i
kadar yak›n bir ﬂekilde yerleﬂtirin
• ba¤lant› kancalar› taban plakas›na oturana kadar
modülü klavuza do¤ru sol taraftan itin

Serbest kol nak›ﬂ› kasna¤›
• küçük, oval ﬂekilli nak›ﬂ kasna¤› serbest kol
nak›ﬂ için özel olarak dizayn edilmiﬂtir
Not:
• sadece küçük kasnak serbest kol nak›ﬂ› için
kullan›labilir
• sadece küçük kasnak kusursuz motifler üretebilir

Adaptörün ç›kar›lmas›
• modülü adaptörden ç›kar›n
• adaptörün sa¤ arka köﬂesi tutma yeri olarak kullan›lmak üzere dizayn edilmiﬂtir
• adaptörü bu tutma yerinden tutarak dikiﬂ makinesinin
taban plakas›ndan ay›r›n

7
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Genel ‹ﬂletme Bilgileri

Dikiﬂ bilgisayar›n›n nak›ﬂa haz›rlanmas›
Nak›ﬂ için bas›c› ayak no.9
• bas›c› ayak no. 9 u tak›n
• nak›ﬂ kasna¤›n›n tak›labilmesi için
bas›c› aya¤› kald›r›n

Nak›ﬂ için i¤neler
• ipli¤e ba¤l› olarak 80 veya 90
boyut i¤ne kullan›n
• dekoratif veya metalik iplikler
için nak›ﬂ veya metafil i¤nesi
kullan›n
• yeni bir i¤ne kullan›n
• nak›ﬂ kasna¤›n›n tak›labilmesi için
i¤nenin en üst konumda
oldu¤undan emin olun.

Besleme diﬂlisini indirin
• besleme diﬂlisini düﬂürmek için
dikiﬂ makinesinin sa¤ taraf›ndaki
butona bas›n

Düz dikiﬂ plakas›
(özel aksesuar)
• standart dikiﬂ plakas›n› ç›kar›n
• düz dikiﬂ plakas›n›n i¤ne için küçük
bir deli¤i vard›r

Not:
‹¤nelerle ilgili daha fazla bilgi için
Kullanım Talimatnamesinde sayfa
76-77’ya bakın.

• ﬁayet besleme mandal› alçalt›lm›ﬂ
ise, o zaman dikiﬂ bilgisayar› iﬂletmeye al›namaz. “Besleme mandal›n› alçalt›n›z” mesaj› görülür.

• Baz› belirli teknikler için dikiﬂ
plakas› aç›kl›¤›n› azaltmak suretiyle
dikiﬂlerin oluﬂumu artt›r›l›r.
Bu durum nak›ﬂ ve baz› örtü
tekniklerini iyileﬂtirin.

Dikiﬂ bilgisayar›n›n ipliklenmesi
Dikiﬂ bilgisayar› el kitab› sayfa 10’a bak›n
• cilalanm›ﬂ veya kaygan nak›ﬂ
iplikleri kullan›rken, sa¤ üst iplik
makaras›na geçirin
• bu ipli¤in kaymas›n› önler ve ipli¤in
dengeli olarak beslenmesini sa¤lar

Not:
Metalik veya özel iplikler kullan›rken
dikey makara piminin kullan›lmas›
sorunlar›n giderilmesine yard›mc›
olur.
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‹plik gerginli¤inin ayarlanmas›
Dikiﬂ bilgisayar› el kitab›na bak›n.
artista 180/185 otomatik iplik gerginli¤i ile donat›lm›ﬂt›r. Bir motif
seçildi¤inde gerginlik otomatik olarak
ayarlanacakt›r. Zor ve nadir kumaﬂlar
için ayarlamalar gerekiyorsa
yap›labilir.

3

5

artista 165/170 de manuel ayarlamal›
ipiplik gerginli¤i vard›r. Bütün nak›ﬂlar
için gerginlik 4 ve 6 aras›nda ayarlanmal›d›r. Zor ve nadir kumaﬂlar için
ayarlamalar gerekiyorsa yap›labilir.
Masura ipli¤i gerginli¤i
• Nak›ﬂ için ipli¤i masura kutusunun
parma¤›na sokun

Motiflerin seçilmesi
artista dikiﬂ ve nak›ﬂ sistemi bir harici
butonlar ve dokunmatik ekran kombinasyonu ile iﬂletilir.
Dikiﬂ bilgisayar›n› aç›n
• açma/kapama dü¤mesini “1”
konumuna getirin

Baﬂlang›ç ekran›
• Selamlama ekran› yaklaﬂ›k 3
saniye görünür
• bu ekran dikiﬂ bilgisayar›n›n
Kurulum program›ndan kapat›labilir

Üst iplik gerginli¤inin de¤iﬂtirilmesi
dikiﬂ bilgisayar› el kitab› sayfa 55’a
bak›n
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Genel ‹ﬂletme Bilgileri

Menü
• ana menü iki seçenekle ekrana
gelir:
• Nak›ﬂ modülü
• Nak›ﬂ kart›
Nak›ﬂ modülünü devreye sokmak
• nak›ﬂ modülü sembolüne dokunun
• bu modüldeki motifleri devreye
sokar (sadece modül tak›l›
oldu¤unda)

Nak›ﬂ kart›n› aktive etmek
• nak›ﬂ kart› sembolüne dokunun
(oyuncak ay›)
• bu kullan›mda olan karttaki motifleri
devreye sokar (sadece bir kart
sokuldu¤unda)
• dikiﬂ bilgisayar› aç›ld›ktan sonra
bu sembole ilk defa
dokunuldu¤unda besleme diﬂlisini
düﬂürmenizi hat›rlatan bir mesaj
ekrana gelecektir
• devam etmek için “esc”ye dokunun

Birleﬂtirilmiﬂ motifin kaydedilmesi
• mem butonunu seçiniz
• nak›ﬂ kasna¤› veya haf›za
kart›ndan desenler aç›l›r yada
silinir.
Nak›ﬂ modülünden motif seçimi
• nak›ﬂ modülünü seçtikten sonra
bütün motifler ekranda görünür
• her motif için bir say› ekranda
görünür
• bütün menüyü görebilmek için
oklarla ekran› öteleyin
• nak›ﬂ modülü sembolü sol üstte
görünür
• bu nak›ﬂ modülünden olan motifleri
belirler

• ekrandan bir sembole dokunarak
bir motif seçin
• nak›ﬂ kartlar› için sembol (oyuncak
ay›) öteleme oklar›n›n alt›nda gri
çubukta ekrana gelir
• seçmek için dokunun
• karttaki motifler ekrana gelir (modül
ile kart aras›nda de¤iﬂiklik yapabilirsiniz
• “esc”ye dokunun
• ana menü ekrana gelir

Nak›ﬂ kart›n› aktive etmek
• nak›ﬂ kart› sembolüne dokunun
(oyuncak ay›)
• bu kullan›mda olan karttaki motifleri
devreye sokar (sadece bir kart
sokuldu¤unda)
• bunlar ekranda görünür

Karttan bir motif seçin
• kart›n motifleri ekranda görünür
• her motif için bir say› ekranda
görünür
• bütün menüyü görebilmek için
oklarla ekran› öteleyin
• nak›ﬂ modülü sembolü sol üstte
görünür
• bu nak›ﬂ modülünden olan motifleri
belirler

• modül için sembol öteleme
oklar›n›n alt›nda gri çubukta ekrana
gelir
• seçmek için dokunun
• modül menüsü ekrana gelir (modül
ve kart aras›nda de¤iﬂiklik yapabilirsiniz)
• “esc”ye dokunun
• ana menü ekrana gelir
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Nak›ﬂ fonksiyonlar›
H›zl› ters yön butonuyla nak›ﬂa
baﬂlama
• h›zl› ters yön butonuna basarak
baﬂlay›n (sesli uyar› durana kadar
yaklaﬂ›k 3 saniye geçecektir)

• dikiﬂ bilgisayar› yaklaﬂ›k 6 dikiﬂ
atar, sonra durur; iplik kuyruklar›n›
kesebelirsiniz

Plan 1 ve plan 2
• plan 1 ekran› aktif iken, plan 2 sembolü ve ek fonksiyonlar› ekran›n sol
üst taraf›nda görünür
• bu ekran› de¤iﬂtirmek için layout 2’ye
(plan 2) dokunun

•
•
•
•

Menü
• dikiﬂ ve layout 1 (plan 1) ekra›n›nda
bulunur
• seçmek için dokunun

• nak›ﬂ modülü yada kart dikiﬂi
özeti ekrana gelir

Çok renkli motifler*
• dikiﬂ ekran›nda bulunur
• toplam renk say›s› sa¤ tarafkta
küçük olarak görünür
• nak›ﬂ olacak rengin say›s› solda
büyük olarak görünür

• rengi de¤iﬂtirmek için sa¤ veya sol
oka dokunun
• seçilmiﬂ renk için olan bölümler
nak›ﬂ ekran›nda siyah olarak
ayd›nlat›lm›ﬂt›r, motifin geri kalan›
gri görünür

Renk serisinin manuel ayarlanmas›
• renk serisi tekrar görüntülenirken,
önce gelen rengin sonu görünür

• solda dikdörtgen içindeki büyük
rakam siyahtan griye de¤iﬂir

Tek renk motif*
• dikiﬂ ekran›nda bulunur
• seçmek için dokunun, sembol koyu
griye dönecektir
• motif bir renkte nak›ﬂ edilir

• bütün motif renk de¤iﬂimi için durmaks›z›n dikilecektir

Nak›ﬂ serisi*
• dikiﬂ ekran›nda bulunur
• seçmek için dokunun

Nak›ﬂ serisi kontrolü
(iplik kopmas›nda)
• sa¤ veya sol oka dokunun
• e¤er iplik kopmuﬂsa oklardan birine
dokunun
Motor h›z›
• M - butonunu seçin motor h›z›n›
azalt›n
• M + butonunu seçin motor h›z›n›
ço¤alt›n
Haf›za
• plan 1’de bulunur
• sembole dokunun
• özel bir haf›za ekran› aç›l›r

plan 2 ekran› aktiftir
plan 1 ﬂimdi sol üstte görünür
plan 1’e dönmek için dokunun
her iki plan ekran›n› da dikmek
mümkün de¤ildir

• ekranda iplik kopmas› sembolü
oklarla görünür

• i¤ne seriyi küçük ileri veya geri
ad›mlarla takip eder (sol ok - geri,
sa¤ okileri)
• Nak›ﬂ zaman›n 100% h›za göre
hesaplar
• Alt üzerinde motorun hangi h›zda
çal›ﬂt›¤›n› gösterir
• Nak›ﬂ zaman›n 100% h›za göre
hesaplar
• tek motif veya kombinasyonlar
kaydedilir

Not:
*= sayfa 16’da “nak›ﬂ kasna¤› tak›l› de¤il” mesaj›na ve cevab›na bak›n
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Baﬂlama*
• plan 1’de bulunur
• sembole dokunun

• nak›ﬂ kasna¤› baﬂlang›ç konumuna
getirilir, ör: ilk dikiﬂ için do¤ru
konum

Motif merkezi*
• plan 1’de bulunur
• sembole dokunun
• motifin merkezi gösterilir

• i¤ne motifin tam merkezine gelecek
ﬂekilde nak›ﬂ kasna¤› hareket
ettirilir

Oval kasnak parametlerinde motif
pozisyonunu kontrol etme
• ﬁayet gösterilen kare, k›smen kasnak d›ﬂ›na ç›km›ﬂ ise, baﬂar›l›
ﬂekilde nak›ﬂ yapmak için kasnak
ﬂekilde nak›ﬂ yapmak için kasnak
parametleri dahilinde, e¤er uygun
ise, bu husus tespit etmek için motif
tekrar hesaplan›r

• ﬁayet bir veya daha fazla dikiﬂ kasnak d›ﬂ›nda ise, bir mesaj gözükür.
• Bu tekrar hesaplama iﬂlemi, ayr›ca
ok sem bolüne dokunduktan sonra
yap›l›r, ancak kontrol fonksiyonunun önceden çal›ﬂt›r›lmamas›
gerekir

Boyut kontrol ediniz / Çift fonksiyon
1. fonksiyon
• maksimum kasnak pozisyonunu
kontrol ediniz
• motif okunur.

