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ÖNEMLÝ GÜVENLÝK TALÝMATLARI!
Bu elektrikli makine kullanýldýðýnda, aþaðýdakinide kapsayan güvenlik önlemleri
her zaman takip edilmelidir:
Bu dikiþ bilgisayarýný kullanmadan önce bütün talimatlarý okuyunuz.
Dikiþ bilgisayarý kullanýmda olmadýðýnda, fiþ prizden çekilerek elektrik
baðlantýsý kesilmelidir.

TEHLÝKE
Elektrik þoku riskinin azaltýlmasý:
1. Bir dikiþ bilgisayarý elektriðe baðlý
olduðunda hiçbir zaman baþýboþ
býrakýlmamalýdýr.
2. Kullanýmdan sonra ve temizlikten önce
dikiþ bilgisayarýný derhal prizden çekin.

UYARI
Yanýk, yangýn, elektrik þoku veya yaralanma
riskini azaltmak için:
1. Bir oyuncak gibi kullanýlmasýný önleyin. Bu
dikiþ bilgisayarý çocuklar tarafýndan veya
sakat kiþilerin yakýnýnda kullanýldýðýnda çok
dikkat gerektirir. Bu dikiþ bilgisayarýný
fiziksel, mental veya hissetme duyularý iyi
olmayan veya deneyimi ve bilgisi eksik olan
(çocuklarda dahil olmak üzere), þayet bu
kiþilerin güvenliði için sorumlu olan bir kiþi
tarafýndan dikiþ bilgisayarýnýn kullanýmý ile
ilgili olarak denetim veya talimat verilmeden
kullanmalarý için tasarlanmamýþtýr. Dikiþ
bilgisayarý ile oynamamalarý konusuna
çocuklarýn denetim ve kontrol altýnda
olmalarý gerekir.
2. Dikiþ bilgisayarýný el kitabýnda tarif edilen
amaçlar için kullanýnýz. Sadece üretici
tarafýndan tavsiye edilen ek parçalarý
kullanýnýz.
3. Bu dikiþ bilgisayarý eðer,
• hasarlý bir kablosu veya fiþi varsa,
• doðru olarak çalýþmýyorsa
• düþürülmüþ veya hasara uðramýþsa,
• suya düþürülmüþse hiç bir zaman
kullanmayýnýz.
Dikiþ bilgisayarýný incelenmesi, tamiri,
elektriksel veya mekanik ayarý için en yakýn
yetkili BERNINA satýcýsýna yada servis
merkezine geri götürün.
4. Dikiþ bilgisayarý hava giriþleri kapanmýþ-sa,
asla kullanmayýnýz. Dikiþ bilgisayarý-nýn
havalandýrma açýklýklarýný ve ayak
kontrolünü tiftik birikiminden, tozdan ve
daðýnýk kumaþtan uzak tutunuz.

5. Parmaklar oynar parçalardan uzak
tutulmalýdýr. Dikiþ iðnesi çercevesinde özel
dikkat gerekmektedir.
6. Her zaman orjinal BERNINA dikiþ plakasýný kullanýnýz. Yanlýþ plaka kullanýlmasý
iðnenin kýrýlmasýna neden olabilir.
7. Eðrilmiþ iðneleri kullanmayýnýz.
8. Dikiþ sýrasýnda kumaþý itip çekmeyiniz. Bu
iðnenin sapmasýna ve kýrýlmasýna neden
olabilir.
9. Ýplik geçirmek, iðne deðiþimi, bobine iplik
sarýmý ve basýnç ayaðýnýn deðiþimi gibi
iðne alanýnda ayarlar yapýlmadan önce güç
düðmesini «0» (kapalý) konumuna getiriniz.
10. Kapaklar çýkarýlýrken, yaðlama esnasýn-da
veya bu el kitabýnda bahsi geçen herhangi
bir servis ayarý yapýlýrken her zaman dikiþ
bilgisayarýný prizen çekiniz.
11. Asla herhangi bir açýklýða bir þey
sokmayýnýz veya düþürmeyiniz.
12. Açýk havada dikiþ bilgisayarýný
kullanmayýnýz.
13. Aerosol (spray) ürünlerinin kullanýldýðý veya
oksijenle uygulamalar yapýlan yerlerde
cihazý çalýþtýrmayýnýz.
14. Elektrikten baðlantýyý kesmeden önce,
bütün kontroller kapalý («0») konumuna
getirin, daha sonra fiþi prizen çýkarýnýz.
15. Elektrik baðlantýsýný kablodan çekerek
deðil, fiþi tutarak prizden çýkarmak suretiyle
kesiniz.
16. Dikiþ bilgisayarýnýn yanlýþ kullanýmýndan
doðacak herhangi bir zarardan BERNINA
adýna sorumluluk kabul edilmeyecektir.
17. Eðer dikiþ bilgisayarýnýn nakýþ modulü
kullanýlýyorsa, baþýnda ilgili kiþini
bulunmadýðýnda hiçbir zaman
kullanýlmamalýdýr.
18. Bu dikiþ bilgisayarý çift izolasyon ile temin
edilmiþtir. Yalnýzca benzer deðiþtirme
parçalarýný kullanýnýz. Çift izalosyonlu
makinelerin bakýmý için ilgili talimatlara
bakýnýz.

ÇÝFT YALITIMLI
ÜRÜNLERÝN BAKIMI
Çift yalýtýmlý bir üründe, topraklama yerine iki
yalýtým sistemi saðlanmýþtýr. Çift yalýtýmlý bir
üründe herhangi bir topraklama ünitesi
bulunmaz ve eklenmesine de gerek yoktur. Bu
ürünün bakýmý son derece dikkat ve sistem
hakkýnda bilgi gerektirir ve sadece kalifiye
servis elemaný tarafýndan yapýlmalýdýr.
Deðiþtirilen parçalar ürünün içineki parçalarla
ayný olmasý gerekmektedir. Çift yalýtýmlý bir
ürün «DOUBLE INSULATION (Çift Yaltýmlý)»
veya «DOUBLE INSULATED (Çift Yalýtýlmýþ)»
kelimeleriyle belirtilmiþtir.
Sembolü
olabilir.

de ürün üzerinde belirtilmiþ

Bu dikiþ ve nakýþ bilgisayarý yalnýzca ev
iþlerinde kullanýlmak üzere tasarlanmýþtýr.

BU TALÝMATLARI
MUHAFAZA EDÝNÝZ!

2

Sayýn artista Müþterisi,
artista 630 ve 640 alanlarý ile tanýnmýþ ve meþhur artista ailesinin
uzun süreli ve itibarlý geleneðini, BERNINA þirketi devam ettirmektedir.
«artista» ismi mükemmel artistik - teþvik edici ve ilham verici bir unsur
anlamýna gelmektedir.
Yeni artista kuþaðý ile dikiþ ve nakýþ sistemi olarak sizlere bir sanatkar
olmanýzý saðlamak amacýyla elimizden gelen bütün çaba ve gayreti
göstereceðiz ve ayrýca yaratýcýlýðýnýzýn ve geliþmenizin geliþmesini
saðlayacaðýz.
artista 630 ve 640 modellerinin modern, çaðdaþ tasarýmý ve yüksek
seviyede iþlevliðe sahip olmasý sizlerin dikiþ memnuniyetinizi, kolay
kullanýmý ve sorunsuz ve sýkýntýsýz dikiþ zevkini garanti eder.
artista 630 modeli, mükemmel dikiþ kalitesi ile bütün dünya pazarýnda
en iyi dikiþ bilgisayarýdýr, ancak nakýþ seçeneðiniz de bulunmaktadýr.
artista 640 modeli, BERNINA döner kanca sistemi ile nakýþ iþleminde
sonsuz fýrsat imkanlarý sunmaktadýr. BERNINA’nýn münhasýr, eþsiz
nakýþ yeniden ölçümü sizlere serbestlik ve ihtiyacýnýz ve hak etmiþ
olduðunuz kontrolu sizlere saðlar.
Heriki model makinenin sað merkeze bulunan çok güzel renk ekranýna
sahiptir ve bura iþlemiþ olduðunuz iþlemi yapabilir ve kullanýcý
aracýnýzýn aþýrý derecede insiyatife baðlý olup, kullanýmý kolaydýr.
artista müþterileri için bizler isteðe baðlý olan BERNINA Nakýþ
Yazýlýmýný Bernina dikiþ Regülatörü (BSR) ve sizlerin mahalli
BERNINA satýcýsýnda elde mevcut ve hazýr olan aksesuarlarýn harika
çeþitlerini önermekteyiz.
Sizlere iyi eðlenceler diler ve BERNINA makinelerinin harika hattýnda
bizlerin en yeni ilavelerimiz ile dikiþ iþleminden zevk almanýzý arzu
ederiz.

H.P. Ueltschi
Baþkan
BERNINA Dikiþ Makinesi Ýmalatçýlarý
BERNINA
CH-8266 Steckborn
www.bernina.com
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Dikiþ Bilgisayarýnýz

4 - 20

Ekran / Fonksiyon düðmeleri
Pratik ve Dekoratif Dikiþ
Uygulamalarý
Alfabe
Düðme Ýlikleri
Yorgan Dikme

21 - 33
34
59
62
77

-

58
61
76
83

Kiþisel Program
Dikiþleri Hafýzaya Alma ve Silme
Dikiþ Kombinasyonlarý
Program Kurma
Dikiþ ve Dikiþ Bilgisayar Desteði

84 - 86
87 - 91
92 - 101
102 - 108

Nakýþ için Hazýrlýk /
Önemli Bilgiler
Motifler ve Nakýþ üzerine Çalýþma
Nakýþ Desteði
Çevresel Ýþlemler ve Aksesuarlar
Sözlük
Dikiþ ve Motiflerin Özeti
Dizin

109 - 119
120 - 147
148 - 153
154 - 156
157 - 158
159 - 174
175 - 177

Ýþaretler
27

Dikkat!
Çok önemli!
Hasar riski!
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Ýlgili konuya ait ilave bilgileri ilgili
sayfalarda bulabilirsiniz.

!

Lütfen güvenlik talimatlarýna bakýnýz!
Yaralanma riski!



Ýlave Bilgiler!

Faydalý bilgiler!
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Aksesuarlar*
Taþýma Çantasý
• toz ve kirden korur
• Bu poþet dikiþ bilgisayarýný taþýmak için
kullanýlýr. Aksesuarlar ilgili bölümlere
muhafaza edilir

Aksesuarlar
Aþaðýda belirtilen aksesuarlar styrofoam
paketine düzenlenir:
• ayak kontrolü
• kullanma kýlavuzu
• güç kablosu
• garanti kartý
• FHS baský ayaðý kaldýrýcýsý (Serbest El
Sistemi)
• Masa üzerinde kaydýrýcý
• Masa üzerine kaydýrýcý için dikiþ yeri
kýlavuzu
• Bilgilendirme /Sunum CD-ROM
• taþýma çantasý
• Ekran Stylo’ya tokunun
*ülkeden ülkeye deðiþebilir

Aksesuar Kutusu
D

E

F
G
J

A

H

B
C

Serbest duran aksesuar kutusu
• heriki ayaðý klik sesi çýkartýp yerlerine
oturuncaya kadar çekin
• kutuyu seçtiðiniz konumda tutun
Aksesuarlarýn Saklanmasý
Aksesuar kutusu bilgisayara takýlý olarak teslim
edilir. Kutu bir küçük ve bir büyük çekmeceye
(B ve C) ve ayrýca bobin tutucular için yuvalara
D ve baský ayaðýna E sahiptir. (Ýsteðe baðlý
ekstra elemanlar için ek yuvalar ve çekmeceler
mevcuttur).
• bobinleri verilen bölmelerin içine itiniz
• bir bobini çýkarmak için, yuva tutucusunu F
hafifçe bastýrýn
• Baský ayaðýný yuvalarýn içine asýn
• Slayt No. 3A ile düðme iliði ayaðý sol bölüm
G’de muhafaza edilir
• Ýðne seçim kutusu H yuvasýnýn içine
saklanabilir

Aksesuar kutusunun çýkarýlmasý
• kutunun üzerindeki A kavrama aletine
basýnýz
• kutuyu arkaya doðru çýkarýnýz
Aksesuar kutusunu, dikiþ bilgisayarýna
takma
• kapýlarý kapatýn
• ayaklarý pozisyonun içerisine geri itiniz
• Açýklýk J’ ye baský ayaðýný yerleþtirmek
suretiyle, kutuyu dikiþ bilgisayarýna takýnýz
(Mandal A ‘nýn kapatýlmýþ olmasý gerekir)

Not:
Ýlk önce makine ayaðý
kaldýrýcýsýný alçaltýnýz!
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Baský Ayaðý*
1C
Ters yön desen ayaðý
Pratik ve dekoratif
dikiþler

2A
Overlok ayaðý
Overlok dikiþi, kývrýma,
dikiþi, temiz
tamamlanmýþ kenarlar,
dar saten dikiþi

3C
Düðme iliði ayaðý
Düðme iliði

3A
Kaymalý otomatik
düðme iliði ayaðý
Pürüzsüz kumaþlarda
düðme iliði, dantel

4
Fermuar ayaðý
Fermuar dikiþi

5
Kör dikiþ ayaðý
Kör kývýrma dikiþleri,
kenar dikiþleri

9
Yamama ayaðý
Yama, monogramlar ve
serbest ek nakýþ iþleri
için alçaltýlmýþ
pozisyonda besleme
mandalý ile birlikte
kullanýlýr

20C
Açýk nakýþ ayaðý
Nakýþ iplikleri, saten
dikiþi, monogramlar

BERNINA Özel Baský Ayaklarý
Baský ayaklarýnýn standart seçimi bir çok normal dikiþ koþullarýný yerine getirir, fakat yorgan dikiþi,
hatýra eþya dikiþi, ev dekoru, düzeltme, vs. gibi özel dikiþler için BERNINA özel baský ayaklarýnýn
kullanýlmasýný tavsiye ederiz.
Bu baský ayaklarý BERNINA satýcýlarýnýzýn elinde mevcut ve hazýrdýr.
8
Kot ayaðý
Kalýn, sýký kumaþlarda
düz dikiþ iþlemi