2. fonksiyon
• sembole basmaya devam ediniz ve
ayr›ca referans pozisyon okunur.

Boyut de¤iﬂtirilmesi*
• plan 1’de bulunur
• motif küçültmek için sol tarafa dokunun
• motifi büyütmek için sa¤ tarafa
dokunun

• de¤iﬂiklikler yüzde olarak orta
alanda gösterilir
• motifi orjinal boyutuna (% 100) geri
getirmek için orta alana dokunun

Göster
• plan 1 ve plan 2’de bulunur
• motifin boyutunu de¤iﬂtirdikten
sonra, yani motif boyutu ekranda
gösterilir
• sembole dokunun
Kum saati
• Kum saati sembolü de¤iﬂtirilmiﬂ ya
da yer de¤iﬂtirmiﬂ bir motifin tekrar
hesapland›¤›n› belirtir
• hesaplama ssüresi motife ba¤l›
olarak 1-10 dakikad›r
Yatay ayna görüntüsü (sa¤/sol)
• plan 1’de bulunur
• sembole dokunun
• dikiﬂ bilgisayar› motifi yatay ayna
görüntüsünde diker
Motifin çevrilmesi*
• plan 1’de bulunur
• sembole dokunun
• semboli her dokunuldu¤unda, motifi
50 derece çevirir
• sembole dokunun
• motif 100 çevrilmiﬂtir
OK
• sembole dokunun
• önceki bütün seçimleri do¤rular
• nak›ﬂ rengi serisi ile normal ekrana
döner

• de¤iﬂtirilmiﬂ motif düzeltilmiﬂ haliyle
görünür
• bu iﬂlem s›ras›nda kum saati show
(göster) sembolünün yan›nda
görünür

• kum saati yan›p söndü¤ü sürece
dikiﬂ bilgisayar›nda iﬂlem yapmak
mümkün de¤ildir!

• motifin iﬂaretlenmiﬂ köﬂesi sa¤dan
sola do¤ru de¤iﬂir

• motifler 72 de¤iﬂik yöne çevrilebilir
• motif ekrana döner
• motifin sa¤ alt köﬂesi her zaman
iﬂaretlenmiﬂtir, bu dizayn›n yönelmesini belirtir

• kum saati yan›p söndü¤ünde motif
hesaplan›r

Not:
*= sayfa 16’da “Nak›ﬂ kasna¤› tak›l›de¤il” mesaj› ve cevab›na bak›n
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Yön Oklar›*
• plan 1’de bulunur
• bir oka dokunun
• aktif halde olan motif seçilen
yönde hareket ettirilecektir
• merkezde (center) dokunarak motifi
kasna¤›n merkezine geri götürün

Kasnak geri getirici*
• dikiﬂ ekran›nda bulunur
• i¤ne kasna¤›n kenar›na çok
yak›nken
iplik de¤iﬂtirilmesi gerekiyorsa, bu
sembole dokunun, kasnak yatay
yönde merkeze do¤ru hareket edecektir

• sembol koyu griye dönüﬂür
• i¤neyi tekrar iplikleyin
• önceki konuma dönmek için sembole tekrar dokunun, makine
otomatik olarak kasna¤› do¤ru ve
uygun yerine hareket ettirecektir.
• dikiﬂ bilgisayar› durdu¤u yerden
devam eder

Geçici kay›t
• plan 1’de bulunur
• dizaynlar› de¤iﬂtirirken motifi (plandaki) geçici bir haf›zada kaydeder

• sembol aç›k griye döner
• motif geri ça¤r›labilir ve baﬂka dizaynla birleﬂtirilebilir

Geri getirme* (Retrieve)
• plan 1’de bulunur
• dizaynlar› birleﬂtirirken motifler
aras›nda geçiﬂler yapar
• aktif nak›ﬂ motifi siyah görünür

• motifleri programland›klar› s›ra ile
seçer

Silme*
• plan 1’de bulunur
• geçici olarak tutulan bir motif siler
• motifi aktif hale getiren (geri getirme
fonksiyonunu kullanarak)
• “del”e dokunun

• motif silinir ve ondan sonraki
ayd›nlan›r

Motif geniﬂli¤ini tekrar ölçünüz
• plan 2’de bulunur
• sol tarafa dokunun
• bu motifi yatay yönde küçültür
• sa¤daki alana dokunun

• bu motifi yatay yönde geniﬂletir
• ayarlama yüzde olarak ortadaki
alanda görünür
• motifi orijinal boyutuna döndürmek
için ortadaki alana dokunun

Motif yüksekli¤i tekrar ölçünüz
• plan 2’de bulunur
• sol tarafa dokunun
• bu motifi dikey yönde küçültür
• sa¤daki alana dokunun
• bu motifi dikey yönde uzat›r

• ayarlama yüzde olarak ortadaki
alanda görünür
• motifi orijinal boyutuna döndürmek
için ortadaki alana dokunun
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Yo¤unlu¤unun ayarlanmas›
• plan 2’de bulunur
• sol alana dokunun
• bu dikiﬂ yo¤unlu¤unu art›r›r
(daha fazla dikiﬂ)
• sa¤ alana dokunun
• bu dikiﬂ yo¤unlu¤unu azalt›r
Dikiﬂ uzunlu¤unun ayarlanmas›
• plan 2’de bulunur
• sol alana dokunun; bu dikiﬂ uzunlu¤unu azalt›r
• sa¤ alana dokunun; bu dikiﬂ uzunlu¤unu art›r›r
• ortadaki alan ayar de¤iﬂikli¤ini
yüzde olarak gösterir
Yar›k dikiﬂ
• Layout 2 ekran›n› aç›n
• sa¤ simgeye bas›n
• dikiﬂ maksimum mm uzunlu¤una
dönüﬂür
• sol simgeye bas›n dikiﬂ uzunlu¤unu
mm olarak k›sa dikiﬂe dönüﬂür

• ortadaki alan ayar de¤iﬂikli¤ini
yüzde olarak gösterir
• motifi orjinal boyutuna döndürmek
için ortadaki alana dokunun

• motifi orjinal boyutuna döndürmek
için ortadaki alana dokunun
• sadece doldurma dikiﬂlerini etkiler,
taslaklar› de¤il
• çeﬂitli iplik kal›nt›lar›n›n yerine kullan›lmas› için de¤iﬂtirilebilir
• orta simgeye bas›n-yeniden temel
ayara dönülür

Ekran sembolleri
Bu semboller dikiﬂ ve plan (1 ve 2)
ekranlar›n›n sol taraf›nda görünürler
Bas›c› ayak
• nak›ﬂ için tavsiye edilen bas›c›
aya¤› belirtir (no.15)

Nak›ﬂ kasna¤› kodlamas›
• küçük, orta boy ve büyük
kasnaklar› gösterir
• seçilmiﬂ motife en uygun kasnak
koyulaﬂt›r›lm›ﬂt›r

Nak›ﬂ süresi
• motif ekranda geliﬂtirilir
• seçilmiﬂ ekran için toplam nak›ﬂ
süresi dakika olarak gösterir
• motif dikilirken, kalan süre dakika
olarak ekranda gösterilir.

Motif boyutu
• seçilmiﬂ motifin yükseklik ve
geniﬂlik mm olarak belirtir

Bir nak›ﬂ motifinin tekrar
hesaplanmas›
• bir boyutu veya dikiﬂ yo¤unlu¤u
vb. de¤iﬂtirldikten sonra motif tekrar
hesaplanacakt›r
• “ok”ye bast›ktan sonra ekran bir
önceki ekrana geri dönecektir
• kum saati yan›p söner
• tamamlanan de¤iﬂiklik dizayn tekrar
hesaplan›rken yüzdeolarak ekranda
görünecektir
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Mesajlar
Aﬂa¤›daki mesajlar belli iﬂlemler s›ras›nda artista dikiﬂ
bilgisayar›n›n ekran›nda görünürler. Bunlar özellikler ve
fonksiyonlar hakk›nda hat›rlatmalar, uyar›lar ve do¤rulamalard›r. Aﬂa¤›daki listede nak›ﬂ modülüne özgü mesaj-

lar ve bunlar için al›nacak tedbirler ve yap›lmas› gerekenler görülmektedir (dikiﬂ bilgisayar›na özgü mesajlar için
dikiﬂ bilgisayar› kullan›m el kitab›na bak›n.)

MESAJ

APILMASI GEREKENLER

Bas›c› aya¤› indirin.

• Bir önceki ekrana dönmek için “esc”ye dokunun
• bas›c› aya¤› indirin ve dikime baﬂlay›n

Bas›c› aya¤› kald›r›n.

• kontrol fonksiyonu seçilirken, bas›c› ayak kalk›k
olmal›d›r
• bas›c› aya¤› kald›r›n ve bir önceki ekrana dönmek için
“esc”ye dokunun

Besleme diﬂlisini düﬂürün.

• nak›ﬂ için besleme diﬂlisi düﬂürülmüﬂ olmal›d›r.
• bu dikiﬂ bilgisayar› her aç›ld›¤nda ve bir örnek
seçti¤inizde bir hat›rlatma mesaj› olarak görünür
• Bir önceki ekrana dönmek için “esc”ye dokunun

Serbest kol sistemi için:
iﬂlem bitene ve kontrol butonu bas›lana kadar kasna¤›
takmay›n

E¤er serbest kok adaptörüyle çal›ﬂ›l›yorsa kasnak tak›lmadan önce seçilmiﬂ olan dikiﬂin bitirilinceye kadar
beklemenizi hat›rlatmak için görünür.

i¤ne en üst konumda olmal›d›r

• dikiﬂ makinesine ba¤l› olarak kasna¤›n boyutu
“okunurken” i¤ne e¤er enyüksek konumda de¤ilse
ekrana gelir.
• el volan›n› kullanarak i¤neyi kald›r›n ve bir önceki
ekrana dönmek için “esc”ye dokunun

Daha büyük bir nak›ﬂ kasna¤› kullan›n

• motif boyutu ve kasana¤›n boyutu uyuﬂmamaktad›r
• kasnaklar› de¤iﬂtirin veya motif boyutunu azalt›n
• bir önceki ekrana dönmek için “ecs”ye dokunun

örnek bu boyutta tamamlanamaz.
Lütfen örnek boyutunu küçültün.

• örnek dikiﬂ için azami boyutu aﬂm›ﬂt›r
• “esc”ye dokunarak bir önceki ekrana dönün
• boyutu azalt›n ve nak›ﬂ iﬂlemine devam edin

Bu nak›ﬂ modülü sürümü makine ile uyumsuzdur.
Sürümü kurulum program›ndan kontrol edin.

• dikiﬂin düzgün olabilmesi için dikiﬂ bilgisayar›nda ve
nak›ﬂ modülünde yüklü olan yaz›l›m›n ayn› sürüm olmas› gerekmektedir.
• artista dikiﬂ bilgisayar› el kitab›nda kurulum program›na
bak›n

‘Uyar›: Bu motif henüz kaydedilmemiﬂtir.
Bu fonksiyonun seçimi ile motif kaybedilecektir

• son motif geçeci kayda al›nmadan önce örnek
birleﬂtirme iﬂleminden ç›kmaya teﬂebbüs etti¤inizde
ekrana gelir
• iste¤inize göre yes (evet) veya no’ya (hay›r) bas›n;
bir önceki ekrana dönecektir

Haf›za seçilen motifleri birleﬂtirmek için yetersizdir.

• yeni bir dizayn oluﬂturmak amac›yla birleﬂtirmek için
çok fazla say›da dizayn seçilmiﬂtir.
• “esc” ye dokunarak bir önceki ekrana dönün.
• bir veya daha fazla motifi silin; sonra iﬂleme devam edin

Bellek kapasitesi bu kombinasyon için çok koçük.
Düzenlenen son motiflerden biri bellekte
saklanmayacakt›r.

• En son motif silinmesi laz›m.

Nak›ﬂ motifiniz bitirilmiﬂtir.

• dizayn tamamlanm›ﬂt›r, kasna¤› nak›ﬂ modülünden
ç›kar›n.
• bir önceki ekrana dönmek için “esc”ye dokunun.
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MESAJ

YAPILMASI GEREKENLER

Kart de¤iﬂ-tokuﬂu kabul edilmemiﬂtir. Olas› veri kayb›.
Lütfen kartlar› de¤iﬂ-tokuﬂ etmeden önce kullan›m
kitapç›¤›n›za bak›n›z.

• dikiﬂ bilgisayar› tak›l› olan karta kay›t yapamad›¤›
zaman görünür. Ayn› zamanda kart›n düzgün olarak
yerleﬂtiril- medi¤ini belirtebilir.
• bir önceki ekrana dönmek için “esc”ye dokunun

Kiﬂisel dizayn kart›n›z doludur veya kay›t yapamayaca¤›n›z›, programlanm›ﬂ bir dizayn kart› kullan›yorsunuz.

• store (sakla) fonksiyonu seçildi¤inde ve nak›ﬂ modülüne kart tak›l› olmad›¤› zaman ekrana gelir.
• bir kiﬂisel dizayn kart› tak›m ve bir önceki ekrana dönmek için “esc”ye dokunun
• store’a tekrar dokunarak kay›t iﬂlemine devam edin.

Lütfen boﬂ bir BERNINA kiﬂisel tasar›m kart› al›n›z

Seçilmiﬂ olan harf kombinasyonu kasnakta dikilmek için
çok büyüktür. Harfleri 900 döndürün veya boyutu kasna¤a
s›¤acak ﬂekilde azalt›n.

Düzenlenmiﬂ olan yaz›n›z kasna¤a s›¤mamaktad›r.
Lütfen boyutu küçültün veya örne¤i döndürün

• harflerin boyutunu azalt›n (planda) veya etap etap
çal›ﬂ›n

20 den fazla karakter düzenlenemez.

• ‹¤ne ipli¤inin bitmedi¤ini veya kopmad›¤›n› kontrol edin.
• gerekiyorsa i¤neyi tekrar iplikleyin. Bu düzeltilene
kadar dikiﬂ bilgisayar› dikim yapmayacakt›r.
• “esc”ye dokunarak bir önceki ekrana dönün

Lütfen üst ipli¤i kontrol edin

• masura ipli¤inin bitmedi¤inden emin olun
(kalan iplik 4-6 m, kalan örme ipli¤i 6-8 m,
kalan Serafil 8-13 m)
• gerekiyorsa bir masura sar›n ve tak›n
• bu düzeltilene kadar dikim yap›lmayacakt›r.

Lütfen alt ipli¤i kontrol edin

• masura sar›c›n›n aç›k olup olmad›¤›ndan emin olun.
E¤er masura sar›c› aç›ksa, ayak pedal› devrede de¤ildir. ve dikiﬂ bilgisayar› dikim yapmayacakt›r.
• gerekiyorsa sar›c›y› devreden ç›kar›n. Bu düzeltilene
kadar dikiﬂ bilgisayar› dikim yapmayacakt›r.
• not: Bir masura sar›l›rken bu mesaj ekrana gelecektir.
ekrandan silmek için “esc”ye dokunun

Masura sar›c› devrede.

• haf›za içeri¤i silinmeden önce silme komutunu
do¤rulay›n.
• silme iﬂlemine devam etmek için “OK”ye dokunun.
• iﬂlemi durdurmak için “esc”ye dokunun.

Bu haf›zan›n içeri¤ini gerçekten silmek istiyormusunuz?

• Haf›za kapasitesi çok ufak, bu vuruﬂlar› yapmaya
uygun de¤ildir.

Bu fonksiyon için yetersiz bellek. Bu motif taﬂ›nabilir ve
iﬂlenebilir.

• nak›ﬂ modülünde kasnak tak›l› de¤ilkin bir harf yada
motif seçildi¤inde ekrana gelir
• “esc”ye dokunun ve nak›ﬂ modülüne uygun kasna¤›
tak›n
• plan 1’e gidin ve nak›ﬂ modülünün kasna¤› tan›mas›
için “check” e dokunun.

Bir kasnak tak›l› de¤il

• nak›ﬂ modülündeki haf›za dolu ise ekrana gelir
• haf›zadan bir dizayn silinmesi veya yeni bir kiﬂisel
tasar›m kart› tak›lmal›d›r.

kiﬂisel modül haf›za kapasiteniz doludur. motifi kaydetmek için boﬂ bir kiﬂisel tasar›m kart› kullan›n veya kiﬂisel
haf›za kapasitenizden bir motif silin.

• Bu motifi siliniz

PC nak›ﬂ yaz›l›m›nda indirilen tasar›mlar makine içinde
boyut olarak de¤iﬂtirilemezler.

• Bu motifi haf›za kart›nda saklay›n›z

‹¤ne geçerli kasnak yerini aﬂmaktad›r.

• Motif merkez do¤mesine bas›n›z. ‹¤nenin seçilmiﬂ
yönde daha fazla çeviri yapmadan önce tasar›m›n
ortas›nda merkezleﬂtirilmesi gerekir.
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Nak›ﬂ dengeleyicileri
Kusursuz bir nak›ﬂ kumaﬂ üzerinde
çekmek veya büzülme olmadan düz
bir ﬂekilde durmal›d›r. Bunu elde
etmenin en iyi yolu, özellikle büyük
motiflerin veya büyük alanlar›n
nak›ﬂlar›nda, özel bir dengeleyici kullanmaktad›r. De¤iﬂik uygulamalara
uygun dengeleyici ve ara yüzey
çaﬂitleri vard›r. Tek kat kumaﬂ üzerine
nak›ﬂ iﬂleme tavsiye edilmez. Kumaﬂ

büzülme e¤ilimi gösterir ve nak›ﬂ›n
kenarlar› kasnaktan ç›kar›ld›ktan
sonra dalgalanmaya baﬂlar. Küçük
motiflerin kot veya ev mobilya
kumaﬂlar› gibi kal›n, sert kumaﬂlara
nak›ﬂ edilmesinde dengeleyici
kullan›lmayabilir. Ancak, dengeleyicinin sonuçlar› nas›l etkiledi¤ini
görmek için deneme dikiﬂi yapmak
kayda de¤erdir.

Y›rt›labilen dengeleyiciler
• ara yüzeye benzer; ka¤›t gibi
y›rt›l›r
• bir veya daha fazla kat kullan›labilir
• a¤›r veya daha fazla kat
kullan›labilir
• daha fazla stabilite için kasnaklamadaha önce kumaﬂ›n ters yüzüne
geçici yap›ﬂt›rma spreyi ile uygulan›r

• dikimden sonra nak›ﬂ›n arkas›ndan
y›rt›l›r
• daha büyük nak›ﬂlanm›ﬂ alanlar›n
arkas›nda dengeleyici kalacakt›r

Kesilebilen dengeleyiciler
• bir veya daha fazla kat kullan›labilir
• a¤›r ve hafif türde gelir
• daha fazla stabilite için kasnaklamadan önce kumaﬂ›n ters yüzüne
geçici yap›ﬂt›rma spreyi ile
uygulay›n

• dikimden sonra nak›ﬂ›n arka
taraf›ndan kesin
• esneme pay› yoktur
• nak›ﬂlanm›ﬂ büyük alanlar›n
arkas›nda dengeleyici kalacakt›r

Ütülenen ara yüzeyler
• bu kumaﬂ›n ters yüzüne ütü ile
bast›r›l›r (kaynaﬂt›r›l›r)
• ütülenen ara yüzeyler de¤iﬂik
kal›nl›klarda mevcuttur ve kullan›lan
kumaﬂa uygun olan› seçilmelidir.
• ayr›labilir ütülenen ara yüzey de
tedarik edilebilir

Uygulama:
• nak›ﬂ s›ras›nda çeken veya
esneyen bütün kumaﬂlar için, ör:
jarse, triko, vb.

Ka¤›t arka yüzü yap›ﬂkan
dengeleyici
• dengeleyiciyi ka¤›t taraf üste gelecek ﬂekilde kasna¤a yerleﬂtirin
• ka¤›d› y›rtmak için bir i¤ne kullan›n
ve yap›ﬂkan yüzeyi ortaya ç›kar›n

Uygulama:
• kasnaktan daha küçük parçalar için
(yaka)
• jarse, ipek gibi narin kumaﬂlar için

Suda çözünür dengeleyici
• çözünen dengeleyici plastik kaplamaya benzer
• çözünen dengeleyiciler kal›n veya
havlu gibi ilmek kümeleri gibi
kumaﬂlar için idealdir; dengeleyiciyi
kumaﬂ›n her iki taraf›na koyun ve
bütün üç katman› kasnaklay›n
• nak›ﬂ tamamland›¤›nda dengeleyiciyi so¤uk suda çözdürün

Uygulamalar:
• havlu, kadife, buklet örmeler, vb.
için idealdir
• organdi, batist gibi çok ince, ﬂeffaf
kumaﬂlar için idealdir

Uygulama
• ço¤u genel nak›ﬂ uygulamalar› için
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Sprey kola
• sprey kola ince, yumuﬂak veya
gevﬂek dokunmuﬂ kumaﬂlar› sertleﬂtirmek için idealdir
• nak›ﬂlanacak alan› spreyleyin,
kurumaya b›rak›n veya ›l›k bir ütü
ile ütüleyin
• her zaman kumaﬂ›n ters yüzünde
suda çözünen dengeleyici gibi ek
bir dengele-yici kullan›n

Uygulama
• ince, gevﬂek dokunmuﬂ kumaﬂlar
için ideal, ör: batist, ince keten, vb.