Standart Aksesuarlar*
• beþ bobin (+ bobin yuvasýnda)
• 130/705 H iðnenin seçimi
• dikiþ sökme aleti
• küçük tornavida
• köþeli Torx anahtar
• keten tiftiði fýrça
• dikiþ kýlavuzu
• köpük tampon

50
Yürüyen ayak
Yorgan iþi ve yapýþkan veya
kaymaya meyilli kumaþ dikiþleri
için

•
•
•
•

yükseklik ayarlama aleti
üç makaralý disk
yaðdanlýk
düðme iliklerini dikmek için engeleme
plakasý

*ülkeden ülkeye deðiþebilir
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artista 640 hakkýnda ayrýntýlý bilgi
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Önden görünüm
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Arkadan görünüm

Ayrýntýlý Bilgiler 7

41

42

43

44

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Bobin kapaðý
Dikiþ plakasý
Özel aksesuarlar için baðlantý tabaný
Dantel kasnak baðlantýsý
Baský ayaðý
Ýðne kelepçesi
Ýðne kýlavuzu
Ýðneye iplik takýcý
Ýplik alma kapaðý
Ýplik yolu
Ýplik alma
Hýzlý ters iþlem düðmesi
Otomatik iplik kesici
Açma / Kapama - düðmesi

15
16
17
18
19
20

Kaydýrma hýz kontrol
Ýðne durma yukarý / aþaðý düðmesi
Desen sonu düðmesi
Ýðne pozisyon düðmeleri
Ekran
Açma / Kapama düðmesi ve iplik kesici ile
bobin sarýcý
Pratik dikiþ düðmesi
Dekoratif dikiþ düðmesi
Alfabe düðmesi
Ýlik düðmesi
Yorgan dikiþ düðmesi
Dikiþ modu / Nakýþ modu düðmesi
Kiþisel program düðmesi

45

21
22
23
24
25
26
27

Kenar gönürüþ

36
37
38
39
40
41

Bölüm düðmesi (yalnýz nakýþ modunda)
Kurulum düðmesi
«clr» (silme) düðmesi
Desen baþlatma düðmesi
Dikiþ geniþliði düðmeleri
Dikiþ uzunluðu düðmeleri
FHS (Serbest El Sistemi) baðlantýsý
Ýplik kýlavuzu (dikiþ iþlemi ve nakýþ iþlemi
yaparken bobini sarma esnasýnda)
Yatay makara pimi
Taþýyýcý kol
Arka iplik kýlavuzu
CFL (Soðuk fluorans ýþýk) dikiþ ýþýðý
Masa üzerinde kaydýrma soketi
Bobin ön gerilim

42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

Baský ayaðý basýncý kadraný
Baský ayaðý kaldýrýcý
Baþ gövde üzerinde iplik kesici
Büyüteç yuvasý
El çarký
Makara pimi (dikey, katlanýr)
Güç açma / kapama («0») düðmesi
Güç fiþi soketi
USB baðlantýsý
Bilgisayar baðlantýsý
Nakýþ modülü baðlantýsý
Ayak kontrol soketi
Ýndirme besleme mandalý

28
29
30
31
32
33
34
35

46

50
51
52

47

48
49

53
54

Sað yandan görünüþ
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Güç Kablosu
Güç Kablosu
• A’ yý dikiþ bilgisayarýnýza takýnýz
• B’yi duvardaki sokete takýnýz
Ayak Kontrol Kablosu
• C’ yi dikiþ bilgisayarýnýza takýnýz

A
C

B

Ayak Kontrol
Dikiþ hýzý
• ayak kontroluna basmak dikiþ hýzýný kontrol
ediniz
• topuðunuz ile ayak kontrolüne dokunmak
suretiyle iðneyi yükseltiniz veya alçaltýnýz
B
Kablo düzeni
• kabloyu makaraya sarýnýz
• Fiþi A’ ya yerleþtiriniz
Dikiþ yapýldýðý zaman
• arzu edilen uzunluða kabloyu açýnýz ve B
veya C’ye kaydýrýnýz

Güç Düðmesi
Düðme, dikiþ bilgisayarýnýn el çarký
tarafýndadýr
I dikiþ bilgisayarý açýktýr («I»)
0 dikiþ bilgisayarý kapalýdýr («0»)
Dikiþ ýþýðý, güç düðmesi ile açýlýr ve kapatýlýr.

!

Güvenlik talimatýna bakýnýz!

A
C
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Masa üzerinde kayma
Masa üzerinde kayma
• masa üzerinde kaydýrma dikiþ yüzeyini
arttýrýr
• pantalon ayaklarý ve yelek gibi büyük boru
þeklindeki malzemeler için
Dikiþ hýzý
• ayak kontrol pedalýna basýnýz ve dikiþ hýzýný
ayarlayýnýz
• topuðunuzla ayak kontrolüne dokunmak
suretiyle dikiþ iðnesini kaldýrýn yada indirin
Çýkarmak
• ayak kontrol pedalýna basýnýz ve dikiþ hýzýný
ayarlayýnýz
• Tutturucudan masayý çekiniz
• sol tarafa doðru çýkarýnýz

Dikiþ Kýlavuzu
• soldan yada saðdan oluða yerleþtiriniz
(masanýn altýna)
• Masanýn tüm geniþliði boyunca ayarlanabilir
Ölçek
• «0» merkez iðne pozisyonunu
göstermektedir

Serbest El Sistemi (FHS) Baský Ayaðý Kaldýrýcý
Baský Ayaðý Kaldýrýcý
• FHS baský ayaðýný yükseltin ve alçaltýn
• sað tarafa itiniz
• baský ayaðý kalkar
• ayný anda besleme mandalý alçalýr
• Ýlk, birinci dikiþ dikilir dikilmez, besleme
mandalý yükselir

Baský ayaðý kaldýrýcýsýný takmak
• deliðe yerleþtiriniz; normal oturma
pozisyonunda FHS’yi diziniz ile
çalýþtýrmanýz mümkündür



Gerekli ise, satýcýnýz FHS’yi
ayarlayabilir.
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Masura Sarýlmasý
Masura sarýlmasý
• güç düðmesini «I» (açýk) konumuna getirin
• mihver üzerinde ipliði yerleþtiriniz
Masuralara iplik sarma
• makara ipliði üzerine ipliði yerleþtiriniz
• uygun makara diskini takýnýz, makara
diskinin çapý, disk boyutudur
• ok yönünü takip ederek, arka kýlavuz
vasýtasýyla, ön germe büyük baþlý çivi
etrafýna ipliði alýnýz
• ipliði, boþ masura etrafýna bir kaç defa
sarýnýz
• masura karþý kavrama manivelasýna basýnýz
• masura sarýcý otomatik olarak çalýþýr

• sarma hýzý açýlmýþ ekrandaki «+» veya «-»
ile yada dikiþ geniþliði düðmesini döndürmek
suretiyle ayarlayýn
• Masura tam olarak sarýldýðý zaman motor
otomatik olarak durur
• masurayý çýkarýnýz
Ýplik Kesici
• Ýplik kesici üzerinde ipliði kesiniz

Dikiþ ve nakýþ yaparken masura sarma
• dikey makara üzerine iplik makarasýný
yerleþtiriniz ve bundan sonra, ok yönünü
takip etmek suretiyle, baþ gövde üzerinde
iplik kýlavuzu vasýtasýyla ve ön germe
büyük baþlý çivi ile ipliði alýnýz
• bobin sarmanýn gelecek aþamalarýna ait
yukarýda tanýmlanmýþ olduðu gibi
talimatlarý takip ediniz

Masura Yuvasý

A

Masura yuvasýný çýkarmak
• Ýðneyi kaldýrýnýz
• Güç düðmesini «0» (kapalý) getiriniz
• masura kapaðýný açýnýz
• masura yuvasýnýn mandalýný tutunuz
• Yukarý çýkarýnýz

Masura yuvasýný yerleþtirmek
• Masura yuvasý mandalýný tutunuz
• Yuva üzerindeki parmak yukarýya doðru
göstermelidir
• Kendi kendine týklayacak þekilde
yerleþtiriniz
• Masura kapaðýný kapatýnýz

!

Güvenlik talimatýna bakýnýz

Masura Ýplik Kesici
• Masura yuvasýný yerleþtiriniz
• Ýplik kesici A üzerine çekiniz ve ipliði kesiniz



Bobin ipliðin yukarýya
getirilmemesi gerekir, çünkü
gevþek uç dikiþe baþlamak için
uygun uzunluktadýr.
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Bobini Yerleþtirme

Bobini yerleþtirme
Ýplik saat yelkovaný yönünde sarýlacak þekilde
bobini yerleþtiriniz.

Yay altýndan ipliði çekme
Yayýn uç tarafýndaki T-þeklindeki yarýk içinde
iplik yatana kadar yayýn altýndan ipliði sol
tarafa çekiniz.

Bobinin saat yelkovaný yönüne
döndürülmesi
Bobinin saat yelkovaný yönünde döndürülmesi
gerekir.

Üst Ýpliðin Takýlmasý
C
A

B
D
Ýplik makarasýnýn takýlmasý
• iðneyi ve baský ayaðýný kaldýrýnýz
• Güç düðmesini «0» (kapalý) konuma
getiriniz
• köpük tamponu takýnýz
• pim üzerine makarayý yerleþtiriniz (makara
saat yelkovaný yönünde döner)
• uygun makara diskini takýnýz -makaranýn
çapý disk boyutundadýr
• Arka kýlavuz A vasýtasýyla ipliði alýnýz
• Bundan sonra, üst iplik geriliminin yarýðýna
yerleþtiriniz

E

Aþaðýya
• B’ye alma kapaðýnýn saðýna doðru aþaðýya
ipliði çekiniz
Yukarýya
• Alma manivelasýna yerleþtirerek, okun
yönünde C’ye doðru ipliði kapaðýn sol
tarafýna alýnýz

!

Güvenlik Talimatlarýna Bakýnýz!

Aþaðýya
• Ýpliði aþaðýya doðru ve kýlavuz D ve E
vasýtasýyla geçiriniz
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Ýðneye Ýplik Takýcý

A

B

Aþaðýya indiriniz ve kançaya iplik takýnýz
• iðneyi yükseltiniz
• baský ayaðýný alçaltýnýz
• manivela A’yý aþaðýya basýnýz ve ayný anda
B kança etrafýnda ipliði, iðnenin sað tarafýna
yönlendiriniz

Ýðnenin ön tarafýna iplik takmak
• kançada yakalanana kadar ön taraftan
kýlavuza ipliði koyunuz

Alt Ýpliði Yukarýya Getirmek
• üst ipliði tutunuz
• ayak kontrolüne iki defa dokunmak suretiyle
bir dikiþ dikiniz
• alt ipliði dikiþ plakasý deliði vasýtasýyla yukarý
getirmek için üst ipliði çekiniz
• baský ayaðý üzerindeki yarýk vasýtasýyla
heriki ipliði arkaya doðru çekiniz
• iplikleri baþ kasnak kesicisi üzerinden
çekiniz

Ýplik Kesici
Baþ gövde üzerindeki iplik kesici
• kesici üzerinde ipliði ön taraftan arka tarafa
çekiniz
• ilk dikiþ dikilir dikilmez, iplik otomatik olarak
serbest kalýr

Manivelayý serbest býrakýnýz ve iplik takýnýz
• Manivela A’yý býrakýnýz ve iplik takýnýz
• iðne gözü vasýtasýyla iplik bükümünü çekiniz
Çift ve üçlü iðneler gibi özel iðnelere iplik el
ile takýlmalýdýr



Çiftli ve üçlü gibi özel iðnelere
ipliðin el ile takýlmasý gerekir.



Belirli tip iþler için bobin ipliðinin
dikiþ plakasý vasýtasýyla getirilmesi
gerekir. Ýpliðin uzunluðu, þayet alt
iplik kesicisi kullanýlýrsa, birçok
normal iþ için yeterlidir.
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Ýðneyi Deðiþtirme
Ýðneyi çýkarma
• iðneyi yükseltiniz
• güç düðmesini «0» (kapalý) konumuna
getiriniz
• baský ayaðýný alçaltýnýz
• iðne kelepçe vidasýný gevþetiniz
• çýkarmak için iðneyi aþaðýya doðru çekiniz
Ýðneyi takma
• iðnenin kenarýný arkaya yatýrýnýz
• gidebildiði kadar iðneyi yerleþtiriniz
• iðne kelepçe vidasýný sýkýþtýrýnýz

!

Güvenlik Talimatýna bakýnýz!

Katlanabilir dikey masura pimi

A

Düþebilir Dikey Makara Pimi
• Makinenin arkasýnda, el çarkýnýn arkasýnda
bulunur
• birden fazla iplikte, örneðin çift iðne
çalýþmasý, dikiþ için temel yardýmcý
• Klik sesi çýkarýp pimin içine oturuncaya
kadar pimi yukarý kaldýrýn
• Köpük tamponu A’yý ilave ediniz, bu durum
ipliðin makara pimi tarafýndan yakalanmasýný
önler

CFL Dikiþ Iþýðý (CFL = Soðuk Flurosans Iþýðý)
Normal ampulün aksine CFL dikiþ ýþýðý daha
iyi bir ýþýklandýrmaya ve daha uzun ömre
sahiptir.

Dikkat:
Kusurlu ve arýzalý CFL dikiþ
ýþýðýnýn YALNIZCA yetkili bir
teknisyen tarafýndan
deðiþtirilmesi gerektiðini
unutmayýnýz. Dikiþ bilgisayarýnýn
yetkili bir BERNINA satýcýsýna
getirilmesi gerekir!