Kumaﬂ›n kasnaklanmas›
Merkezleme
• nak›ﬂlanacak kumaﬂ parças›n›n
merkezini belirleyin
• kumaﬂ iﬂaretleyici veya tebeﬂir ile
iﬂaretleyin

Nak›ﬂ kasna¤›n›n aç›lmas›
• gerekiyorsa viday› gevﬂetin
• içteki kasna¤› ç›kar›n
• her iki kasnaktaki oklar çak›ﬂmal›d›r

• orta boy ve büyük kasnaklardaki
oklar orta önde ve küçük boydakiler
kasna¤›n sa¤ taraf›ndad›r

Nak›ﬂ ﬂablonu
• her kasnak için bir ﬂablon vard›r
• nak›ﬂ yüzeyi 1 cm lik karelerle
iﬂaretlenmiﬂtir
• iﬂaretleri kumaﬂa transfer etmek
için merkez ve köﬂeler deliklerle
iﬂaretlenmiﬂtir

• BERNINA kelimesi önde olacak ve
okunabilecek ﬂekilde ﬂablonu iç
kasna¤›n içine yerleﬂtirin
• ﬂablon iç kasna¤a otomatik olarak
oturacakt›r
• ﬂablonu kasnaktan ay›rmak için bir
parmak deli¤i mevcuttur

Kasnaktaki kumaﬂ›n korunmas›
• kumaﬂ› merkez noktas› ﬂablonun
merkezinde olacak ﬂekilde iç
kasna¤›n alt›na yerleﬂtirin
• kumaﬂ› ve iç kasna¤› d›ﬂ kasna¤›n
üzerine yerleﬂtirin
• oklar› çak›ﬂt›r›n
• iç kasna¤› kumaﬂ bozulmayacak
ﬂekilde d›ﬂ kasna¤›n içine
yerleﬂtirin

• kasnaklar birbirleri içinde
gömülmelidir
• kumaﬂ› iyice gerginleﬂtirmek için
çekin, gerekti¤inde viday› s›k›n
• ﬂablonu ç›kar›n
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Nak›ﬂ kasna¤›n›n tak›lmas›
‹¤ne ve bas›c› ayak
• i¤neyi ve bas›c› aya¤› kald›r›n
• kumaﬂ›n üst yüzü yukar›da olacak
ve takma mekanizmas› sola gelecek ﬂekilde tutun

• bas›c› aya¤›n alt›ndan geçirin

Kasna¤›n tak›lmas›
• kasna¤›n kenar›ndaki takma mekanizmas›n›n uçlar›n› s›k›n
• kasna¤›n merkez noktalar›n› (küçük
ç›k›nt›lar) nak›ﬂ kolunun dirsekleri
üzerinde konumland›r›n
• oturana kadar kasna¤› bast›r›n
• kasna¤›n takma mekanizmalar›n›
b›rak›n

Kasna¤›n ç›kar›lmas›
• kasna¤›n takma mekanizmas›n›n
her iki ucunu birbirlerine do¤ru
bast›r›n
• kasna¤› ç›karmak için yukar› çekin

Nak›ﬂ kasna¤›n›n ayarlanmas›
E¤er nak›ﬂ modülü dikiﬂ
bilgisayar› ile de¤il de bir ek olarak
modülün ilk defa kullan›lmadan önce

ayarlanmas› gereklidir. Bu ayarlama
i¤neyi nak›ﬂ kasna¤›n›n merkezine
kalibre eder.

Haz›rl›k
• nak›ﬂ modülü dikiﬂ bilgisayar›na
adaptör olmadan do¤rudan ba¤l›
olmal›d›r
• büyük veya orta boy kasna¤›
kendine uygun ﬂablonu ile birlikte
modüle tak›n
Kurulumu (Setup) aç›n
• harici setup (kurulum) butonuna
bas›n
• menü ekrana gelir
• “Service”i seçin

• menü ekrana gelir
• “Adjustment of hoop”u (kasna¤›n
ayarlanmas›) seçin

Kasna¤›n ayarlanmas›
• ayar ekran› görünür
• “check”e dokunun
• dikiﬂ bilgisayar› kasna¤›n
kenarlar›n› takip eder, en sonunda
i¤neyi merkezde konumland›r›r
• e¤er i¤ne kasna¤›n tam ortas›nda
durmazsa, oklar› kullanarak
ayarlay›n

• “ok” ye dokunun
• nak›ﬂ kasna¤› ayarlanm›ﬂt›r,
ekran kapan›r
• “esc”ye basarak kurulumu kapay›n
• Nakis alan uzunlugu teyit edilene
(referans konumu kabul edilene)
kadar Resim1’deki “check”
bölümüne basin
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Kasnak kodlama
artista nak›ﬂ modülü hangi nak›ﬂ
kasna¤›n›n nak›ﬂ modülüne tak›l›
oldu¤unu kont-

rol eder ve seçilmiﬂ motif için de¤iﬂik
bir boyut gerekiyorsa bunu size
bildirir.

Motife baﬂlanmas›
• kasna¤› nak›ﬂ modülüne tak›n
• istenen motifi seçin
• e¤er bas›c› ayak indirilmiﬂ ise,
“raise the presser foot” (bas›c›
aya¤› kald›r›n) mesaj› ekrana
gelecektir
• bas›c› aya¤› kald›r›n
• nak›ﬂ modülü kodlama için hareket
eder
• kasnak okunduktan sonra, motifin
d›ﬂ hatlar› bir dikdörtgen içinde
kayda al›n›r

• e¤er kasnak motife uyuyorsa, kasnak baﬂlang›ç konumuna hareket
eder
• e¤er motif kasnak için büyük ise
ekranda bir mesaj görünür
• gerekiyorsa kasna¤› uygun boyutla
de¤iﬂtirin ve yeni kasnak boyutunu
okumak için “check”i (planda) seçin
• motifi nak›ﬂ edin
• “lower the pressor foot” (bas›c› aya¤›
indirin) mesaj› ekranda görünür
• bas›c› aya¤ indirin

Motiflerin, harflerin ve say›lar›n nak›ﬂlanmas›
Makinenizin haz›rlanmas›
• dikiﬂ bilgisayar›n› kapat›n
• modülü dikiﬂ bilgisayar›na tak›n
• ince ve orta a¤›rl›ktaki kumaﬂlar için
80, kal›n ve sa¤lam kumaﬂlar için
90 boyut i¤ne kullan›n
• üst iplik olarak parlak veya donuk
nak›ﬂ ipli¤i kullan›n (no. 40-50)
• masura için, ince nak›ﬂ veya örme
ipli¤i kullan›n, ör: Mettler no. 60/2
veya bir overlok ipli¤i ör. Metrolene
No. 180

• dikiﬂ bilgisayar›n› iplikleyin
• nak›ﬂ kasna¤›ndaki kumaﬂ›
sa¤lama al›n
• kasna¤› nak›ﬂ modülüne tak›n
Dikiﬂ/nak›ﬂ bilgisayar›n› aç›n
• açma/kapama dü¤mesine basarak
dikiﬂ bilgisayar›n› aç›n

Menü
• nak›ﬂ modülüne dokunun (sol)
• bu modüldeki motifleri aktive eder
• “lower the feed dog” (bas›c› aya¤›
indirin) ekran› gördü¤ünde “esc”ye
bas›p kapay›n
• bas›c› aya¤› indirin

Motiflerin ve harflerin seçilmesi
• nak›ﬂ modülü sembolü modüldeki
motiflerin aktive oldu¤unu belirtmek
için sol üstte görünür
• bütün alan› görüntülemek için
ekran› öteleyin
• harflerden sonra görünen bütün
motifler harflerle birleﬂebilirler
• tercihiniz olan harf stilini seçin

• nak›ﬂ kart›n› açmak için öteleme oklar›n›n alt›nda bulunan oyuncak ay›
sembolüne dokunun (e¤er bir kart
tak›l› ise)
• ana menüye dönmek için “esc” ye
dokunun
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Harfler
• seçilen stilin harfleri ekranda
görünür
• bütün harfleri ve rakamlar› görüntüllemek için ekran› öteleyin
• bir harf stili seçti¤inzde haf›za
otomatik olarak aktive olur
• bir harf ya da rakam seçin
• bir sonraki harf ya da rakam› seçin

• haf›za çubu¤unda bir öncekinin
sa¤ taraf›nda görünecektir
• son giriﬂi silmek için “del”e dokunun
• “OK” ye dokunun ve ekran dikiﬂ
ekran›na dönecektir

Motif ve renk seçimli dikiﬂ ekran›
• “OK”ye bast›ktan sonra dikiﬂ ekran›
görünür
• kaydedilmiﬂ harfler ve/veya rakamlar ekran›n büyük k›sm›nda görünür
• harfler ve say›lar her zaman tek
renkte kaydedilir (f›rça butonu
aktiftir)

• aﬂa¤›daki bilgiler ekranda
görünecektir:
- bas›c› ayak
- alfabe numaras›
- nak›ﬂ süresi
- tamamlanm›ﬂ boyut (mm olarak)
• çapraz iﬂaret bir rengin baﬂlang›ç
noktas›n› belirtir
• harfler ve say›lar sadece bu
ekrandan nak›ﬂ edilebilir

De¤iﬂik renklerde harfler
• harfler ve say›lar her zaman tek
renkte kaydedilir (f›rça aktiftir)
• kapatmak için f›rça sembolüne
dokunun
• dikiﬂ bilgisayar› her harften sonra
otomatik olarak duracakt›r
• iplik rengi de¤iﬂtirilebilir

Harflerin döndürülmesi
• bazen nak›ﬂ kasna¤› yazmak istedi¤iniz kelime için çok dar olabilir
• bu durumda kelimeyi Plan 1’de 900
döndürün (motiflerin döndürülmesi
sayfa 27’ye de bak›n)
• kelime nak›ﬂ kasna¤›nda uzunlamas›na olarak yerleﬂtirilebilir

• uzun kelimeler veya cümleler bu
ﬂekilde nak›ﬂ edilebilir

Motif ve renk seçimli dikiﬂ ekran›
• bir motif seçildikten sonra ekran
dikiﬂ ekran›na dönecektir
• devrede olan motif her zaman
ekran›n ana alan›nda görünür
• motif oluﬂumundan sonra kasnak
kendini otomatik olarak konumland›r›r
• aﬂa¤›daki bilgi ekranda görünür:
- bas›c› ayak
- motif say›s›
- nak›ﬂ süresi (motif iﬂleme konulduktan sonra)
- tamamlanm›ﬂ motif boyutu

• renk serisi ve seçimi bu ekrandan
aktive edilebilir (oklara dokunarak)
• dikilen rengin k›s›mlar› ekranda
siyaht›r, di¤er bütün bölümler gri
görünür
• imleç seçilmiﬂ rengin baﬂlang›ç
noktas›n› belirtir
• motif sadece bu ekrandan nak›ﬂ
edilebilir
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Nak›ﬂa baﬂlama Motifler ve fonsiyonlar

Nak›ﬂa baﬂlama
H›zl› ters yön butonu ile nak›ﬂa
baﬂlama
• bas›c› aya¤› indirin
• h›zl› ters yön butonuna bas›n (ses
sinyali yaklaﬂ›k 3 saniye sonra
duracakt›r)

• dikiﬂ bilgisayar› birkaç dikiﬂten
sonra otomatik olarak duracakt›r
(yaklaﬂ›k 6)
• bas›c› aya¤› kald›r›n
• iplik kuyru¤unu kesin
• bas›c› aya¤› indirin
• dikiﬂe devam etmek için h›zl› ters
yön butonuna bas›n

Otomatik iplik kesici
• Her bir rengin sonunda, iplikler (üst
ve alt iplikler) otomatik olarak
kesilir. Alt iplik kesilir ve böylece
bir gelecek renk ile nak›ﬂa devam
için yeterli uzunluk meydana gelir

• Uzun atlama dikiﬂler ile, ayr›ca iplik
uçlar› kesilir
• Otomatik iplik kesici Setup’da
kapan›r ve aç›l›r.