14 Kullaným Talimatý

Çift Ýðneye Ýplik Takma
Birinci ipliði takma
• iplik makarasýný yatay makara pimine
yerleþtiriniz
• ipliði yarýk içerisine ön tarafa getiriniz ve sað
taraftaki germe diski A‘dan geçiriniz
• normal olduðu gibi dikiþ bilgisayarýna ipliði
takýnýz ve sað iðneye ipliði takýnýz

A

Ýkinci ipliði takma
• ilave makara pimi üzerine iplik makarasýný
yerleþtiriniz ve ipliði takýnýz
• ipliði yarýk içerisinde ön tarafa getiriniz ve sol
taraftaki germe diski A’dan geçiriniz
• sol iðneye ipliði takýnýz
• ipliklerin beraberce bükülmemesi gerekir



A

Ýlave makara pimini (dikey)
kullandýðýnýz zaman köpük
tamponunu takýnýz (ipliðin makara
pimi üzerinde takýlmasýný önler).

Uçlu iðneye iplik takma
• iki iplik makarasýna ve bir tam dolu bobine
ihtiyaç vardýr
• bir iplik makarasýný, yatay makina piminin
üzerine yerleþtiriniz
• Ýlave makara pimi üzerine, bir makara diski
vasýtasýyla ayrýlmýþ vaziyette ikinci iplik
makarasýný ve bobini yerleþtiriniz (heriki
makaranýn ayný yönde döndürülmesi
gerekir)
• heriki iplik germe diski A‘nýn sol tarafýnda ve
bir ipliði diskin sað tarafýna yönlendirmek
suretiyle ipliði normal olarak takýnýz



Ýlave iplik kýlavuzunu kullanmak
suretiyle (özel aksesuar) iplik
makaradan çok daha kolay çýkar.
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Ýplik ve Ýðneler Hakkýnda Önemli Bilgiler
Ýplik ve iðnenin doðru ve uygun þekilde birleþtirilmesi ile en iyi dikiþ sonuçlarý elde edilir.

Ýplik

Ýðne, Ýplik ve Kumaþ

Ýplik kullanýmýna göre seçilir. Mükemmel bir
dikiþ elde etmek için, iplik ve malzeme kalitesi
çok önemli bir rol oynar. Kaliteli markalarýn
kullanýlmasý önerilir.

Ýplik ve iðne birleþtirici zaman büyük bir özen
ve dikkat gösterilmelidir.

Pamuklu Ýplik
• pamuklu iplik doðal elyaf avantajýna sahiptir
ve bundan dolayý, özellikle pamuklu
kumaþlarýn ve dokumalarýn dikiþine
elveriþlidir
• pamuklu iplik merserize olarak üretrilmiþse,
o zaman çok hafif parlaklýða sahip olacaktýr

Doðru ve uygun iðne boyutu, yalnýzca seçilmiþ
olan ipliðe baðlý deðildir, ayrýca kullanýlan
kumaþa çok uygun olmasý gerekir. Kumaþ
aðýrlýðýný ve iðne boyutunu ve nokta formunu
tayin eder.

Polyester Ýplik
• polyester iplik hemen hemen bütün dikiþ
ihtiyaçlarý için elveriþlidir
• bu iplik yüksek gerilme kuvvetine sahiptir ve
özellikle renk tutar
• polyester iplik daha fazla esnek olup, saðdan
ve esnek dikiþ gerektiði yerlerde kullanýlmasý
tavsiye olunur

Aþaðýdaki ana kýlavuzluk bilgileri:

Ýðne No.

Ýnce kumaþ:
ince iplik (yamalama ipliði,
nakýþ ipliði)

70–75

orta aðýrlýktaki kumaþ:
normal iplik

80–90

Aðýr aðýrlýklý kumaþ:
daha saðlam iplik

100, 110, 120
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Ýðne/Ýplik Kombinasyonu
Ýðne/Ýplik uyumluluðunu kontrol etmek amacýyla, doðru boyuttaki ipliðin, doðru boyuttaki iðne ile uyumlu olmasý gerekir.

Doðru iðne/iplik kompinasyonu
Dikiþ yapýldýðý zaman ipliðin, iðnenin ön
tarafýndaki uzun oluktan pürüzsüz þekilde
aþaðýya doðru gitmesi gerekir.

Çok kalýn iplik veya çok ince iðne
Ýplik pürüzsüz þekilde oluktan gitmez. Atlanmýþ
dikiþler ve iplikte hasar meydana gelebilir.

Ýðne özeti
BERNINA iðne sistemi 130/705 H.yi tercih
etmektedir. Bu sistem numarasý iðnenin þekline
ve ayrýca uzunluðuna, iðne ucunun þekline
iþaret eder.

Ýðne durumunun kontrol edilmesi
Ýðnenin durumu kontrol edilmelidir ve iðnenin
muntazam olarak deðiþtirilmesi þarttýr. Kusurlu
ve arýzalý bir iðne yalnýzca kumaþda hasara
neden olmaz, ayrýca dikiþ bilgisayarýnda
hasara neden olabilir.
Aþaðýda kýlavuz bilgiler verilmiþtir, yeni bir dikiþ
projesine baþladýðýnýz zaman veya gerektiði
zaman, iðneyi deðiþtirin.

130/705 H S 70
Ýðne çapý= 0,7mm
(iðne boyutu)
Ýðne ucu örn. orta
tükenmez kalem ucu

Ýðne atkýsý
Düz iðne sapý
Ýðne sapý uzunluðu

Çok kalýn iplik veya çok ince iðne
Ýplik oluðun kenarlarýna sürter ve sýkýþýr. Bu
durum ipliðin kopmasýna neden olur.
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Ýðne Özeti
Uygun iðne kullanýlýrsa, bir çok malzeme daha kolayca dikilir.
Ýðnenin Tipi

Model

Elveriþli olduðu malzeme

Ýðne boyutu
60–100

Normal uç, hafifçe yuvarlak

Hemen hemen bütün doðal ve
sentetik kumaþlar için (örgülü ve
triko)
Jarse, streç kumaþlar

70–90

Doðal ve sentetik deri ve plastik

90–100

Kot, çadýr bezi, iþ önlüðü gibi aðýr
kumaþlar

80–110

Mikro elyaf kumaþlar ve ipek

60–90

Düz ve üst dikiþlere

75–90

Bütün doðal ve sentetik kumaþlar
üzerinde nakýþ

75–90

Metalik ipliklerde dikiþ

75-90

Kalýn iplik ile üst dikiþ

80–100

Mendil kenarý gibi dikiþler

100–120

Çift kanat iðnesi
130/705 H-ZWI-HO

Mendil kenar nakýþý ile özel efektler

100

Çift Ýðne
130/705 H-ZWI

Germeli kumaþlarda gözle
görünebilir dikiþler, dekoratif dikiþ

70–100

Dekoratif dikiþ

80

Universal
130/705 H

Jarse/Streç
130/705 H-S
130/705 H-SES
130/705 H-SUK
Deri
130/705 H-LL
130/705 H-LR

Yuvarlak uç

Kesici uç

Kot pantolonlar
130/705 H-J
Çok ince uç
Mikroteks
130/705 H-M
Özellikle çok iðne uç
Yorgan Dikiþi
130/705 H-Q
Ýnce uç
Nakýþ
130/705 H-E
Büyük göz, hafifçe yuvarlak uç
Metafil
130/705 H-MET
Büyük göz
Kordonnet
130/705 H-N
Küçük yuvarlak uç, uzun gözlü
Kanat iðnesi
130/705 HO
Geniþ Ýðne (kanat)

Ýðne mesafesi: 1.0 / 1.6 / 2.0 / 2.5 /
3.0 / 4.0 / 6.0 / 8.0
Üçlü Ýðne
130/705 H-DRI
Ýðne mesafesi 3.0
Özel iðneler sizlerin BERNINA satýcýsýndan temin edilebilir
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Baský Ayaðý Basýncý
Baþ gövde üzerindeki katran
• Basýnç baþ gövdenin sol tarafýnda ayarlanýr
• orjinal ayarlama (47), ekran üzerinde mavi
renkte gösterilir
• ayarlanmýþ baský ayaðý baskýsý, kýrmýzý
renkli yanýp, sönen bir numara ve kýrmýzý
renkli bir çubuk ile gösterilir
• orjinal ayarlama (47), ayarlanmýþ ayarla
alternatif olarak siyah renkte gösterilir
• orjinal ayarlama, kýrmýzý renkteki çubuðun
sað tarafýndaki yanýp sönen siyah renkli bir
çizgi ile gösterilir

Standart Basýnç
• Normal dikiþ iþi için

Arttýrýlmýþ Basýnç
• sýký kumaþ için
• kumaþ beslenmeyi iyileþtirin ve geliþtirin

Azaltýlmýþ Basýnç
• jarse ve gevþek örgüler
• kumaþýn uzamasýný önlemek için
• kumaþýn hala doðru ve uygun besleme
yapacaðý þekilde basýncý ayarlayýnýz

Baský Ayaðýnýn Deðiþtirilmesi

Baský ayaðýnýn deðiþtirilmesi
• iðneyi ve baský ayaðýný yükseltiniz
• güç düðmesini «0» (kapalý) konumuna
döndürünüz

!

Güvenlik Talimatlarýna bakýnýz!

Manivelayý yükseltme
• kelepçe manivelasýný yükseltiniz
• baský ayaðýný çýkartýnýz

Baský ayaðýnýn takýlmasý
• ayaðý, koni üzerinde
• yukarýya doðru yönlendiriniz
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Dikiþ Plakasý

A

A
9mm (mm ölçüsü)

Dikiþ Plakasý Ýþaretlemeleri
• dikiþ plakasý milimetre ve inç olarak dikey
çizgiler ile iþaretlenmiþtir
• mm ölçüleri ön taraftadýr
• inç ölçüleri arka taraftadýr
• Ölçümler, iðneden çizgiye kadar olan
mesafeye tekabül eder

9mm (inç ölçüsü)

• iðne yaklaþtýrma pozisyonu 0’dýr (merkezi
iðne pozisyonu)
• Ölçüleri saða ve sola doðru iþaretlenmiþtir
• çizgiler, dikiþler ve üst dikiþler için kumaþý
yönlendirmeye yardýmcý olur
• yatay iþaretlemeler, köþeleri ve düðme
iliklerini, vs. dikmek için faydalý ve yararlýdýr

A
5,5 mm (inç veya mm, seçmeli)

Ýðne plakasýný çýkarmak
• güç düðmesini, kapalý («0»)
• baský ayaðýný ve iðneyi yükseltiniz
• kavrama yapana kadar
• arka sað köþede dikiþ plakasýný aþaðýya
doðru basýnýz
• dikiþ plakasýný çýkarýnýz
Dikiþ plakasýný deðiþtirme
• delik A üzerinde dikiþ plakasýný deðiþtiriniz
ve yerine oturana kadar aþaðýya doðru
basýnýz

Besleme Mandalý

Temel plaka ile düðme açýklýðý = besleme mandalý yükseltilir (dikiþ
pozisyonu)
Düðme bastýrýlmýþ = besleme mandalý alçaltýlmýþ (yamama pozisyonu)
• Serbest el dikiþi (yamama, serbest el nakýþ, serbest el yorgan dikiþ
iþleri)
• Nakýþ için (nakýþ modülü ile birlikte)
El çarký tarafýndaki düðme

Besleme Mandalý ve Kumaþ Beslemesi
Besleme mandalý ve dikiþ uzunluðu
Herbir dikiþ ile, besleme mandalý bir aþama
ileriye doðru hareket eder. Bu aþamalý gidiþin
uzunluðu ile tayin edilir. Çok fazla kýsa dikiþ

uzunluðu ile, bu aþamalý hareketler de kýsa
olur. Kumaþ, hatta tam dikiþ hýzýnda olsa bile,
ayak altýnda çok yavaþ hareket eder. Düðme

Kumaþý düzgün olarak besleme yapýnýz!

Kumaþý, çekme, itme veya tutma durumlarý, düzensiz dikiþler ile sonuçlabilir.

iliði dikiþleri, saten dikiþi ve dekoratif dikiþler,
çok kýsa dikiþ uzunluðunda tamamen dikilir.
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Yükseklik Dengeleme Aleti ile Besleme Mandalý ve Kumaþ Beslenmesi
Besleme mandalý, ayak uygun seviyesinde
olduðu zaman doðru ve hassas olarak çalýþýr.

Þayet ayak bir açýda bulunuyorsa, örn.
kalýndan inceye veya inceden kalýna dikiþ
yapýldýðý zaman, besleme mandalý tutma
yapamaz ve kumaþý besleyemez ve bundan
dolayý kumaþ sýkýþabilir.

Düzensiz tabakalar
Bu problemi çözmek için, gerekli olduðu gibi bir,
iki veya üç dengeleme plakalarýný bunlarý
uygun seviyeye getirmek amacýyla baský
ayaðýnýn altýndaki iðnenin arka tarafýna
yerleþtiriniz.

Ayaðýn ön tarafýnda yüksekliði düzeltmek için,
iðneye yakýn olarak ayaðýn sað tarafýna bir
veya daha fazla plaka yerleþtiriniz. Ayak tekrar
uygun ve doðru seviyede olana kadar dikiþe
devam ediniz ve plakalarý çýkarýnýz.

Besleme Mandalý ve Dikiþ Köþeleri

Besleme mandalýnýn iki sýrasý arasýndaki yer,
dikiþ plaka deliðin geniþliðinden dolayý oldukça
fazla büyüktür.

Dikiþ köþeleri, kumaþýn yalnýzca küçük
bölümünü oluþturduðu zaman, besleme
mandalýnýn fiili olarak üzerinde olur, bundan
dolayý kumaþý iyi þekile tutamaz.

Bu durumu, bir veya daha fazla dengeleme
plakasýný, kumaþýn kenarýna mümkün olduðu
kadar yakýnýna yerleþtirmek suretiyle düzeltilir.
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Ekran
artista 640 harici düðmeler ve bir dokunma ekranýnýn birleþimi ile çalýþtýrýlýr.