Nak›ﬂ sonras› iplik uçlar›n›n
kesilmesi
• Bask› aya¤›n› kald›r›n
• Nak›ﬂ kolunda, nak›ﬂ kasna¤›n›
ç›kar›n›z.
• Kalan iplikleri, nak›ﬂa yak›n olarak
kesiniz.
Ayak kontrolü ile nak›ﬂa baﬂlama
• bas›c› aya¤› indirin
• ayak kontrol pedal›na bas›n
• dikiﬂ bilgisayar› birkaç dikiﬂten
sonra otomatik olarak duracakt›r
(yaklaﬂ›k 6)
• ayak kontrolünü b›rak›n
• bas›c› aya¤› kald›r›n
• iplik kuyru¤unu kesin
• bas›c aya¤› indirin
• ayak kontrolüne basarak nak›ﬂa
devam edin

Ayak kontrolü ile ara vermek
• dikiﬂ bilgisayar› nak›ﬂ yaparken
ayak kontrolüne hafifçe bas›n
• dikiﬂ bilgisayar› otomatik olarak
duracakt›r

Rengi tamamlay›n
• bas›c› aya¤› indirin
• ayak kontrolüne veya h›zl› ters yön
butonuna bas›n
• dikiﬂ bilgisayar› seçilmiﬂ renkteki
bütün k›s›mlar› nak›ﬂ eder ve
tamamland›¤›nda
otomatik olarak durur

Nak›ﬂtan sonra iplik uçlar›n›n
kesilmesi
• bas›c› aya¤› kald›r›n
• nak›ﬂ kasna¤›n› nak›ﬂ kolundan
ç›kar›n
• iplikleri nak›ﬂa yak›n kesin

Renk de¤iﬂimi
• dikiﬂ bilgisayar› otomatik olarak bir
sonraki rengi nak›ﬂ etmeye haz›rd›r
• buna ba¤l› olarak üst ipli¤i de¤iﬂtirin
• yukarda anlat›ld›¤› gibi nak›ﬂ edin

Motiflerin fonksiyonlarla kullan›lmas›
Bütün motifler nak›ﬂ modülüne entegre edilmiﬂ çeﬂitli fonksiyonlarla
birleﬂtirilebilir. Renk serisini
de¤iﬂtiribilir, motifleri döndürebilir,
dikiﬂ yo¤unlu¤unu art›rabilirsiniz, vb.
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Dikiﬂ ekran›
Dikiﬂ ekran›
• bir motif seçildikten sonra dikiﬂ
ekran›
renk saçimi ve serisi ile ekrana gelir
• seçilmiﬂ motif ekran›n büyük
k›sm›nda görünür
• aﬂa¤›daki bilgiler ekrana gelir
• bas›c› ayak
• dizayn numaras›
• nak›ﬂ süresi
• tamamlanm›ﬂ boyut (mm olarak)
• motifle beraber kullan›labilecek
çeﬂitli fonksiyonlar›n bulundu¤u
plan 1 aç›l›r
• menü nak›ﬂ modülü menüsünü açar
• nak›ﬂ edilecek rengin numaras› ekranda solda görünür (büyük)
• motifin renk serisini görüntülemek
için oklar› kullanarak öteleyin
• seçilmiﬂ motif için kullan›lacak
toplam renk say›s› sa¤da görünür
(küçük)
• rengin nak›ﬂlanaca¤› k›s›mlar›n
rengi ekranda siyah olarak görünür

• geri kalan k›s›mlar› gri olarak
görünür
• imleç belli bir rengin baﬂlang›ç noktas›n› belirtir
• motifi tek renkte nak›ﬂ etmek için
f›rça sembolüne dokunun (renk
de¤iﬂim duraklamas› olmaz)
• nak›ﬂ serisini kontrol etmek için seri
kontrolüne dokunun ve küçük
ad›mlarla ileri ve geri yönde ilerleyin
• kasnak konum belirleyici sembolüne
dokunup çerçeveyi yatay olarak
merkeze do¤ru hareket ettirerek
ipliklemeyi kolaylaﬂt›r›n
Boyut de¤iﬂiklikleri, ayna görüntüsü, rotasyonlar
• nak›ﬂ motifi normal (dikiﬂ) ekran›nda
her zaman orjinal ﬂekli ile görünür
• boyut de¤iﬂiklikleri ekranda gösterilmez
• boyut mm cinsinden gösterilir
• ayna görüntüleri ve rotasyonlar
“show” (planda) seçili olmad›¤›
sürece ekranda gösterilmez
• yap›lan de¤iﬂiklikler istenildi¤i
zaman plan ekranlar›n›n her
birinden görülebilir

Renk serisinin de¤iﬂimi
Renk serisi
• motifin renk serisini görüntülemek
için oklar› kullanarak öteleyin
• motif için kullan›lacak toplam renk
say›s› sa¤ sa¤tarafta gösterilmiﬂtir.
(küçük)
• o anda seçilmiﬂ olan rengin
numaras›
sol tarafta gösterilir (büyük)
• rengin nak›ﬂ edilece¤i motif
k›s›mlar› ekranda siyah olarak
görünür

• di¤er k›s›mlar gri görünür
• imleç bir rengi baﬂlang›ç noktas›n›
belirtir

Manuel seri
• renk serisini öteleyerek istedi¤iniz
alana ulaﬂ›n, ör: renk 4
• rengi nak›ﬂ edin, makine otomatik
olarak durur
• bir sonraki rengi seçin, ör: renk 6
• nak›ﬂlay›n
• motif tamamlanana kadar devam
edin

• renk serisinde geriye do¤ru öteleme
yaparken bir önceki rengin sonu her
zaman gösterilir: solda dikdörtgen
içindeki büyük say› siyahtan griye
de¤iﬂir
Mesela:
Renk 6’dan 4’e de¤iﬂirken, soldaki
ok 3 say›s› gri olarak görünene
kadar bas›lmal›d›r. Sonra sa¤ oka
bir kere bas›n ve 4 say›s› siyah
olarak görünecektir. Bu halde renk
4 nak›ﬂ edilebilir.
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Tek renk motifler
Tek renk
• f›rça sembolüne dokunun

Motifler tek renkte nak›ﬂ edin
• motif tek renkte nak›ﬂ edilecektir
• motif tamamland›¤›nda makine otomatik olarak duracakt›r

Plan 1 ve 2
Plan 1
• dikiﬂ ekran›nda “layout” (plan)
seçin
• plan 1 ekran› görünür
• 8 yön oku motfin sa¤ taraf›nda
ekrana gelir
• boyutland›rma fonksiyonlar›
ekran›n sa¤ üst taraf›nda
görünecektir

• dikiﬂ ekran›na dönmek için “ok” ye
dokunun
• motif dikiﬂ ekran›ndan nak›ﬂ edilecektir

Plan 2
• plan 1 ekranan›nda plan 2 (layout 2)
seçin
• plan 2 ekran› görünür
• dikiﬂ yo¤unlu¤u (saten) ve dikiﬂ
uzunlu¤u ayarlar› motifin sa¤
taraf›nda yer al›r
• plan 1’e (layout 1) dokunarak o
ekrana geri dönün

• dikiﬂ ekran›na dönmek için “ok” ye
dokunun
• nak›ﬂ sadece dikiﬂ ekran›ndan
yap›labilir

Motifi yeni konumuna götürmek

Motifi oklarla hareket ettirin
• motif nak›ﬂ kasna¤› içinde baﬂka bir
konuma hareket ettirilebilir
• plan 1 ekran›n› aç›n
• 8 yön okunu kullanarak motifi kasnak içinde hareket ettirin
• bir motif hareket ettirildi¤inde, motif
çerçevesi görünür fakat motifin kendisi kaybolur

• “center”a (merkez) dokunarak motifi
kasna¤›n merkezine götürün
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Motiflerin geri getirlmesi
• motiflerin istedi¤iniz konuma götürüldükten
sonra isterseniz geri getirebilirsiniz
• “show”a (göster) dokunun
• kum saati show sembolünün yan›nda
görünür
• bu motifin tekrar geliﬂtirildi¤ini belirtir
• kum saati kaybolur ve motif tekrar
çerçevesinde ekrana gelir
• do¤rulamak için “ok” ye dokunun ve
dikiﬂ ekran›na dönün

Start position

Baﬂlang›ç ve nak›ﬂ kasna¤› konumu
• plan 1 ekran›n› aç›n
• “start” a dokunun
• nak›ﬂ kasna¤› i¤ne ilk dikiﬂ için tam do¤ru
konumda olacak ﬂekilde baﬂlang›ç konumuna
hareket eder
• do¤rulamak için “ok” ye dokunun ve dikiﬂ
ekran›na dönün

Motif merkezinin gösterilmesi

Motif merkezinin gösterilmesi
• plan 1 ekran›n› aç›n
• “motif merkezine” dokunun
• motifin merkezi belirtilir
• i¤ne motifin merkezine gelecek ﬂekilde
nak›ﬂ kasna¤› hareket eder
• bu özellik, e¤er motifi nak›ﬂ yapaca¤›n›z
kumaﬂ bölgesinin tam ortas›nda istiyorsan›z özellikle kullan›ﬂl›d›r
• do¤rulamak için “ok” ye dokunun ve
dikiﬂ ekran›na dönün
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Boyut kontrolü

Kasna¤›, motif boyutunu ve referans noktas›n› kontrol ediniz
• “check” iki fonksiyona sahiptir.
• Yerleﬂtirme 1 ekran›n› aç›n›z
• “check” tuﬂuna dokununuz.
1. • Hangi kasna¤›n tak›l› oldu¤unu
kontrol etmek için kasnak yukar›
ve aﬂa¤› hareket eder.
• Kasnak kodlamas›ndan sonra,
motif d›ﬂ hatlar› okunur
• ﬁayet kasnak boyutu ve seçilmiﬂ
motif birbirlerine uygun ise, kasnak
baﬂlan¤›ç hoktas›na hareket eder.

• bir motif tekrar ölçüldü¤ünde, show
fonksiyonu (planda) aktive edilene
kadar sadece motif çerçevesi
görünür
• dikiﬂ bilgisayar› kapanana veya
boyut tekrar de¤iﬂtirilene kadar
de¤iﬂtirilmiﬂ boyut aktif kal›r
• dikiﬂ bilgisayar› tekrar aç›ld›¤›nda
temel ayarlar uygulanacakt›r

Motifi tekrar ölçme

Motifi tekrar ölçme
• plan 1 ekran›n› aç›n
• soldaki alana dokunun
• motif küçülecektir
• sa¤daki alana dokunun
motif tekrar ölçülür
• ortadaki alan ayar de¤iﬂikli¤ini
yüzdesel olarak gösterir
• motifi temel boyutuna geri
döndürmek için ortadaki alana
dokunun (100%)

• do¤rulamak için “ok”ye dokunun ve
dikiﬂ ekran›na dönün
• motif dikiﬂ ekran›nda orjinal boyutunda görünecektir
• ekran de¤iﬂimi s›ras›nda motif
tekrarhesaplan›r
• motif baﬂtan hesaplan›rken, bütün
de¤iﬂikliklerin yüzdesi nak›ﬂ
süresinin yerinde görünür

Motifi geri getirmek
• motif bir kez isteklerinize göre
de¤iﬂtirildi¤inde, eski haline geri
getirilebilir
• “show”a dokunun
• show sembolünün yan›nda kum
saati görünecektir
• bu motifin baﬂtan oluﬂturuldu¤unu
belirtir
• kumsaati kaybolur ve motif çerçevesinde ekrana gelir

• do¤rulamak için “ok”ye dokunun ve
dikiﬂ ekran›na dönün
• motif dikiﬂ ekran›nda orjinal boyutunda görünecektir
• ekran de¤iﬂimi s›ras›nda motif
tekrar hesaplan›r
• motif baﬂtan hesaplan›rken, bütün
de¤iﬂikliklerin yüzdesi nak›ﬂ
süresinin yerinde görünür
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Ayna görüntüsü (düﬂey)

Yatay ayna görüntüsü sa¤/sol
• plan 1 ekran›n› aç›n
• ayna sembolüne dokunun
• motif ayna görüntüsünde gösterilecektir (ve sonra bu ﬂekilde nak›ﬂ
edilecektir)
• ayna görüntüsü uyguland›¤›nda,
ekranda sadece motif çerçevesi
görünür

• köﬂe iﬂareti çerçevenin sa¤ alt
taraf›ndan sol alt›na gider
• yeni bir motif seçilene kadar ayna
görüntüsü aktif kal›r
• ayna görüntüsünün döndürme
özelli¤i ile birlikte kullan›lmas›yla
çeﬂitli kombinasyonlar elde
edilebilir

Motifin geri getirilmesi
• ayna görüntüsü uyguland›ktan
sonra motif geri getirilebilir
• “show” a dokunun
• show sembolünün yan›nda kum
saati görünür
• bu motifi baﬂtan oluﬂturuldu¤unu
belirtir
• kum saati kaybolur ve motif, çerçevesinde ekrana gelir

• do¤rulamak için “ok” ye dokunun ve
dikiﬂ ekran›na geri dönün
• dikiﬂ ekran›nda motif her zaman
orjinal halinde (ayna görüntüsü
de¤il) görünür
• ekran de¤iﬂti¤i s›rada de¤iﬂiklikler
de gerçekleﬂir
• motif tekrar hesapland›¤› s›rada
bütün yap›lan de¤iﬂikliklerin yüzdesi nak›ﬂ süresinin yerinde görünür

Motifin döndürülmesi

Çevirme ve yansitma gibi örnek
degisikliklerinin nakis ekraninda
görüntülenebilmesi için degistirilmis
motif 'geçiçi saklanmasi' gerekmektedir.

Motifin döndürülmesi
• plan 1’i aç›n
• döndürme sembolüne dokunun
• sembole her dokunuldu¤unda
motif saat yönünde 50 döner
• sembole tekrar dokunun
• motif 100 dönmüﬂ olur
• motifler toplam olarak 72 kere
döndürülebilirler

• sadece motif çerçevesi gösterilir
ve döndürülür
• rotasyon sadece yeni bir motif
seçilene kadar aktif kal›r
• e¤er bir dizayn kasna¤›n içinde
döndürülmek için çok büyükse
küçültün, döndürün ve sonra
motifi orjinal boyutuna getirin

Motifin geri getirilmesi
• döndürüldükten sonra motif eski
haline geri getirilebilir
• “show”a dokunun
• kum sati show sembolünün yan
taraf›nda görünür
• bu motifin baﬂtan oluﬂturuldu¤unu
belirtir
• kum saati kaybolur ve motif, çerçevesinde ekrana gelir
• do¤rulamak için “ok” ye dokunun
ve dikiﬂ ekran›na dönün
• motif dikiﬂ ekran›nda orjinal halinde
görünür (döndürülmüﬂ de¤il)

• ekran de¤iﬂirken de¤iﬂiklikler de
gerçekleﬂir
• motif tekrar hesapland›¤› s›rada
bütün yap›lan de¤iﬂikliklerin yüzdesi nak›ﬂ süresinin yerinde görünür
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Yatay ve dikey ayarlamalar
Yatay ayarlar

Motifi küçültmek veya geniﬂletmek
• Yerletirme (Layout) 2 ekran›n›
aç›n›z
• Sol taraf alan›na dokununuz
• Motif yatay olarak küçülecektir
• Sa¤ taraf alan›na dokununuz
• Motif yatay olarak geniﬂleyecektir

• Merkez alan›, yüzde oran› olarak
ayarlamay› gösterir
• Motif çerçevesi, kendi de¤iﬂtirilmiﬂ
boyutunda gözükür
• Merkeze dokunun
• Motif orijinal ilk durumuna geri
döner (%100)

Dikey ayarlar

Motifi küçültmek veya uzatmak
• Layout 2 ekran›n› aç›n›z.
• Sol taraf alan›na dokununuz
• Motif dikey olarak küçülecektir
• Sa¤ taraf alan›na dokununuz
• Motif dikey olarak uzayacakt›r
• Merkez alan› yüzde oran› olarak
ayarlanm›ﬂ gösterir
• Motif çerçevesi kendi de¤iﬂtirilmiﬂ
boyutunda gözükür
• Motif orijinal ilk durumuna geri
döner (%100)

Not: E¤er motif 900 döndürülmüﬂse,
geniﬂlik ve uzunluk ayarlar› ters yönde görünür; motifin ilk durumuna göre
yap›l›rlar.

Motifi geri elde etmek
• “show” tuﬂuna dokunmak suretiyle
motif geri elde edilir
• Saat cam› yan›p, söner ve de¤iﬂtirilmiﬂ motifin yeniden ölçümünün
yap›ld›¤›n› belirtir.
• yeniden geliﬂtirme bittikten sonra
“OK” tuﬂuna dokununuz.
• Nak›ﬂ ekran› gözükür ve motif
yeniden hesaplan›r
• Motif yeniden hesapland›kça, komple de¤iﬂikliklerin yüzde oran›, sol
ekran kenar›nda gözükür.
• Motif, her zaman, nak›ﬂ ekran›nda
kendi orijinal ﬂeklinde (de¤iﬂmemiﬂ
olarak) gözükür.
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Dikiﬂ yo¤unlu¤unun de¤iﬂtirilmesi

Dikiﬂ yo¤unlu¤unun de¤iﬂtirilmesi
(ör: ince veya kal›n iplik
kullan›ld›¤nda)
• plan 2 ekran›n› aç›n
• soldaki alana dokunun
• dikiﬂ yo¤unlu¤u artacakt›r (daha
fazla dikiﬂ)
• sa¤daki alana dokunun
• dikiﬂ yo¤unlu¤u azalacakt›r (daha
az dikiﬂ)
• ortadaki alan de¤iﬂikli¤i yüzde
olarak belirtir
• motifi temel haline getirmek için
ortaya dokunun (100 %)
• yo¤unluk ayarland›¤›nda sadece
motif çerçevesi görünür
• de¤iﬂiklikler yeni bir motif seçilene
kadar aktif kal›r

Motifi geri elde etmek
• “show” tuﬂuna dokunmak suretiyle
motif geri elde edilir
• Saat cam› yan›p, söner ve de¤iﬂtirilmiﬂ motifin yeniden ölçümünün
yap›ld›¤›n› belirtir.
• yeniden geliﬂtirme bittikten sonra
“OK” tuﬂuna dokununuz.
• Nak›ﬂ ekran› gözükür ve motif
yeniden hesaplan›r
• Motif yeniden hesapland›kça,
komple de¤iﬂikliklerin yüzde oran›,
sol ekran kenar›nda gözükür.
• Motif, her zaman, nak›ﬂ ekran›nda
kendi orijinal ﬂeklinde (de¤iﬂmemiﬂ
olarak) gözükür.

Dikiﬂ uzunlu¤unun de¤iﬂtirilmesi

Dikiﬂ uzunlu¤unun de¤iﬂtirilmesi
(ör: ince veya kal›n iplik için)
• plan 2 ekran›n› aç›n
• soldaki alana dokunun
• dikiﬂ uzunlu¤u azalacakt›r
• sa¤daki alana dokunun
• dikiﬂ uzunlu¤u artacakt›r
• ortadaki alan de¤iﬂikli¤i yüzde
olarak belirtilir
• motifi temel haline getirmek için
ortaya dokunun (100 %)
• uzunluk ayarland›¤›nda sadece
motif çerçevesi görünür
• de¤iﬂiklikler yeni bir motif seçilene
kadar aktif kal›r

Motifi geri elde etmek
• “show” tuﬂuna dokunmak suretiyle
motif geri elde edilir
• Saat cam› yan›p, söner ve de¤iﬂtirilmiﬂ motifin yeniden ölçümünün
yap›ld›¤›n› belirtir.
• yeniden geliﬂtirme bittikten sonra
“OK” tuﬂuna dokununuz.
• Nak›ﬂ ekran› gözükür ve motif
yeniden hesaplan›r
• Motif yeniden hesapland›kça, komple de¤iﬂikliklerin yüzde oran›, sol
ekran kenar›nda gözükür.
• Motif, her zaman, nak›ﬂ ekran›nda
kendi orijinal ﬂeklinde (de¤iﬂmemiﬂ
olarak) gözükür.
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Yo¤unlaﬂt›r›lm›ﬂ dikiﬂ (Yar›k dikiﬂ)
Nak›ﬂ motifleri uzun veya k›sa vuruﬂlarla doldurulur.
Uzun vuruﬂ
bir taraftan di¤er tarafa atlar

Dolu vuruﬂ
Orant›l› aral›klarla vuruﬂlar

Uzun Dikiﬂten k›sa (dolu) dikiﬂe
dönüﬂtür:
• Layout 2 ekran›n› aç›n
• Sa¤ ya da sol simgeye bas›n
• Uzun dikiﬂ maksimum uzunlu¤u
7 mm olan k›sa dikiﬂe dönüﬂtürülür

Dolu dikiﬂ olarak k›sa dikiﬂ:
• tekrar sa¤ dikiﬂe bas›n
• maksimum k›sa dikiﬂ uzunlu¤u
art›r›l›r
• tekrar sol simgeye bas›n
• maksimum k›sa dikiﬂ uzunlu¤u
düﬂürülür
• gerçek maksimum k›sa dikiﬂ uzunlu¤u (mm) orta simgede gösterilmektedir.