Hoþ geldiniz ekraný
• Güç düðmesi üzerinde dikiþ bilgisayarýný «I» (açýk) konumuna getiriniz
• Setup (kurma) programýna metinin girilmesi þartýyla Hoþ geldiniz ekraný birkaç saniye
içerisinde gözükür. Metin olmadan pratik dikiþ ekraný doðrudan doðruya gözükür
• Hoþ geldiniz ekranýnýn baþlatýlmasý ekrana dokunmak suretiyle iptal edilir ve Pratik Dikiþ
Ekraný doðrudan doðruya gözükür
• Kurma Programýnda kiþiye özgü olarak ayarlayýn

A

B

C

Pratik dikiþ ekraný
Hoþ gelidniz ekranýndan sonra Pratik dikiþ
(menü) ekranda otomatik olarak gözükür ve
aþaðýda belirtilen hususlarý gösterir:

E

D

F
G

Q

H

A
B
C
D
E
F

J
G
H
J

K

L

M

N

O

P

K
L
M
N
O
P
Q

Dikiþ geniþliði (temel ayarlama görülür)
Ýðne pozisyonu (11imkan mevcuttur)
Seçilmiþ aktif dikiþ ve numarasý
Tek Modu / Kombi Modu
Yukarý / aþaðý oklarý
Dikiþ uzunluðu (temel ayarlama herzaman
görülür)
Baský ayaðý göstergesi
Baský ayaðý basýnç göstergesi
Seçilmiþ aktif dikiþ ve numarasýnýn resmi
(Dikiþ deðiþtirme alaný)
Harici fonksiyonlar
Setup (kurma) Programý
Öðretme (yalnýz nakýþ içindir)
Kiþisel Program
Fonksiyonlar
Numara ile dikiþ seçimi
Ana kategori düðmeleri
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Dikiþ Seçimi – Dikiþ Görüntüleme – Fonksiyonlar
Dikiþ Seçimi
• tercih etmiþ olduðunuz dikiþe dokununuz
• dikiþ mavi renkte gösterilir
• dikiþ deðiþtirme alanýndaki (SAA) herbir dikiþ, kendi numarasý ile
gösterir

Deðiþtirilmiþ dikiþin
gösterilmesi
• seçilmiþ ipliðin bir aralýðý,
ekranýn sol bölümünde görülür
• dikiþ deðiþiklikleri ekrana
görülebilir

Dikiþ Geniþliðini Deðiþtirme
• üst baþlý düðmeyi döndürünüz
Deðiþtirilmiþ dikiþ geniþliði, iki farklý
þekilde gösterilir:
• dikiþ geniþliði çubuðu 0-9 mavi
alan olarak gösterilir
• deðiþtirilmiþ geniþlik, dikiþ
geniþlik çubuðunda görülür (mavi
parlak nokta) ve ilaveten fiili
ayarlama gösterir (mavi numara
sol)

Dikiþ Uzunluðunu Deðiþtirme
• Alt baþlý düðmeyi döndürünüz

Deðiþtirilmiþ dikiþ uzunluðu iki farklý
þekilde gösterilir:
• dikiþ uzunluk çubuðu 0-5 mavi
olarak gösterilir
• deðiþtirilmiþ uzunluk, dikiþ
uzunluk çubuðunda görülür (koyu
mavi çubuk), fiili ayarlama
gösterilir (mavi numara)

• Temel ayarlama her zaman bir deðiþiklik
yapýldýðý zaman görülür, örneðin 3.0mm
(siyah çubuk)
• dikiþ geniþliði kotlandýrýlmýþ ayak
kullanýldýðý zaman 0mm ile 9mm’ye kadar
deðiþtirilebilir

• temel ayarlama her zaman bir deðiþiklik
yapýldýðý zaman görülür, örneðin 1.5mm
(siyah çubuk)
• bir çok dikiþte, dikiþ uzunluðu 0mm ile
5mm’ye kadar deðiþebilir
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Baský Ayaðý Göstergesi
• seçilmiþ dikiþ için önerilen
baský ayaðý, numara olarak
gösterilir
• aþaðýya doðru bir ok, baský
ayaðýnýn hala yükselmekte
olduðunu gösterir

Fonksiyon Seçimi
• tercih ettiðiniz fonksiyona
dokununuz
• seçilmiþ fonksiyon mavi renkte
gösterilir (farklý fonksiyonlarýn
bir numarasý ayný anda
seçilebilir)
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Alçaltýlmýþ Besleme Mandalý
• Þayet besleme manalý
alçaltýlýrsa, bu yanýp sönen
sembol Baský Ayaðý Göstergesi altýnda gözükür

Geçici Deðiþtirilmiþ Dikiþ Hafýzasý
Dikiþ uzunluðu, dikiþ geniþliði, iðne pozisyonu,
vs. otomatik olarak kayýt edilir. Dikiþ bilgisayarý
kapatýldýðý zaman kapalý («0») veya «clr» (sil)
düðmesine basýldýðý zaman, deðiþiklikler silinir.
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Deðiþtirilmiþ Ayarlarýn Daimi Olarak Kayýt Edilmesi
BERNINA tarafýndan programlanmýþ temel
ayarlamalar, SAA’da deðiþtirilebilir ve
saklanabilir. Bunlar dikiþ bilgisayarý kapatýlmýþ
olsa («0») bile kayýt edilmiþ olarak kalýr. Temel
ayarlamalar her zaman görülür.

Ayarlamalarýn Deðiþtirilmesi
• dikiþi seçiniz (örneðin zig-zag)
• harici düðmeler ile dikiþ geniþliðini ve
uzunluðunu deðiþtiriniz
• harici düðmeler ile iðne pozisyonunu
deðiþtiriniz
• dikiþ deðiþtirme alanýna (açýk mavi renkte)
dokununuz
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Deðiklikleri Kaydetme
• özel bir ekran açýlýr
• «Hafýzaya Alma» tuþuna basýnýz = bütün
deðiþiklikler hafýzaya alýnýr
• Temel ana ayarlara geri dönmek için «Tekrar
Ayarlama» tuþuna basýnýz
• «ESC»’ye basýnýz ve ekran hafýzaya
alýnmadan veya deðiþtirilmeden kapanýr

Dikiþ Seçimi
Aþaðýda belirtilen iki yöntemden birisini
kullanmak suretiyle dikiþler seçilebilir.
Bir dikiþ kategorisinde yukarýya/aþaðýya
yapmak suretiyle direkt seçme
• ok’a dokununuz (aþaðýya)
• üst sýra görüntüsü kaybolur
• gelecek iki sýra yukarýya hareket eder
• aþaðýda yeni bir sýra gözükür

Numara ile dikiþ seçmek
• fonksiyon «0–9»’a dokununuz
• ekran sayýsal bir bloknota deðiþir
• tercih ettiðiniz dikiþi seçmek için numaralara
dokununuz
• seçilmiþ dikiþin numarasý üst ekranda
gözükür

• ok’a dokununuz (yukarýya)
• Dikiþlerin birinci ilk sýrasý gözükür
• Dikiþ bilgisayarýnýn bütün dikiþlerini bulmak
ve görmek amacýyla sarma fonksiyonu
(yukarýya/aþaðýya) kullanýlýr

Hatalarý Düzeltme
• hatalarý veya yanlýþ seçimi düzeltmek için,
üst sað fonksiyonuna dokununuz (ok)
• numara saðdan sola doðru silinir
• sayýsal bloknotun yukarýsýndaki alana
dokununuz
• tüm numara silinir
• yeni bir numara giriniz


Teyit Numarasý ve bir sonraki ekrana geçiniz
• teyit etmek için «OK» tuþuna basýnýz
• seçilmiþ dikiþ Dikiþ Deðiþtirme Alanýnda
görüntülenir
• «ESC»tuþuna basýnýz
• ekran, seçilmiþ dikiþi görüntüler
• seçilmiþ dikiþ aktiftir (mavi renk ile
ýþýklandýrýlýr)

Elde olmayan bir numaranýn giriþi
yapýlýrsa, bu sayýlý tampo- nun
üstündeki alanda üç tane soru
iþareti ile gösterilir.

Bir önceki ekrana geri dönme
• giriþi yapýlmýþ dikiþ numarasýný «OK» tuþu
ile teyit etmeyiniz
• «ESC» veya «0-9» tuþuna basýnýz
• bir önceki ekran gözükür
• numara ile seçilmiþ dikiþ dikkate alýnmaz
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Basit Menü Seçimi
Ana kategori düðmeleri
• arzu edilen menüyü seçmek için bir
düðmeye basýnýz
• ilgili dikiþ kategorisi derhal seçilir
• Dikiþler veya dikiþ özeti ekranda gözükür

Pratik Dikiþler
Pratik Dikiþ Düðmesi

• pratik dikiþ menüsü gözükür
• 9 pratik dikiþ ekranda gözükür
• ilave dikiþleri görmek için oklarý kullanýnýz

Dekoratif Dikiþ Düðmesi

•
•
•
•

Alfabe Düðmesi

• Alfabe menüsü ekranda gözükür
• tercih etmiþ olduðunuz alfabeyi seçmek için
dokununuz

Dekoratif Dikiþler
dekoratif dikiþ menüsü gözükür
ekranda 6 kategorisi gözükür
arzu eilen grubu seçmek için dokununuz
seçilmiþ dikiþ grubu gözükür

Alfabeler
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Ýlikler
Ýlik Düðmesi

• ilik ekraný gözükür
• seçme için dokunun
• düz dikiþ kopça iliðini ve el-bakým iliðini
kullanmak suretiyle görüntü saðlanýr

Yorgan Dikiþi Düðmesi

• yorgan dikiþi ekraný gözükür
• ekranda 9 yorgan dikiþi gözükür
• ek dikiþleri taramak için oklarý kullanýnýz

Nakýþ Modu / Dikiþ Modu Düðmesi

• nakýþ ve dikiþ modu arasýnda ve bunun
tersine deðiþtirme yapýnýz

Kiþisel Program Düðmesi

• kiþisel ekran gözükür (tercih edilmiþ
ayarlamalar)

Yorgan Dikiþi

Nakýþ Modu / Dikiþ Modu

Kiþisel Program

Ekran Görüntüleme 27

Öðretme Düðmesi
Öðretme Düðmesi

• Seçme menüsü (menü özeti) gözükür
• Nakýþ hakkýnda bilgi edinmek için ekran
üzerinde 9 menü mevcuttur. Yalnýzca nakýþ
iþlemi yapýlýrken seçilir



Yalnýzca nakýþ iþlemi yapýldýðý
zaman seçilir.

Kurulum Programý
Kurulum Programý

• seçenekler gözükür
• dikiþ bilgisayarýnýzýn ayarlamalarýný
tercihlerinize uyumlu olmasý için, kurulum
düðmesini kullanýnýz
• tercih edilen ayarlamalar her hangi bir
zamana tekrar programlanabilir ve
BERNINA fabrika ayarlarýna yeniden
ayarlanabilir
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Dýþ Fonksiyon Düðmeleri

Ýðne Pozisyonunun Deðiþtirilmesi
• sol düðme = iðne sol tarafa
• sað düðme = iðne sað tarafa
• iðne pozisyonunu hýzlý olarak deðiþtirmek
için düðmeye basmaya devam ediniz
• toplam 11 iðne pozisyonu: 5 sol, 5 sað ve 1
merkez

Model Sonu
• Model sonu düðmesine basýnýz
• ekranýn sað bölümündeki bir durdurma (stop)
sembolü faonksiyonlarýn faaliyete geçmiþ
olduðunu gösterir
• faal ek modeller veya bir kombinasyonun
sonunda dikiþ bilgisayarý durur

Kayar Hýz Kontrolu
• motor hýzý kaydýrmak suretiyle kolayca ve
serbestce ayarlanýr

Ýðne yukarý / aþaðý
• temel ayarlama iðnesini durdurma
• sembole kýsa süre ile dokununuz:
• iðne yükselir veya alçalýr (topuðunuz ile
ayak kontrolüne dokunduðunuz zaman)
• sembole uzun süre dokununuz:
• iðne alçalýr
• ekran üzerinde ok aþaðýya doðru gösterir
• iðne aþaðýda olduðu zaman dikiþ
bilgisayarý durur
• sembole tekrar dokununuz (ayrýca uzun
süreli dokununuz)
• iðne yükselir
• ekran üzerindeki ok yukarýya doðru
gösterir
• iðne yukarýda olduðu zaman dikiþ
bilgisayarý durur

Baþ Gövdede Hýzlý Ters Çevirme Düðmesi
• baþ gövde üzerineki hýzlý ters çevirme
düðmesine basýnýz
• dikiþ baþlangýcýný ve sonunu güvence altýna
alýnýz: düðme basýldýðý sürece tersten dikiþ
yapar
• düðme iliði deliðini programlamak için
kullanýnýz
• yama uzunluðunu programlamak için
kullanýnýz
• düz dikiþ saðlama alma No. 5’de dikiþin
sonunu belirtmek için kullanýlýr
• Yorgan Dikicileri Saðlama alma programý
No. 324 ile saðlama alma iþlemi

Otomatik Ýplik Kesici
• dýþ düðmeye basýnýz
• üst ve masura ipliði otomatik olarak kesilir

Çalýþtýrma-Durdurma Düðmesi
• Dikiþ bilgisayarýný ayak kontrolü olmadan
çalýþtýrdýðýnýz zaman dikiþ bilgisayarýný
çalýþtýrýn ve durdurun
• takýlmýþ nakýþ modulü ile nakýþ modunda
dikiþ/nakýþ bilgisayarýný çalýþtýrýn ve
durdurun
• BSR ayaðý takýlmýþ ve fiþi geçirilmiþ olduðu
zaman BSR fonksiyonunu (isteðe baðlý)
çalýþtýrýn ve durdurun
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Genel Fonksiyonlar
artista 640 dikiþ bilgisayarýnýn çeþitli
ekranlarýnda ve programlarýnda aþaðýdaki
fonksiyonlar bulunur.