Dolu dikiﬂ olarak uzun dikiﬂ
• orta simgeye bas›n
• yeniden temel ayara (kapal›)
dönülür ve motif Uzun Dikiﬂle
doldurulur

Uygulama:
• Örne¤in, Uzun Dikiﬂle doldurulan
motifler ya da harfler için.
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Motiflerin ve/veya harflerin birleﬂtirilmesi
Motifler tamamen yeni dizaynlar oluﬂturmak amac›yla artista nak›ﬂ modülünde birleﬂtirilebilirler. Motifler

harflerle birleﬂtirilebilir. PC kullanmadan logolar,taçlar ve armalar
yarat›n

Nak›ﬂ harflerini seçin
• nak›ﬂ modülü sembolüne dokunun
• bas›c› aya¤› indirmenizi söyleyen
mesaj› (“lower feed dog”) “esc”
ye dokunarak kapat›n

• menü ekrana gelir
• tercihiniz olan harf stilini seçin

• harf ekran› görünür
• harfleri istedi¤iniz ﬂekilde programlay›n
• oluﬂturdu¤unuz seri ekran›n alt k›sm›nda haf›za çubu¤unda
görünecektir
• ekran›n en üstünde görünen harf en
son seçti¤inizdir
• do¤rulamak için “OK”ye dokunun

• dikiﬂ bilgsayar› nak›ﬂ ekran›na
dönecektir
• kum saati dizayn iﬂlemde oldu¤u
sürece yan›p sönecektir

• harfler ekranda görünür; kasnak
hareket edecek ve baﬂlang›ç noktas›n› i¤nenin alt›na konumland›racakt›r
• plan 1’e gitmek için “layout”a dokunun

• harfler ekranda dikdörtgen olarak
görüneceklerdir
• sekiz yön okunu kullanarak istenen
konuma hareket edin
• istenilen ek de¤iﬂiklikleri yap›n boyutu küçültün ya da büyütün,
döndürün, veya ayna görüntüsü
uygulay›n; dikdörtgen yap›lan
de¤iﬂiklikleri yans›t›r

• motifi ilk haline getirmek için
“show”a dokunun
• de¤iﬂiklikler motife göre dikdörtgende daha do¤ru yans›t›l›r.
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Geçici kay›t

• “geçici kay›t” a dokunun; kum saati
yan›p sönecektir
• harflendirme geçici haf›zada saklanacakt›r
• motif aktif de¤ildir ve ekranda aç›k
gri olarak görünür
• menü butonuna dokunun
• son kaydedilmiﬂ motif kaydedilmemiﬂ motif olarak kalacakt›r

Not: dikiﬂ bilgisayar› motif (ler) kal›c›
olarak kaydedilmeden önce
kapat›l›rsa - nak›ﬂ modülünde veya bir
kartamotif(ler) kaybedilecektir.
Dikkat:
Motifi geçici haf›za kaydetmeden
önce oklar› kullanarak merkezden en
az bir ad›m hareket etirilmelidir. Aksi
halde bir baﬂka motif eklemek
mümkün olmayacakt›r.

• menü ekran›
• istenen motifi seçin, gerekiyorsa
oklar› kullanarak ekran› öteleyin

• dikiﬂ bilgisayar› dizayn› iﬂleme
koyacak ve motif görünene kadar
ekran üzerindeki her rengi
kullanacakt›r
• kasnak hareket edecek ve baﬂlang›ç noktas›n› i¤nenin alt›nda
konumland›racakt›r
• “layout” a dokunarak plan 1’e gidin

• yeni motif ekranda bir dikdörtgen
olarak görünür
• gerçek motifleri ekranda görmek
için “show”a , sonra da “geçici
kay›t”a dokunun
• bunlar aktif de¤ildir (gri)

Not: Ekran›n boyutundan dolay›, motiflerin konumland›r›lmas› s›ras›nda
dikdörtgenler daha do¤ru sonuçlar
verecektir.

Motif kombinasyonu içinde
de¤iﬂiklik
• geçici kay›t sembolüne dokunun
• motif kombinasyonu aktif hale
getirmek için de¤iﬂtirme butonuna
dokunun
• aktif motif (siyah) sekiz yön oklar›n›
kullanarak istenildi¤i gibi konumland›r›labilir.
• istenildi¤i gibi ek de¤iﬂiklikler yap›nküçültün, büyütün, döndürün, ayna
görüntüsü, vb.
• dikdörtgen yap›lan de¤iﬂiklikleri
gösterecektir

• “del”e dokunarak seçilmiﬂ motifi
silin ve otomatik olarak geçici
haf›zadaki bir sonraki motifi ça¤›r›n
• daha fazla motif eklemek için,
önceki ad›mlar› tekrar edin
• motifler istenildi¤i gibi
birleﬂtirildi¤inde “ok”ye dokunun
• dikiﬂ ekran› görünür ve dizaynlar
programland›klar› s›ra ile iﬂleme
konulur
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• kombinasyon dizayn› ekranda
görünür
• kaydetmeden dikmek için, start
butonuna bas›n ve dizayn› dikin
• harflerle çal›ﬂ›yorsan›z ve hepsinin
tek renk olmas› isteniyorsa f›rça
sembolüne dokunun; griye
dönüﬂecektir.
Dikiﬂ bilgisayar› bütün harfleri renk
de¤iﬂiklikleri için durmadan dikecektir

• son harfin dikilmesi s›ras›nda, f›rça
f›rça fonsiyonunu devreden ç›kar›n;
tekrar yanacakt›r. Dikiﬂ bilgisayar›
harfin sonunda ve kalan motiflerde
renk de¤iﬂikliklerinde duracakt›r

Birleﬂtirilmiﬂ motifin kaydedilmesi
• “mem” butonuna dokunun (plan 1)
• e¤er nak›ﬂ modülü fonksiyonu aktif
ise, motif nak›ﬂ modülünde
kaydedilebilir
• motifi tak›l› karta kaydetmek için
nak›ﬂ kart› fonksiyonunu aktive edin
• e¤er kart “mem” butonuna dokunulduktan sonra tak›ld›ysa nak›ﬂ kart›
fonksiyonu otomatik olarak devreye
girer
• “store”a dokunun
• birleﬂtirilmiﬂ motif bir sonraki kullan›labilir haf›za bankas›na
kaydedilecektir; nak›ﬂ modülü veya
kart üzerine

• motif kaydedilirken, uygun haf›za
bankas› butonu ve “del” ile “ok”
aras›nda görünen kum saati yan›p
söneceklerdir
• kaydedilen birleﬂtirilmiﬂ motifler
yeni bir nak›ﬂ motifi oluﬂtururlar;
yeni dizayn bir bütün olarak
düzeltilebilir
• birleﬂtirilmiﬂ motfi plan ekran›na bir
dikdörtgen olarak görünür
• “ok”ye dokunarak dikiﬂ ekran›na
geçin
• nak›ﬂ iﬂi programlanm›ﬂ s›ra ile ve
renk serisi ile gerçekleﬂir

Ço¤altma
Geçici kaydetme
Ayn› motif çeﬂitleri birleﬂtrilecekse
ço¤altma birimini kullanarak her yeni
dizayn› h›zl› ve kolay bir ﬂekilde
ekleyin.
• sayfa 24-31’deki önergeleri takip
ederek istedi¤iniz dizayn› seçip
plan 1’e gidin
• motif dikdörtgen olarak
görünecektir
• “show”a dokunarak motifi ekrana
getirin
Not: Motiflerin yerleﬂtirilmesi
s›ras›nda dikdörtgen daha do¤ru
sonuçlar verir.
• “geçici kay›t” a bas›n
• dikdörtgen devreden ç›kacak ve
griye dönecektir
• dikdörtgen devre d›ﬂ› iken yön
oklar›n› kullanarak hareket ettirin

Dizayn istedi¤iniz menüden bir kere
seçin ve istedi¤iniz kadar ço¤alt›n.

• bir ço¤altma dikdört geni yeni konuma gelecek, orjinalini kendi yerinde
b›rakacakt›r; geçici kay›ta bas›n
• bu her tekrar edildi¤inde, dikdörtgen son seçilenden hareket
edecektir
• istenilen kadar motif
ço¤alt›ld›¤›nda, sayfa 31-34’deki
bilgileri takip ederek istedi¤iniz gibi
düzenleyin ve konumland›r›n
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Ekran üzerinde düzeltme/Motiflerin kaydedilmesi

Kavisli harflendirme
Düzenleme fonksiyonunun döndürme
birimini kullanarak kavisli harfler yarat›n,
• sayfa 24-34’deki bilgileri takip
ederek, istenen harfleri tek motifler
olarak seçin
• plan 1’e gidin
• motifler dikdörtgen olarak
görünürler
• her harfi seçin, s›ra ile istedi¤iniz
gibi döndürün ve hareket ettirin;
ör: B=300O, E=330O, R = 0O,
N=30O, I=60O, vb. her harf do¤ru
ﬂekilde konumland›r›ld›ktan sonra
“geçici kay›t”a bas›n

• harfler istenen kavisi
oluﬂturdu¤unda “ok” ye dokunun
• dikiﬂ ekran› görünür
• dizayn programlanmas› ile
oluﬂturulacakt›r
• dizayn› kaydetmek için sayfa
34-35’deki bilgileri takip edinn

Motiflerin nak›ﬂ modülüne kaydedilmesi
Plan 1 ekran›
• kaydedilecek motifi aktive edin
• plan 1 ekran›n› aç›n
• “mem” e dokunun

Haf›za ekran›
• haf›za ekran› görünür
• nak›ﬂ modülü fonksiyonunu aktive
edin
• “store” a dokunun
• motif otomatik olarak bir soraki boﬂ
haf›za bankas›na kaydedilecektir

Haf›za modülyüne kay›tl› bir
motif seçin
• yeni kaydedilmiﬂ motifler motif
listesinin sonuna eklenirler
• listenin sonunda son kaydedilen
motifi bulmak için motif listesini
öteleyerek görüntüleyin
• motfi alan›n sol üst köﬂesindeki
küçük m harfi motfin nak›ﬂ modülü
haf›zas›ndan oldu¤unu belirtir.

Not:
boyutu, dikiﬂ yo¤unlu¤u vb. de¤iﬂtirilmiﬂ ve daha sonra nak›ﬂ modülüne
veya karta kaydadilmiﬂ bir motif
ekrana getirmek için seçildi¤inde yeni
bir motif olarak saçilmiﬂtir olacakt›r.
Dikiﬂ bilgisayar› son boyutu orjinal
boyut olarak kabul eder (100%).
Dizayn›n son hali kaydedildikten sonra bilgisayar motifin de¤iﬂiklikler yap›lmadan önceki halini ekrana
getirmeyecektir.
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Motiflerin kaydedilmesi/Kay›t silinmesi
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Motiflerin haf›za kart›na kaydedilmesi
Bernina kiﬂisel tasar›m kart› (boﬂ)
• kiﬂisel tasar›m kart›n› benina
sat›c›n›zdan sat›n alabilirsiniz
• motifler, tek harfler veya rakamlar
ve kombinasyonlar sadece bu kartlara kaydedilebilir

• 15’e kadar dizayn haf›za kart›na
kaydedilebilir (dikiﬂ say›s›na ba¤l›
olarak)

Plan 1 ekran›
• kaydekmek istedi¤iniz motifi seçin
• Plan 1 ekran›n› aç›n
• kaydetmek için “mem” e dokunun

Haf›za ekran›
• haf›za ekran› görünür
• haf›za kart›n› nak›ﬂ modülüne
tak›n
• bu nak›ﬂ kart› fonksiyonunu devreye sokar
• motif otomatik olarak bir sonraki
boﬂ yere kaydedilecektir
Not:
• Kum saati yan›p söndü¤ü s›rada
asla kart› nak›ﬂ modülünden
ç›karmay›n!
Kay›t iﬂlemi duracak ve dizayn
bilgisi kaybolacakt›r.