Tek Modu
• dikiþ bilgisayarýný açtýðýnýz
zaman tek modu her zaman
faaldir (yeþil) ve yalnýzca
seçilmiþ dikiþ dikilebilir

Yukarýya Toparlama
• bir veya daha fazla sembole
dokununuz
• bir dikiþ kategorisindeki dikiþler
için çok seçenek göstermek için
yukarýya toparlama
• Bu iþlemi daha hýzlý yapmak için
sembole sürekli dokunun

Özel Uygulama Kapatýlmasý
• «ESC»’ye dokununuz
• özel uygulamalar kapanýr
• bir önceki ekrana geri dönülür

Kombi Modu
• sembole dokununuz
• kombi modu faaldir (yeþil) ve
dikiþ kombinasyonlarý
programlanabilir

Aþaðýya Toparlama
• bir veya daha fazla sembole
dokununuz
• bir dikiþ kategorisindeki dikiþler
için çok seçenek göstermek için
aþaðýya toparlama yapýnýz
• Bu iþlemi daha hýzlý yapmak için
sembole sürekli dokunun

OK
• sembole dokununuz
• ayarlama / seçme faaliyete
geçer veya teyit edilir, örneðin
numara vasýtasýyla dikiþ seçimi
• programlanmýþ ayarlama /
seçme, dikiþ yapmak için
hazýrdýr

Desen Baþlatma
• sembole dokununuz
• iðne bir dikiþin baþlangýcýna
veya dikiþ programýna doðru
hareket eder
Uygulamalar:
• dekoratif dikiþler, ilikler, Kombi
modunda çalýþma

«clr» (silme) Düðmesi
• «clr» düðmesine basýnýz
• dikiþ uzunluðu, geniþliði ve iðne
pozisyonu temel ayarlara geri
döner
• bütün aktif fonksiyonlar silinir
Ýstisna:
Güvenlik fonksiyonlarý (örn. çift
iðne sýnýrlamasý, alfabe boyutu)
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Özel Fonksiyonlar
Aþaðýda belirtilen fonksiyonlar, artista 640 dikiþ bilgisayarlarýnýn üzerinde bulunan seçilmiþ
programda kullanýlabilir. Her bir fonksiyon ya ekranýn sarý renkli bölümünde yada ekranýn gri renkli
bölümünün iki düðme sýrasýnda görülür.

Deðiþtirilmiþ Dikiþ Geniþliðinin
veya Dikiþ Uzunluðunun
Gösterilmesi
• Dikiþ geniþliði / dikiþ uzunluðu
çubuðuna dokunmak suretiyle
temel ayarlamaya geri dönülür

Uzun Dikiþ
• sembole dokununuz
• dikiþ bilgisayarý herbir ikinci
dikiþi diker (maks. dikiþ
uzunluðu 10 mm)
• düðme ilikleri dýþýnda bütün
pratik, dekoratif ve yöneysel
dikiþler için faaliyete geçilebilinir
• fonksiyonlar ve dikiþler
birleþtirilebilir
• kombi modunda programlanabilir ve dosya sürücülerinde
kayýta alýnýr
Uygulamalar:
• düz dikiþ ile birleþtirme
• üst dikiþ için üçlü düz dikiþ ile
birleþtirme

Model Geniþletilmesi 2–5 x
• bir veya daha fazla dokunun
• seçilen dikiþ türüne baðlý olarak
2–5 numaralarý gözükür
• seçilmiþ dikiþin uzunluðu 2–5
kere arttýrýlýr
• dikiþ bütünlüðü elde edilir
• uzatýlmýþ dikiþler kombi
moduna programlanabilir
• daha uzun süre ile sembole
dokununuz ve fonksiyon
kapanýr, sembol faal deðildir
(sarý)

Yatay Ayna Görüntüsü
(yukarýya / aþaðýya)
• sembole dokununuz
• dikiþ bilgisayarý Yatay Ayna
Görüntüsünde seçilmiþ dikiþi
diker (yukarý / aþaðý-dikiþ yönü
ile tayin edilir)
• programlanabilir ve Kombi
modunda kayýta alýnýr
Uygulamalar:
• Kenarlama iþlemi için
• dekoratif dikiþ
• dikiþ kombinasyonlarý

Uygulamalar:
• dikiþ yoðunluðunun
etkilenmeden mevcut dikiþleri
uzatýr
• dikiþleri birleþtiriniz

Dikey Ayna Görüntüsü
(sol / sað)
• sembole dokununuz
• dikiþ bilgisayarý Dikey Ayna
Görüntüsü ile seçilmiþ dikiþi
diker (sol / sað-dikiþ yönü ile
tayin edilir)
• programlanabilir ve Kombi
modunda kayýda alýnýr
Uygulamalar:
• dekoratif dikiþ
• dikiþ kombinazyonlarý

Örgü Programý için Dikiþ Sayaçý
• sembole dokununuz
• arzu edilen uzunluða ulaþýldýðý
zaman (örn. düz dikiþ) harici
Hýzlý geriye dönme düðmesi
(Quick Reverse) düðmesine
basýnýz
• görüntü (veya gösterge)
«auto»’ya deðiþir
• Örgü Programý programlanýr
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Direkt Giriþ Uzunluðu (mm
olarak) veya Ekran üzerinde
Düðme Ölçümü
• sembole dokununuz
• dikiþ geniþlik ve dikiþ uzunluk
baþlý düðme deliði uzunluðu
doðrudan doðruya girilebilir
• düðmeyi ölçmek için düðmeyi
ekranýn sol tarafýnda tutunuz ve
düðme uzunluðunun giriþini
yapýnýz = dikey siyah renkli
çizgiyi düðmenin sað tarafýna
tam ve doðru olarak yerleþtiriniz
• düðme kalýnlýðý için 2mm
otomatik olarak ilave edilir
(yalnýzca düðme ölçümü için)

Ýlik Uzunluðunu Programlama
• sembol otomatik olarak mavi
renkte gözükür (= faal), bu bir
düðme iliði seçildiði zaman
gerçekleþir
• baþ kasnak üzerinde Hýzlý Geri
Dönme (Quick Reverse)
düðmesini kullanarak bir düðme
iliði uzunluðunu doðrudan tayin
edilir veya görüntülenen
uzunluk sembole dokunmak
suretiyle doðrudan programlanýr
• düðme iliði programlandýðý
zaman, sembol kapanýr (faal
deðil, sarý)
• yeni bir uzunluðun
programlanmasý gerekiyorsa, o
zaman sembolün tekrar
seçilmesi gerekir

Fonksiyonlarý Saðlama alma
(4 dikiþ ile)
• dikiþe baþlamadan önce
sembole dokununuz = bireysel
dikiþler baþlangýçta saðlama ve
güvence altýna alýnýr
• kiþisel dikiþleri dikmekte
olduðunuz zaman sembole
dokununuz = kiþisel dikiþler bu
iþlem sona erdiði zaman
hafýzaya alýnýr ve dikiþ
bilgisayarý durur
• bir dikiþ bileþimleri dahilinde
fonksiyonu programlama = dikiþ
bileþiminin herbir kiþisel dikiþi
baþlangýçda veya iþlem
sonunda hafýzaya alýnýz

Çok Fonksiyon Düðmesi
(yalnýzca Kombi modunda
mevcuttur)
• sembole dokununuz
• daha fazla fonksiyonlarda özel
bir ekran açýlýr:
• Kombinasyonu siler
• Ayna kombinasyonu
• ön görünüz
• alt-bölücü kombinasyonu

Manual 4 veya 6 aþama Düðme
Ýlikleri
• sembole ddokununuz
• özel bir ekran gözükür
• manuel düðme deliðini 4 veya 6
aþamada dikiniz (düðme iliði
türüne göre)

Model Tekrarý 1–9 x
• sembole bir kaç defa dokunmak
suretiyle 1-9 numaralarý gözükür
• 1 = dikiþ bilgisayarý, bir bireysel
dikiþ veya dikiþ kombinasyonu
sonunda durur
• 2–9 = dikiþ bilgisayarý,
numaralarýn tekrarýnýn
seçilmesinden sonra bir dikiþ
veya bir dikiþ kombinasyonu
sonunda durur
• sembole uzun süreli dokununuz
ve fonksiyon kapanýr. Sembol
faal deðildir (Gri)

Kaydetme
• sembole dokununuz
• dikiþ kombinasyonlarýný ve
harfleri kayýt eder

Silme
• sembole dokununuz
• kursör yukarýsýndaki bireysel
dikiþleri veya harfleri siler ve
çýkarýr
• dikiþ kombinasyonlarýný siler
• «Sürücülerin» içeriðini siler

Alfabe boyutlarý
• bir alfabe seçildiði zaman
boyutu 9 mm’dir (1 ile alan
mavi renklidir)
• sembole dokununuz
• boyut yakl. 6 mm’ye azaltýlýr
(2 ile alan mavi renktedir)

Alt-Bölücü Kombinasyonlar
• sembole dokununuz
• dikiþ bileþimleri dikiþler arasý-na
bir alt-bölücü cihazýný
yerleþtirmek suretiyle arzu
edildiði gibi bölünür
• Herbir bölüm, bileþimin diðer
bölümlerinden tamamen
baðýmsýzdýr

Uygulamalar:
• bireysel dekoratif dikiþlerin
dikiþi
• bireysel harflerin dikilmesi
• dikiþ kombinasyonlarýnýn ve
kelimelerin dikilmesi

Uygulamalar:
• bireysel motif dikiþi
• pratik ve dekoratif dikiþlerin
birleþtirilmesi
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Ayar
• sembole dokununuz
• Ayar ekraný gözükür
• ileri ve geri dikiþleri ayarlar
Uygulamalar:
• pratik ve dekoratif dikiþleri
çeþitli kumaþ türlerine adapte
eder (örneðin balpeteði dikiþi)
• yeni bir görünüm için dekoratif
dikiþlerin deðiþtirilmesi
• farklý deðiþik kumaþlara düðme
iliklerinin ayarlanmasý

Üst harf kasasý / Alt harf kasasý
• Üst harf kasasý, büyük harf veya
matbaa harfleri seçildiði zaman
faaliyete geçer
• sembole basýnýz
• Alt harf kasasý faaliyete geçer

Devamlý Ters Dikiþ
• sembole dokununuz
• ters yönde seçilmiþ dikiþi diker
Uygulamalar:
• Düz veya kaçýk dikiþi ile örgü
örme
• kollarda veya pantalon bacaklarý
üzerinde dekoratif dikiþ dikme
• yorgan dikme

Numara ile Dikiþ Seçimi
• sembole dokununuz
• özel ekran gözükür
• uygun numara kombinasyonuna dokunarak bireysel dikiþi
seçiniz
Uygulamalar:
• bireysel dikiþin kolay seçilmesi
• Kombi modunda dikiþ
kombinasyonu için kolay seçim

Dosya Çekmeceleri
• sembole dokununuz
• çekmeceler ekranda gözükür

Güvenlik Programý
• sembole dokununuz
• özel bir ekran gözükür
• ilgili iðne sembolünü seçmek
suretiyle, dikiþ geniþliði
otomatik olarak sýnýrlanýr
• bu takýlmýþ özel iðnenin (çift
iðne, vs.) baský ayaðýna veya
dikiþ plakasýna vurmasýný önler
= iðne kýrýlmasýný, kopmasýný
önler
• numaralarýn mm olarak, çift ve
üçlü iðne arasýndaki mesafeyi
temsil eder
• yeþil renkte çerçeveye alýnmýþ
iðne sembolüne dokununuz.
Standart iðne tekrar aktif
duruma gelir ve dikiþ geniþlik
sýnýrlanmasý kapanýr
• ilgili dikiþ plakasý ikonunu
seçmek suretiyle dikiþ geniþliði
otomatik olarak sýnýrlanýr,
böylece takýlmýþ standart iðne
dikiþ plakasýna vurmaz
• bir özellik faal olur olmaz,
sembol kýrmýzý renge dönüþür

Ýplik Gerilimi
• sembole dokununuz
• iplik gerilimi ekraný gözükür
• iplik gerilimi deðiþtirilebilir
• seçilmiþ ayarlama alanda
gözükür

• seçilmiþ fonksiyonlar, dikiþ
bilgisayarý kapalý («0») / açýk
olsa bile faal olarak kalýr
• seçilmiþ güvenlik fonksiyonu-nu
faaliyete geçirmek için «OK»
düðmesine dokununuz
• güvenlik program fonksiyonlarýnýn arzu edilen iðne ve dikiþ
plakasýný seçmek suretiyle
güvenlik programý dahilinde
çýkarýlmasý gerekir
Uygulamalar:
• dýþ kenar ve pim etiketlerinin
dikilmesi için
• dýþ kenar örgü iþleri
• dekoratif dikiþler
• özel kumaþlarý dikme
• Delme iþlemi
• yorgan dikme
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Ýplik gerilimi
Bir dikiþ veya program seçildiði zaman temel gerilim ayarlamalarý otomatik olarak
uygulanýr.
Bir 100 aðýrlýk, 2 kat polyester iplik (100/2) kullanmak suretiyle en iyi mümkün olan
dikiþ sonuçlarý için gerilim fabrikada ayarlanýr. «Metrosene» 100/2 (Arova Mettler,
Ýsviçre) ipliði hem bobin ve hemde üst iplik için kullanýlýr.
Nakýþ ipliði gibi diðer tip kullanýlýðý zaman gerilim deðiþebilir ve kumaþa ve dikiþ
türüne uygunluk için gerilim ayarlanmasý gerekli olabilir.
Gerilimin Deðiþmesi
• sembole dokununuz

Gerilimin Deðiþmesi
• mükemmmel dikiþ formasyonu
dokunma-ekranýn ortasýnda
(kumaþta dikiþ formasyonu)
gösterilir. Temel deðer, ölçek
üzerinde mavi renkli çubuk ile
gösterilir
• Dikiþ uzunluðu veya dikiþ
geniþliði düðmesini sol tarafa
veya sað tarafa döndürünüz iplik gerilimi gevþer veya
sýkýþtýrýlýr
• gerilim deðiþikliði, gerilim
ölçeðinin sol tarafýnda gösterilir
• daha sýký üst iplik gerilimi (= üst
iplik sýkýþtýrýlýr ve bu da
kumaþýn doðru tarafýnda daha
fazla alt ipliði çeker)