Not:
Boyutlu, dikiﬂ yo¤unlu¤u vb. de¤iﬂtirilmiﬂ ve daha sonra modülüne veya
karta kaydedilmiﬂ bir motif ekrana
getirmek için seçildi¤inde yeni bin
motif olarak seçilmiﬂ olacakt›r. Dikiﬂ
bilgisayar› son boyutu orjinal boyut
olarak kabul eder (100%). Dizayn son
hali kaydedildikten sonra bilgisayar
motifin de¤iﬂiklikler yap›lmadan önceki halini ekrana
getirmeyecektir.

Deleting data
Haf›za ekran›
• nak›ﬂ modülü haf›zas›ndan bilgi
silmek ve yer açmak için nak›ﬂ
modülü fonksiyonunu aktive edin
• haf›za kart›ndan bilgi silmek ve yer
açmak için nak›ﬂ kart› foksiyonunu
çal›ﬂt›r›n
• istenen bilgiyi seçin, ör: 2
• “del” e (sil) dokunun

• haf›zan›n içeri¤i gerçekten silmek
istedi¤inizi sorgulayan bir mesaj
ekrana gelir
• “yes” e dokunun
• içerikler silinecek ve di¤er
haf›zalar›n içerikleri bir ad›m öne
kayacakt›r
• kullan›lan kapasite yüzde olarak
motifin üzerinde gösterilir
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Kay›t silinmesi/Serbest kol nak›ﬂ›

Haf›za içeri¤inin tamam›n›n silinmesi (nak›ﬂ modülü veya kart)
Haf›za ekran›
• haf›za ekran›n› aç›n
• nak›ﬂ modülü yada nak›ﬂ kart›
fonksiyonundan biri aktif olmal›d›r
• harici “clr” butonuna bas›n
• bütün haf›zalar yan›p söner

• bütün haf›zalar yan›p sönerken
“del”e dokunun
• haf›za içerikleri silinecektir

Serbest kol nak›ﬂ›
Haz›rl›k
• adaptörü dikiﬂ bilgisayar› ve nak›ﬂ
modülü aras›na yerleﬂtirin
• nak›ﬂ kasna¤›n› henüz takmay›n
• 72 x50 mm’ye boyutland›r›labilen
bir motif seçin (ör: harf)

Adaptör onay›
Herzaman bir kasnak ba¤l›
olmadan!
• bir motif veya harf seçin
• seçilen motif dikiﬂ ekran›nda
oluﬂturulacakt›r
• ayn› anda, kasnak ba¤lant›s› aktive
olarak adaptörün tan›nmas› için
gerekli sinyali gönderir

Kasnak makineye takin
• kasna¤› sadece adaptör onay› bittikten sonra tak›n
• motifi istedi¤iniz gibi de¤iﬂtirin ve
adapte
edin, sonra nak›ﬂa baﬂlay›n

• dikiﬂ iﬂlemi tamamlanana ve check
butonu bas›lana kadar kasna¤›
takmay›n
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Nak›ﬂ s›ras›nda iplik kopmas›

Nak›ﬂ s›ras›nda iplik kopmas›
Bazen nak›ﬂ s›ras›nda üst iplik kopabilir veya bitebilir. E¤er bu olursa dikiﬂ
bilgisayar› otomatik olorak durur. E¤er
alt iplik koparsa veya biterse artista
180/185 otomatik olarak durur. Artista
165/170 de alt iplik kontrol ünitesi
yoktur, o yüzden alt iplik koptu¤unda
veya bitti¤inde makine otomatik
olarak durmaz Setup (kurulum) program›n› kullanarak üst ve alt iplik kontrolünü aktive edin. (dikiﬂ bilgisayar› el
kitab›na bak›n)

Üst iplik kopmalar›
• Bernina artista (165/170 veya
180/185) üst iplik koparsa veya
biterse durur
• bir hata mesaj› ekrana gelir
• ipli¤i kontrol edin, gerekiyorsa
yeniden iplikleyin
• dikiﬂ ekran›na geri dönmek için
“esc” ye dokunun

Alt iplik biterse
• e¤er alt iplik biterse sadece artista
180/185 otomatik olarak durur
(1-6 m kalan orta kal›nl›kta iplik;
ince iplikte 15 m’ye kadar)
• ekrana bir mesaj gelir
• alt ipli¤i kontrol edin, makaray›
tekrar doldurun
• dikiﬂ ekran›na dönmek için “esc”
ye dokunun
• artista 165/170 otomatik olarak durmaz

‹plik koptu¤unda dikiﬂ s›ras›
kontrolü
• dikiﬂ ekran›na dikiﬂ kontrol sembolüne
dokunun
• ekran de¤iﬂir

Dikiﬂ s›ras› kontrolü
(iplik koptu¤unda)
Kontrol etmek için:
• sa¤ veya sol oka dokunun
(sa¤=ileri; sol=geri)
• nak›ﬂ kasna¤› dikiﬂ s›ras›nca
hareket eder
• dikiﬂ s›ras›nda çabuk ilerlemek için
devaml› bas›n

iplik koptu¤unda:
• sol oka bir kere dokunun
• i¤ne her seferinde bir ad›m geri
gider
• i¤neyi daha h›zl› hareket ettirmek
için devaml› dokunun

Tekrar nak›ﬂa baﬂlamak
• iplik kopmas›ndan bir kaç dikiﬂ önce
baﬂlamak için i¤neyi yeterli
mesafede geriye çekin
• “ok” ye dokunun
• dikiﬂ ekran› görünür
• bas›c› aya¤› indirin
• ayak kontrolüne vaya koruma butonuna basarak dikiﬂe baﬂlay›n

• ilk birkaç dikiﬂten sonra dikiﬂ
bilgisayar› otomatik olarak durur
• iplik uçlar›n› kesin
• motifi tamalay›n
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Nak›ﬂ ‹plikleri

Nak›ﬂ ‹plikleri
E¤er üst iplik olarak cilalanm›ﬂ rayon
veya iyi kalitede poyester (sacord)
nak›ﬂ iplikleri kullan›yorsan›z nak›ﬂ
özellikle etkili olur. Bunlar güzel
nak›ﬂlar için geniﬂ bir renk seçene¤i
sunarlar.
Bütün ihtiyaçlar›n›za cevap verecek
nak›ﬂ iplikleri bütün büyük iplik üreticilerinden elde edebilir. Seçiminiz ne
olursa olsun koyu veya soluk renkler nak›ﬂ›n›z›n baﬂar›l› olaca¤› kesindir.
Masura içinde beyaz veya uygun
renkte ince örme, iç çamaﬂ›r›, nak›ﬂ
veya overlok ipli¤ini tavsiye ederiz.

Baﬂar›l› nak›ﬂ için en önemli faktörlerden biri ipli¤in kalitesidir. Düﬂük
kalitelerde meydana gelen uyumsuzluklar›, iplik kopmas›n›, vb. önlemek
için ipli¤inizi güvenilir bir üreticiden
alman›zi tavsiye ederiz
Metalik ipliklerle dikiﬂ yaparken dikey
makara piminin ve yard›mc› iplik
klavuzunun (özel aksesuar)
kullan›lmas› tavsiye edilir. Metalik
iplik kullan›m› için dizayn edilmiﬂ bir
i¤nenin kullan›lmas› da yard›nc›
olacakt›r.

Nak›ﬂ motiflerinin özeti
Bu ek size nak›ﬂ modülündeki bütün
motiflerin bir genel görünümünü
sa¤lar.
Her motif toplam renk ve renk serileri
ile birlikte gösterilmiﬂtir. Seriler
kusursuz ve güzel sonuçlar› garanti
etmek için nak›ﬂ modülünde belirlenmiﬂ olan do¤ru nak›ﬂ serisine karﬂ›l›k
gelirler.

Kendi kiﬂisel zevklerinize uymas› için
renkleri de¤iﬂtirilebilir ve
kar›ﬂt›rabilirsiniz. Hayal gücünüze ve
yarat›c›l›¤›naza s›n›r yoktur.
Tavsiye: Yeni kombinasyonlar›
kumaﬂ kal›nt›lar› üzerinde denemeniz
her zaman tavsiye edilir. Çal›ﬂma
parçalar›n›z› de¤iﬂik ve kiﬂisel kutlama kartlar› yapmak için
kullanabilirsiniz.
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Orta boy nak›ﬂ kasna¤›
Modülü için bir orta boy nak›ﬂ kasna¤›
mevcuttur. Bu kasnak özellekle, nak›ﬂ
edilecek kumaﬂ parças› küçük oldu¤unda daha büyük kasnaklara uygun
olmad›¤›nda kullan›ﬂl›d›r.

Do¤al olarak motif kasna¤a uymal›d›r.
Otomatik kasnak kodlamas›n› kullanarak do¤ru boyutun kullan›ld›¤›ndan
emin olun

Nak›ﬂ kartlar› geniﬂ motif çeﬂitleri ve
belli temalar için dizaynlar sunarlar.
Bunlardan birço¤u piyasada mevcuttur
ve yeni temalar içeren yeni kartlar
düzenli olarak sat›ﬂa sunularak size
devaml› olarak nak›ﬂ motifleri kayna¤›
sa¤lamay› garanti ederler.

Kiﬂisel dizayn kartlar› (boﬂ haf›za kartlar›) da elde edilebilir. Bunlar sizin
de¤iﬂtirdi- giniz motifleri veya motif
kombinasyonlar›n› kaydetmek için
idealdir.

Nak›ﬂ kartlar›

artista Yarat›c› (PC program›)
BERNINA artista 185 nak›ﬂ’ta bir PC
program› olup Kiﬂiselleﬂtiriciden bir
ad›m öne gider. Bu program artistik ve
yarat›c› yeteneklerinizi denemenizi
sa¤lar. Kendi motiflerinizi dizayn edebilir veya dizaynlar›n›z› bir PC’ye taratabilir, onlar› düzenleyebilir, çerçeveler,
kenarl›klar ekleyebilirsiniz.
Bu yarat›c›l›k özgürlü¤ünde en üst noktad›r. Mevcut olan motiflerinizi zevkinize
uygun bir ﬂekilde düzenlemek veya
eklemek ve de¤iﬂtirme imkan› tan›r.
Daha sonra yeni düzenlenmiﬂ
motifinizi PC’nize, nak›ﬂ modülünüzü
veya bir karta kaydedebilir, nak›ﬂ için
istedi¤inizde kullanabilirsiniz.

Daha sonra dizaynlar›n›z› PC’nize,
nak›ﬂ modülüne veya bir kiﬂisel tasar›m
kart›na kaydedip istedi¤inizde nak›ﬂ için
kullanabilirsiniz.
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