Kayýt etme ve kapama
• «OK»’e dokununuz
• deðiþiklik kayýt edilir, ekran
göstergesi deðiþir
Temel ayarlara geri dönme
• Gerilimleri temel ayarlara geri
döndürmek için «Temel Ayar»
düðmesine dokununuz
• Teyit etmek için «OK»
düðmesine dokununuz
Ayarlama yok
• «ESC» dokununuz
• mevcut iplik gerilimi deðiþmez

• üst iplik gerilimin gevþetilmesi
(= üst iplik gevþetilir ve bu da
kumaþýn doðru tarafýnda daha
fazla üst ipliði çeker)
• gerilim deðiþikliði, yalnýzca
seçilmiþ dikiþi etkiler ve «CLR»
ile silinir ve dikiþ bilgisayarý
kapatýldýðý zaman kapalý «0»
kayýt edilmiþ olarak kalmaz
• deðiþiklik ölçek üzerinde ve
ekran üzerindeki fonksiyon
düðmesine gösterilir
• temel bedel, deðiþiklik yapýldýðý
zaman görünüm olarak kalýr
(siyah renkte)
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Pratik DÝkiþler

Düz dikiþ
Bütün gerilmeyen kumaþlar. Bütün
düz dikiþ iþi

Zig-zag
Birçok kumaþ türü, ince
kumaþlarýn saðlam dikilmesi,
plastik, bað, aplik eklenmesi ve
takýlmasý gibi bütün zig-zag
uygulamalarý

Vari-overlok
Esas olarak, ince jarseler, gerilir,
uzar overlok dikiþleri, dýþ kenar ve
gerilir uzar dikiþler

Devam eden dikiþler
Birçok kumaþ türü. Onarým,
yamalama, takviye dikiþleri

Dikiþleri saðlamlaþtýrma
(düz dikiþ)
Bütün kumaþlar. Düz dikiþ ile
dikilmiþ dikiþlerin baþlarýný ve
sonunu saðlamlaþtýrma

Üçlü düz dikiþ
Sýký, aðýr saðlam kumaþlarda
takviye dikiþleri, üst dikiþ ve gözle
görülür dikiþler

Üçlü zig-zag
Sýký, saðlam kumaþlarda takviye
dikiþleri gözle görülür, dýþ kenar
dikiþleri, dekoratif dikiþler, döþeme
dikiþleri

Petek Dikiþi
Interlok ve pürüzsüz kumaþlarýn
bir çoðu, gözle görülen dikiþler, dýþ
kenar dikiþleri ve ince kumaþlar,
dekoratif dikiþler

Kör dikiþ
Bir çok kumaþ türü. Kör dýþ kenar
dikiþleri, dekoratif dikiþler, döþeme
dikiþleri

Çift Overlok
Bütün örgü türleri. Bir çalýþmada,
kenarlarý diker ve apre iþlemini
yapar

Süper dikiþ
Likra gibi bütün süper gerilir, uzar
kumaþlarda açýk dikiþ

Toplama dikiþi
Bir çok kumaþ türü. Elastik
malzemenin toplanmasý, ayaklý
dikiþ (kenardan kenara) ve
dekoratif dikiþ

Streç overlok
Orta aðýrlýklý örgüler, havlu dikiþi
ve sýký-saðlam örgüler. Overlok
dikiþler, düz ekleme dikiþleri

Jarse dikiþi
Doðal, karýþýk ve sentetik
kumaþlar ve hassas örgüler. Gözle
görülür dikiþler, elastik takýlmasý ve
eklenmesi, dekoratif dikiþler

Universal dikiþ
Keçe ve deri gibi sert ve sýký
kumaþlar. Düz ekleme dikiþleri,
gözle görülür dikiþler, elastik
takýlmasý ve eklenmesi, dekoratif
dikiþler
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Dikilmiþ zig-zag
Örgülü kumaþlarý dikme, kenarlarý
takviye etme, elastik malzeme
ekleme, dekoratif dikiþler

Likra dikiþler
Bütün iki taraflý streç kumaþlar düz
ekleme dikiþleri, iç giysiler
üzerinde takviyeli dikiþler

Streç dikiþler
Bütün streç kumaþlar, spor
giysilerinde açýk dikiþ

Takviyeli overlok
Orta-aðýr aðýrlýklý örgüler ve havlu,
overlok dikiþler, düz ekleme
dikiþleri

Örgü overlok
Bütün örgüler, makine veya el
yapýmý, overlok dikiþi. Bir
çalýþmada kenarlarý diker ve bitirir

Teleleme dikiþi
Tele dikiþler, kenar dikiþler, vs.

Basit yamama programý
Ýnce ve orta aðýrlýklý kumaþlarda
otomatik yama iþleri

Takviyeli yamama programý
Aðýr aðýrlýklý kumaþlarda otomatik
yamama iþleri

Barteks program
Cep kenarlarýnýn, kayýþ büklüm ve
iliklerin takviye edilmesi

Barteks program
Cep kenarlarýnýn, kayýþ büklüm ve
iliklerin takviye edilmesi ve
fermuarlar ve açýklýklar

Büyük ön yýrtmaç dikiþi
Orta aðýrlýklý kumaþlar, cep
kenarlarýnýn takviye edilmesi,
fermuarlar ve açýklýklar

Kör dikiþ dar
Ýnce kumaþ üzerinde kör dýþ kenar
dikiþleri
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Bireysel Pratik Dikiþlerin Ayarlanmasý
Kumaþa ve uygulamaya baðlý olarak, temel ayarlamalarýn deðiþtirilmesi gerekli olabilir.

Dikiþ geniþliði ve dikiþ uzunluðunun
deðiþtirilmesi
• Kumaþa baðlý olarak, dikiþ geniþliðinin veya
dikiþ uzunluðunun deðiþtirilmesi gerekir
• dikiþ yaparken deðiþtirme yapmak
mümkündür
• deðiþiklik yapmak için, dikiþ geniþliði veya
dikiþ uzunluðu baþlý düðmesini kullanýnýz

Ýðne pozisyonunu deðiþtirme
• Ýðne pozisyonunu deðiþtirmek için dýþ iðne
pozisyonu düðmelerine basýnýz, böylece
gerektiði yere dikiþ yerleþtirilir
• Toplam 11 adet dikiþ pozisyonu vardýr (5 sol,
5 sað, ve 1 merkez)
• iðne pozisyonunu çabuk deðiþtirmek için
düðmeye basmaya devam ediniz

Hýzlý ters düðme ile (baþ gövde üzerinde)
saðlamlaþtýrma
• dikiþi baþlangýçýndan sonuna kadar güvence
altýna alýnýz
• hýzlý ters düðmesine basýnýz, dikiþ bilgisayarý ters olarak dikmeye devam eder
• Hýzlý ters düðmesini serbest býrakýnýz ve
dikiþ bilgisayarý dikmeye devam eder

Overlok dikiþler
Açýk olarak bastýrýlmayan dikiþler
• bir çalýþmada dikilir ve bitirilir
• dar dikiþ toleransý

Düz ekleme dikiþleri
kenarlarýn atlanmýþ ve bundan sonra dikilmiþ
dikiþler
• dikiþ toleransýnda dikiþ yapýlýr

Önerilen dikiþler:
• vari-overlok, çift overlok ve jarse

Önerilen dikiþler:
• streç-overlok

Uygulamalar:
• örgü ve jarse için
• örgülü giysiler, kadýn iç çamaþýrý ve yatak
örtüleri için mükemmeldir

Uygulamalar:
• özellikle havluluk kumaþlar ve likra için
elveriþlidir
• ayrýca, plaj giysileri, spor giysileri ve kadýn iç
çamaþýrý için elveriþlidir

Pratik Dikiþ

Açýk dikiþler
Dikiþ toleransýnýn basýlmýþ olarak açýk olduðu
yerlerdeki dikiþler
• Dikiþ toleransý 5/8” (1.5cm)’ye kadar
• dikiþ düz olarak durur
• Dikiþ gerilmez ve uzamaz
Önerilen dikiþler:
• düz, dar zig-zag, süper streç ve üçlü zig-zag
Uygulamalar:
• Örgülü kumaþlar
• Giysi, ev aksesuarlarý ve el iþleri dahil olmak
üzere dikiþ projelerinin çoðunda uygulanýr
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Geçici Olarak Deðiþtirilmiþ Dikiþ Hafýzasý
Dikiþ:



seçilmiþ herhangi bir dikiþ

Deðiþtirilmiþ hafýza gerektiði kadar istenilen dikiþ deðiþik-liklerini
muhafaza eder (bunlar, dikiþ uzunluðu, dikiþ geniþliði, model
geniþletilmesi, ayna görüntüleri,ayar ve model yineleme fonksiyonu 1-9x).

Geçici olarak deðiþtirilmiþ dikiþ hafýzasý
• dikiþ uzunluðu, dikiþ geniþliði, iðne
pozisyonu, vs. otomatik olarak kayýt yapýlýr
• Dikiþ geniþliðini ve dikiþ uzunluðunu
deðiþtirmek suretiyle, bütün dikiþler hem
kumaþ ve hem de dikiþ iþlemi için elveriþli
olur
• Geçici olarak deðiþtirilmiþ dikiþ hafýzasý,
özellikle sürfle kenarlarý, zig zag, vari-overlok
gibi uygun kumaþlarda iki uygulama
arasýnda deðiþtirme yapýldýðý zaman
kullanýþlý ve faydalýdýr
• dikiþler, gerektiði gibi deðiþtirilebilir
• deðiþtirilmiþ dikiþe tekrar geri deðiþtirildiði
zaman önceki kiþisel deðiþtirilmiþ ayarlama
kayýtlý olarak kalýr

Ana ayarlamalara geri dönme - deðiþtirilmiþ
hafýzayý siliniz
• Metot 1: «clr» düðmesine basýn (ana
ayarlamada faal dikiþ)
• Metot 2: dikiþ geniþliði / dikiþ uzunluðu
çubuðuna dokunarak, dikiþ geniþliðine ve
uzunluðuna geri dönün (veya dýþ topuzu el
ile döndürerek) diðer fonksiyonlara manuel
olarak dönüþtürünüz
• Metot 3: dikiþ bilgisayarý kapalý («0»)
konuma getirin – deðiþtirilmiþ ayarlamalar
kayýt edilmeyecektir

Kiþisel programdaki deðiþtirilmiþ temel
ayarlamalar ile dikiþi kayda alýnýz.

23

24

Ayarlamalarý daimi olarak kayda alýnýz.

84

84

Örnek:
• zig-zag dikiþ No. 2’yi seçin ve dikiþ geniþliði
9mm’ye deðiþtiriniz (örn. bir kenarý sürfile
ederken)
• düz dikiþ seçin ve dikin
• diðer bir kenarý sürfile etme, tekrar zig-zag
dikiþ No. 2’yi seçin
• dikiþin deðiþtirilmiþ ayarýnýn geniþliðinin
9mm’ye yapýlmasý kayýtlý olarak kalýr
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Düz Dikiþ
Dikiþ:
Ýðne:
Ýplik:
Besleme diþlisi:
Baský ayaðý:

Düz dikiþ No. 1
seçilmiþ kumaþa uygun boyutta ve tipte
pamuklu veya polyester
yukarý (dikiþ pozisyonu)
Ters model ayak No. 1C

Düz dikiþ
• dikiþ bilgisayarýný açtýktan sonra, birlikte
faaliyete geçirilmiþ düz dikiþ ile birlikte
Pratik Dikiþ ekraný gözükür

Uygulamalar
• tekniðe göre elveriþli baský ayaðý
seçilecektir, örn. manuel örme
• bütün kumaþlar için uygundur

Kumaþa uygun olmasý için dikiþ
uzunluðunu ayarlayýn
Örn. denim kumaþý ile dikiþ
uzunluðunu kullanýnýz (yakl. 3 4mm) ve teyelleme ile daha kýsa
uzunluk (2 - 2.5mm).
Ýpliðe uygun olmasý için dikiþ
uzunluðunu ayarlayýnýz
Örn. üst dikiþ için bükümlü iplik ile
dikiþ yapýldýðý zaman daha uzun
dikiþ uzunluðunu kullanýnýz
(yaklaþýk 3 - 5mm).
Ýðneyi durdurmayý faaliyete
geçiriniz
Dikiþi veya pivotu ayarlamak için
durduðurduðunuzda, kumaþýn
kaymasýný önler.

Üçlü Düz Dikiþ
Dikiþ:
Ýðne:
Ýplik:
Besleme diþlisi:
Baský ayaðý:

Üçlü düz dikiþ No. 6
Kot veya 80-90 üniversal
pamuklu veya polyester
yukarý (dikiþ pozisyonu)
Ters model ayak No. 1C veya
Kot ayak No. 8 (seçmeli aksesuar)

Açýk Dikiþ
• denim ve kadife gibi sert, sýký ve yoðun
olarak örülmüþ kumaþlar için saðlam ve
dayanýklý dikiþ
• sert aþýnmaya tabi olan takviye edilmiþ dikiþ

Aðýr tabakalar veya çok yoðun
olarak örülmüþ kumaþlar için:
Bir kot iðnesi veya kot ayak No. 8
denim veya çadýr bezi gibi çok aðýr
kumaþlarý diktiðiniz zaman yardýmcý
olacaktýr.
Dekoratif üst dikiþ
Dikiþi uzatýnýz ve denim ile biri
dekoratif üst dikiþ olarak kullanýnýz.
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Sabitleme Dikiþi (Sabitlemeli düz dikiþ)
Dikiþ:
Ýðne:
Ýplik:
Besleme diþlisi:
Baský ayaðý:

Sabitleme dikiþi No. 5
seçilen kumaþ için uygun ebat ve tip
pamuklu veya polyester
yukarý (dikme pozisyonu)
Ters kalýp ayaðý No. 1C

Sabitleme dikiþi
• bütün kumaþlar için
• dikiþin baþlangýcýnýn ve sonunun saðlama
alýnmasý
• ileri doðru düz dikiþe devam ediniz

Dikiþ baþlangýcý
• dikiþ bilgisayarý dikiþi otomatik olarak
(5 dikiþ ileri, 5 dikiþ ters)
• dikiþ bilgisayarý ileriye doðru düz dikiþ
yapmaya devam eder
Dikiþi sona erdirme
• dikiþin sonuna gelirken, baþ gövdedeki Hýzlý
Ters düðmeye basýnýz ve serbest býrakýnýz.
Dikiþ bilgisayarý bundan sonra dikiþi
otomatik olarak saðlama alýr (5 dikiþ arkaya,
5 dikiþ ileri)
• dikiþi saðlama alma iþlemi tamamlandýktan
sonra, dikiþ bilgisayarý otomatik olarak durur

Uzun dikiþleri dikme
• dikiþin baþlangýcýnda ve
sonunda daha hýzlý sabitleme
• Tayin edilmiþ dikiþ sayýsý ile
güvence altýna alýnmýþtýr
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Kenar Dikiþi
Dikiþ:
Ýðne:
Ýplik:
Besleme diþlisi:
Baský ayaðý:

Düz dikiþ No. 1
seçilen kumaþ için uygun ebat ve tip
pamuklu, polyester yada kordonet (üst dikiþ)
yukarý (dikme pozisyonu)
Ters kalýp ayaðý No. 1C, kör dikiþ ayaðý No. 5 veya
kenar dikiþ ayaðý No. 10 (seçmeli aksesuara)

Dar kenar dikiþi
Dýþ kenarlar
• katýn kenarlarýný kör dikiþ ayaðýndaki
kýlavuzun karþýsýna yerleþtiriniz
• iðne pozisyonunu katlý kenardan istenen
mesafede seçiniz

5

Ajur kenarlar
• katýn kenarýný kör dikiþ ayaðýndaki kýlavuzun
karþýsýna yerleþtiriniz (ajurun iç üst kenarý)
• iðne pozisyonunu katlý kenardan istenen
mesafede seçiniz

Ýðne pozisyonu
• dýþ kenar için sol
• iç kenar için sað (ajur kenarlar)
Baský ayaðý
• Kör dikiþ ayaðý No. 5



Ayak No. 5:
herhangi bir sol yada uzak sað
iðne pozisyonunu kullanýnýz
Ayak No. 10:
herhangi bir sol yada sað iðne

Geniþ kenar dikiþi
Kumaþýn beslenmesi
Bir kýlavuz olarak baský ayaðý
• katlý kenarý, baský ayaðý kenarý boyunca
besleyiniz
Kýlavuz olarak dikiþ levhasý:
• katlý kenarý dikiþ levhasýndaki iþaret
boyunca besleyiniz (kenardan 3/8” ile 1 1/8”
(1 ile 2,5 cm) arasý dikiþ için)
Dikiþ kýlavuzu:
• dikiþ kýlavuzunu baský ayaðý þaftýnýn
arkasýndaki delikten sokunuz
• istediðiniz þekilde ayarlayýnýz
• vidayý sýkýnýz
• katlý kenarý dikiþ kýlavuzu boyunca
besleyiniz
• paralel hatlar dikmek için, dikiþ kýlavuzunu
daha önceden dikilmiþ bir dikiþ hattý
boyunca besleyiniz

Ýðne pozisyonu
• dikiþin geniþliðine göre herhangi bir iðne
pozisyonu kullanýlabilir
Baský ayaðý
• Ters Kalýp ayaðý No. 1C
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Zig-zag Dikiþ
Dikiþ:
Ýðne:
Ýplik:
Besleme diþlisi:
Baský ayaðý:

Zig-zag dikiþ No. 2
seçilmiþ kumaþa uygun boyutta ve tipte
pamuklu veya polyester
yukarý (dikiþ pozisyonu)
Ters Model ayak No. 1C

Zig-zag Dikiþ
• bütün kumaþlar için uygun
• sürfile iþi
• elastik dikiþler
• dekoratif dikiþler
Kenarlarý saðlamlaþtýrmak
• baský ayaðýnýn merkezine kumaþýn
kenarýnýn kýlavuzluðunun yapýlmasý
• iðne, bir kenar üzerinde kumaþ içerisine
gider ve diðer tarafta kenar üzerinde havaya
gider
• çok geniþ olan bir geniþliði veya çok uzun
olan bir dikiþi seçmeyiniz-kenar düz
durumda olmalý, tomarlanmamýþ olmalýdýr
• hafif aðýrlýklý kumaþ için ince bir yamama
ipliði kullanýnýz

Saten Dikiþi
• aplike, nakýþ, vs. için sýký dikiþ
• dikiþ uzunluðunu kýsaltýnýz, saten dikiþ
ayarlanmasý, dikiþ uzunluk çubuðu
üzerindeki paralel çizgiler ile gösterilir



Dikiþ bilgisayarý programlý saten
dikiþine sahiptir No. 354

Kenarlarýn saðlamlaþtýrýlmasý
Kenarlar tomarlý olursa, vari-overlok
dikiþini ve ayak No. 2A.’yý kullanýnýz.
Saten dikiþi ile nakýþ
Yeni dekoratif etkenlik için dikiþ
geniþliðini ayarlamak suretiyle
deneme yapýnýz.
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Örgü Programý
Dikiþ:
Ýðne:
Ýplik:
Besleme diþlisi:
Baský ayaðý:

Basit Örgü programý No. 22, Takviyeli Örgü programý No. 23
seçilen kumaþ için uygun ebat ve tip
parlak örgü ipliði
yukarý (dikme pozisyonu)
Otomatik Ýlik ayaðý No. 3A, Ters Kalýp ayaðý No. 1C
(yalnýz Örgü Programý No. 22 için)

Basit Örgü Programý No. 22
Bütün kumaþlarda uzunluk boyunca iplikleri
deðiþtirir.
Hazýrlama
• Gerekli ise, örgü iþleminden önce aþýnmýþ
Dikme iþlemi
• birinci sýrayý dikiniz ve durunuz
• arzu edilen uzunlukta Hýzlý geri dönme
düðmesine basýnýz ve sonra serbest
býrakýnýz, bu durum birinci uzunluðu
programlar
• dikiþ iþlemine devam ediniz, dikiþ
bilgisayarý otomatik olarak durur



Basit Örgü programý No. 22,
Otomatik Düðme Ýliði No. 3A ile
yapýlabilir (aþaðýdaki tanýmlamalara bakýnýz).

Takviyeli Örgü Program No. 23
Bütün kumaþlarda uzunluðuna ve çapraz
þekilde iplikleri deðiþtirin.
Hazýrlama
• Otomatik Düðme Ýliði ayaðý No. 3A’yý
kullanýn
• Þayet gerekli ise, aþýnmýþ alanýn altýna hafif
aðýrlýkta bir stabilizer parçasýný yerleþtiriniz
Dikiþ Ýþlemi
• aþýnýmýþ alanýn üst sol tarafýna iðneyi
yerleþtiriniz
• birinci dikey sýrayý dikiniz
• istenen uzunlukta Hýzlý Geri Dönme (Quick
Reverse) düðmesine basýnýz ve serbest
býrakýnýz. Bu durum gerekli uzunluðu
programlar
• dikiþ iþlemine devam ediniz, dikiþ
bilgisayarý, iþlem bittiði zaman otomatik
olarak durur

Örgü bütün aþýnmýþ, yýpranmýþ
veya hasar görmüþ alaný
kapsamýyorsa
Aþýnmýþ, yýpranmýþ veya hasar
görmüþ alaný kapsam amacýyla
iþleme devam etmek için yeniden
yerleþtiriniz. Dikmeye baþlayýnýz:
Program, istenen sýklýkta tekrar
edecektir (uzunluk hafýzaya alýnýr).

Örgü bozumuþ ise
Ayarlama fonksiyonu ile bunu
düzeltiniz, sayfa 102’ye bakýnýz.
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Elle Örme
Dikiþ:
Ýðne:
Ýplik:
Besleme diþlisi:
Baský ayaðý:

Düz dikiþ No. 1
seçilen kumaþ için uygun ebat ve tip
örme ipliði
aþaðý (örme pozisyonu)
Örme ayaðý No. 9

Deliklerin yada aþýnmýþ alanlarýn örülmesi
Tüm kumaþlarda hem uzunlamasýna hem de
çaprazlamasýna ipliklerin yerine geçer.
Hazýrlama
• bozulmayý önlemek için örme çemberine
streç kumaþ (seçmeli aksesuar)
• tezgah üstü sürgü kullanýnýz

Dikiþ
• örme çemberini el ile hafifçe hareket ettiriniz
• baský kullanmadan soldan saða doðru
çalýþýnýz
• üstte ve altta yönü deðiþtirirken, eðriler
halinde hareket ediniz (bunlar delikleri ve
iplik kopmalarýný önleyeceðinden,
noktalardan kaçýnýnýz)
• farklý uzunluklarda çalýþýnýz, böylece iplik
kumaþ içinde daha iyi yayýlýr

1. Delik üzerinde dikme
• Ýlk sýralarý deliði kaplayacak biçimde dikiniz
(çok yakýn deðil, yýpranmýþ alanýn
arkasýndan dikiþ)
• sýralarý düzensiz uzunluklarda iþleyiniz
• Ýþi 90° lik çeyrek bir tur döndürünüz

2. Ýlk sýralarý kaplama
• ilk sýralar üzerinden dikiniz- yumuþak bir
bitiþ için çok yakýn olmamalýdýr
• Ýþi 180° lik yarým bir tur döndürünüz

Zayýf dikiþ oluþumu
• eðer iplik kumaþýn sað tarafýnda
yatýyorsa, çember çok hýzlý
biçimde hareket ettirilir
• eðer kumaþýn ters tarafýnda
düðümler varsa, çember çok
yavaþ hareket eder
Ýplik kopmalarý
• eðer iplik kopmasý bir sorun ise,
çember yavaþça hareket etmiyor
olabilir

3. Örmenin tamamlanmasý
• 2inci sýraya yakýn ve bunla ayný yönde
dikiniz
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Örgülü Kumaþlarý DÝkme
Yeni bir iðne ile iþleme baþlayýnýz
• kör iðneler örgülere zarar verebilir
Gerekli ise, esnek bir iðne kullanýnýz
(130/705 H-S)
• iðne ucu elyaflar arasýnda kolayca kayar,
ince bir dikiþ ipliði kullanýnýz
Ýnce bir dikiþ ipliði kullanýnýz
• Kaba iplikler örgüye zarar verebilir ve giysi
yýkandýðý zaman deliklerin açýlmasýna neden
olur
Teyelleme esnasýnda, bir örgü ipliði
kullanýnýz
• çok hafif aðýrlýktaki (80 aðýrlýk) örgü ipliði,
dikiþ yeri tamamlandýðý zaman kolayca
çýkarýlýr

Gerekli ise, bir test dikiþi yapýnýz
• bugün elde mevcut olan örgü kumaþlarýnýn
esnekliði büyük boyda deðiþmektedir
• kumaþa uygun olacak þekilde temel
ayarlamalarý yapýnýz, dikiþ yerinin, kumaþ
gibi esnek olmasý gerekir
• daha büyük esneklik için, daha kýsa dikiþ
uzunluðunu ve/veya dikiþ geniþliðini
kullanýnýz (bu ayarlamalardan yalnýzca biri
gerekli olabilir)
Baský ayaðý basýncý
• yumuþak, gevþek örgüler, dikiþ yapýldýðý
zaman dalgalanabilir:
• dikiþ düz olacak þekil alana kadar basýncý
azaltýnýz
• dikiþ bilgisayarýnýn uygun ve doðru þekilde
kumaþý beslemesi gerekir

Örgüleri Dikerken ortaya çýkabilecek Olasý Problemler

Dikiþ dalgalý duruma gelir
• kenar boyunca ipliði dikiniz
• dikiþ iþleminden sonra, kumaþýn orijinal, ilk
uzunluðunu tekrar geri kazanmak içim ipliði
çekmek suretiyle kenarlarý ayarlayýnýz ve
dikiþ yerine basýnýz

Kenarlarý Yuvarlayan
• kenar üzerinde dikiþ yapmayýnýz, ancak
kenardan yaklaþýk 5mm mesafede dikiþ
yapýnýz
• dikiþ iþlemi bittikten sonra toleranslarý
kesiniz

Streç veya gerilen dikiþler
• dikiþ iþlemine baþlamadan önce bir kurdela
ile dikiþleri takviye ediniz
• farklý dikiþ kurdelesi elde mevcuttur. Dikiþe
daha fazla saðlamlýk kazandýrmak amacý ile
bu kurdeleler dikilir
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Vari-overlok Dikiþ
Dikiþ:
Ýðne:
Ýplik:
Besleme diþlisi:
Baský ayaðý:

Vari-overlok No. 3
seçilen kumaþ için uygun ebat ve tip
pamuk yada polyester
yukarý (dikme pozisyonu)
Overlok ayak No. 2A veya
Ters Kalýp ayaðý No. 1C
Overlok ayaðý No. 2A ovelok dikiþler için özel
olarak tasarlanmýþtýr. Ayaktaki pim her bir
dikiþte daha çok ipliðe olanak tanýr, böylece
dikiþin esnekliði muhafaza edilir.
Yakýn dikiþ
• Ýpek jarse ve interlok gibi ince ve yumuþak
örmelerde gergin dikiþ
Dikme
• Ýþlem görmemiþ kenarý overlok ayaðýndaki
pim boyunca besleyiniz
• Dikiþ pin ve kumaþ kenarý üzerinde
oluþacaktýr
Örmeler ve jarse
• Ýlmeklerin hasar görmesini
önlemek için yeni bir iðne
kullanýnýz
Streç kumaþlarýn dikilmesi
• Bir streç iðne kullanýnýz
(130/705H-S) = Ýðne ucu fiberler
arasýnda kayar

Duble Overlok Dikiþ
Dikiþ:
Ýðne:
Ýplik:
Besleme diþlisi:
Baský ayaðý:

Duble overlok No. 10
seçilen kumaþ için uygun ebat ve tip
pamuklu veya polyester
yukarý (dikme pozisyonu)
Ters kalýp ayaðý No. 1C

Yakýn dikiþ
Gevþek örmelerde overlok dikiþ ve örme ve
jarselerde çapraz dikiþ.
Dikme
• iþlenmemiþ kenar boyuna overlok dikiþi
yapýnýz

1C
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Streç Overlok Dikiþi / Tavsiye Edilmiþ Overlok Dikiþ
Dikiþ:
Ýðne:
Ýplik:
Besleme diþlisi:
Baský ayaðý:

Streç overlok No. 13, veya Takviyeli overlok No. 19
üniversal, yuvarlak uçlu veya streç
pamuklu veya polyester
yukarý (dikiþ pozisyonu)
Ters Model ayak No. 1C veya
Overlok ayaðý No. 2A

Kapalý Dikiþ
• kaba veya gevþek örgülerde overlok dikiþi
Dikiþ
• streç overlok kumaþ kenarý boyunca dikiniz
• dikiþin, iðnenin sað sallanmasý üzerinde
kumaþýn kenarý üzerinden yapýlmalýdýr

Süper Streç / Streç Dikiþ
Dikiþ:
Ýðne:
Ýplik:
Besleme diþlisi:
Baský ayaðý:

Süper streç No. 11 veya Streç No. 18
üniversal, yuvarlak uçlu veya streç
pamuklu veya polyester
yukarý (dikiþ pozisyonu)
Ters Model ayak No. 1C

Açýk Dikiþ
• örgülü kumaþlar için çok elastik dikiþ
• spor ve günlük giysiler için idealdir
• dikiþ, düz durum ve kütlesel deðildir

Aðýr aðýrlýklý kumaþlarý kullandýðýnýz
zaman, kenardan 3/8” (1cm)
mesafede dikiþ yapýnýz ve dikiþ
toleransýný kesiniz.
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Düz Birleþtirme Dikiþi
Dikiþ:
Ýðne:
Ýplik:
Besleme diþlisi:
Baský ayaðý:

Streç overlok No. 13
üniversal, yuvarlak uçlu veya streç
pamuklu veya polyester
yukarý (dikiþ pozisyonu)
Ters Model ayak No. 1C

Düz Birleþtirme Dikiþi
• kumaþ kenarlarý birbirlerinin üstüne konur
ve çok düzgün ve dayanýklý dikiþ meydana
getirecek dikiþ toleransýna dikiþ yerleþtirilir
• keçe ve deri gibi kalýn malzemeler için
idealdir
Dikiþ
• esnek overlok, kumaþ kenarý boyunca dikiþ
yapýnýz
• dikiþin, iðnenin sað sollanmasý üzerinde,
kumaþýn üst tabakasýnýn kenarý üzerinden
yapýlmasý gerekir

Pratik Dikiþler ile Kenar Ýþlemeleri
Dikiþ:
Ýðne:
Ýplik:
Besleme diþlisi:
Baský ayaðý:

Jarse dikiþ No. 14
universal, yuvarlak uçlu veya streç
pamuklu veya polyester
yukarý (dikiþ pozisyonu)
Ters Model ayak No. 1C

Gözle görülür streç kenar iþlemesi
• bütün pamuklu, yünlü, sentetik ve karýþýk
elyaflý jarseler için
Hazýrlama
• gerekli ise kenarý katlayýnýz
Dikiþ
• arzu edilen derinlikte dikiniz (sað taraf)
• fazla kumaþ parçalarýný düzeltiniz (yanlýþ
taraf)

Kumaþ ve iplik
Uygun ve uyumlu iplik rengi
kullanýldýðý zaman, bu dikiþ, tüylü
kumaþlarda görünmez.
Kalýn Dikiþ
Normal düz dikiþin açýk olarak streç
kumaþlar için özellikle elveriþlidir.
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Overlok Dikiþler ile Desteklemek
Dikiþ:
Ýðne:
Ýplik:
Besleme diþlisi:
Baský ayaðý:

Vari-overlok No. 3
seçilmiþ kumaþa uygun boyut ve tipte
pamuklu veya polyester
yukarý (dikiþ pozisyonu)
Overlok ayak No. 2A

Overlok Dikiþi Destekleme
• bütün ince pamuklu, sentetik ve karýþýk
elyaf örgüler için
Hazýrlama
• bitirilmiþ geniþliðin iki misli boyutunda
kesiniz ve dikiþ toleransýný çiftleyiniz
• destekleme dikiþini yarýya katlayýnýz
• ön kenarda dýþ tarafa açýklýðý iðneleyiniz ve
teyelleyiniz
Dikiþ
• iþlenmemiþ kenar üzerinden vari-overlok
• iþlenmemiþ pimi ayaðýn pimi boyunca
yönlendiriniz
• dikiþ pimi üzerinde ve kumaþýn kenarý
üzerinde oluþacaktýr

Arla

Ön

Destekleme dikiþinin dalgalý
olmasýný önlemek
Destekleme dikiþini açýklýktan biraz
daha kýsa kesiniz ve iðneleme
yapýldýðý zaman hafifce çekiniz.
Ýðneyi aþaðýda durdurma
Eðrilen etrafýnda döndürüldüðü
zaman, iðne kumaþ içerisinde kalýr
(yaka kenarý ve kol delikleri).

Pratik Dikiþler - Uygulamalar 49

Fermuar
Dikiþ:
Ýðne:
Ýplik:
Besleme diþlisi:
Baský ayaðý:
Ýðne pozisyonu:

Düz dikiþ No. 1
seçilen kumaþ için uygun ebat ve tip
pamuklu veya polyester
yukarý (dikme pozisyonu)
Fermuar ayaðý No. 4 veya
Kýlavuzlu Fermuar ayaðý No. 14 (seçmeli aksesuar)
uzak sað yada uzak sol

Hazýrlama
• Kapalý teyel dikiþ ve temiz finisaj dikiþ
aralýðý
• Fermuarý yerine teyelleyiniz yada tutturunuz,
böylece kumaþýn kaplanmýþ kenarlarý
fermuarýn merkezine gelir
Dikme
• Fermuarý bir miktar açýn
• Dikiþe üst soldan baþlayýnýz
• Ayaðý, iðne fermuar bobinin kenarý boyunca
dikecek biçimde konumlandýrýnýz
• Çekicinin önünde durunuz (iðne pozisyonu
aþaðý), baský ayaðýný kaldýrýnýz ve fermuarý
tekrar kapatýnýz
• Fermuar tabanýndan dikmeye devam ediniz
(iðne pozisyonu aþaðý)
• Kumaþý çeviriniz ve ek yeri boyunca dikiniz
(iðne pozisyonu aþaðý)
• Kumaþý tekrar çeviriniz ve fermuarýn ikinci
tarafýný aþaðýdan yukarý doðru dikiniz
Deðiþiklik: Fermuarýn her iki tarafýný da
yukarýdan aþaðýya dikiniz
• Tüylü ve dokulu tüm kumaþlar (örneðin,
kadife) için uygun
• Fermuarý yukarýda tarif edildiði þekilde
hazýrlayýnýz
• Dikiþe fermuarýn ek yerinden baþlayýnýz ve
ilk tarafý aþaðýdan yukarý doðru dikiniz
• Ýkinci tarafý ayný biçimde aþaðýdan yukarý
doðru dikiniz

Dekoratif bir parça olarak
fermuar
• Görünür bir fermuarý dekoratif bir
parça olarak kumaþa dikiniz
Fermuar çekeceðinin çevresini
dikme
• Fermuarý kapatýnýz ve
çekecekten yaklaþýk 2” (5 cm)
mesafeye kadar dikiniz
• Ýðne kumaþa batmýþ vaziyette
iken durunuz, baský ayaðýný
kaldýrýnýz.Ýðnenin altýndaki tabý
çekerek fermuarý açýnýz; baský
ayaðýný indiriniz ve dikmeye
devam ediniz
Dikmeye baþlama
• Dikmeye baþlarken iplikleri
nazikçe tutunuz ve birkaç dikiþ
boyunca kumaþý nazikçe iðnenin
arkasýna çekiniz
Fermuar þeridi yada ince kumaþ
• Dengeli bir dikiþ oluþumu için bir
90-100 iðne kullanýnýz
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Kör Ajur
Dikiþ:
Ýðne:
Ýplik:
Besleme diþlisi:
Baský ayaðý:

Kör dikiþ geniþ No. 9, Kör dikiþ dar No. 29
seçilen kumaþ için uygun ebat ve tip
pamuklu, polyester, ipek veya monofilament
yukarý (dikme pozisyonu)
Kör dikiþ ayaðý No. 5

Kör ajur geniþ No. 9
• orta ile aðýr arasý kumaþlarda görünmez
ajur bastýrma için
Kör ajur dar No. 29
• ince patiskada gizli kanat iþlemeleri için

Kör ajur geniþ

Hazýrlama
• arzu edildiði gibi iþlenmemiþ kenarlarý bitirin
• Ajuru katlayýnýz ve yerine teyelleyiniz yada
tutturunuz
• Bitirilmiþ alt kenarý maruz býrakmak için
elbiseyi kumaþýn sað tarafýna doðru arkaya
katlayýnýz (bakýnýz çizim)
• Ýþi, kýlavuz arkaya katlanmýþ kumaþa
gelecek þekilde baský ayaðý altýna
yerleþtiriniz

ince dikiþ geniþliði ayarý
• kumaþ üzerinde bir deneme
dikiþi yapýnýz. Kumaþa uygun
olacak biçimde dikiþ geniþliðini
ayarlayýnýz, iðnenin yalnýzca
katlamanýn kenarýný delmesi
gerekir
• iþlenmemiþ kenarý, baský ayaðý
kýlavuzu boyunca yönlendiriniz,
dikiþ derinliðinin düz eþit olmasý
saplanacaktýr

Dikme
• iðne katýn sadece kenarýný delmelidir
• Yaklaþýk 4” (10 cm) diktikten sonra,
kumaþýn her iki tarafýný da kontrol ediniz ve
eðer gerekli ise geniþliði tekrar ayarlayýnýz

kumaþýn
yanlýþ tarafý

Kör ajur dar
kumaþýn
doðru tarafý
Kumaþýn yanlýþ tarafý
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Bal Peteði Dikiþ Kenarlarý
Dikiþ:
Ýðne:
Ýplik:
Besleme diþlisi:
Baský ayaðý:

Bal Peteði Dikiþ No. 8
üniversal, yuvarlak uçlu yada esnek
pamuklu veya polyester
yukarý (dikiþ pozisyonu)
Ters Model ayak No. 1C

Ýðne Durdurma
Eðriler etrafýnda dolaþtýðý zaman,
iðne kumaþ içerisinde kalýr (yaka
kenarlarý ve kol delikleri).

Bal Peteði Dikiþ Kenarlarý
• Bütün pamuklu, yünlü, sentetik ve karýþýk
elyaflý örgüler için
Hazýrlama
• iþlenmiþ kenarý 3/8” (1cm) altýnda
döndürünüz; gerekli ise, baský ve teyelleme
yapýnýz
Dikiþ
• kenardan bir baský ayaðý uzaklýkta sað
taraftan dikmeye baþlayýnýz
• yanlýþ taraftan fazla kumaþý düzenli þekilde
kesiniz
Denge / Düzeltmeler
Petekli dikiþ açýlýr ve doðru ve uygun
gözükmez:
• dikiþ uzunluk topuzunu kumaþ üzerindeki
dikiþ ile benzer ekran kýsmý ile ayný olacak
þekilde döndürünüz
102

102
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Elastik, Büzgülü Elastik / Kordon Dikme
Dikiþ:
Dikiþ Geniþliði:
Ýðne:
Ýplik:
Besleme diþlisi:
Baský ayaðý:

Üniversal dikiþ No. 15
elastik malzemenin geniþliðine baðlý
seçilmiþ kumaþa uygun boyutta ve tipte
pamuklu veya polyester
yukarý (dikiþ pozisyonlarý)
Ters model ayak No. 1C veya
Nakýþ ayaðý No. 6 (seçmeli aksesuar)

Elastik Dikiþ
• kumaþýn uzunlarýný toplamak için
• ince kumaþlarda, dýþ giysilerde, spor
giysilerinde, vs. giysilerdeki kýrýþýklýklar ve
volanlar için
• toplanmýþ kol kenarlarý ve yaka açýklýklarý
için çalýþýr
Hazýrlama
• Elastik malzemeyi gerekli uzunlukta kesiniz
Dikiþ
• dikiþ geniþliðini biraz elastik malzemeden
daha geniþ olmak üzere ayarlamak suretiyle
elastik malzemeyi dikiniz
• iðnenin elastik malzemeyi delmemesi
gerekir
• dikiþ iþleminden sonra toplanan
malzemeleri düzenlice ayarlayýnýz

Elastik malzemenin baþlangýcýný
ve sonunu saðlama alma
Elastik malzemeyi saðlama almak
amacý ile birkaç düz dikiþi geriye ve
ileriye doðru dikiniz.
Çabuk kývýrma bitiriþi
• çocuk ve bebek giysileri için
• dikiþ yerlerini dikmeden önce
elastik olan kol kenarlarýný dikiniz
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Teyel Dikiþi
Dikiþ:
Ýðne:
Ýplik:
Dikiþ uzunluðu:
Besleme diþlisi:
Baský ayaðý:

Teyel Dikiþ No. 21
seçilen kumaþa uygun boyutta ve tipte
pamuklu/polyester/hafif aðýrlýklý örme ipliði
3,5 mm-5 mm
yukarý (dikiþ pozisyonu)
Ters Model ayak No. 1C

Teyel Dikiþi
• düz dikiþi, herbir döndürücü dikiþin dikilmesi
(diðer bir ifade ile dikiþ uzunluðu 5mm’ye
ayarlandýðý zaman en uzun dikiþin
20mmolma imkaný vardýr)
• çok uzun dikiþ gerektiren bütün iþler için
• dikiþlerin çabuk ve kolayca teyellenmesi için
kenar, kývrýk-yorgan dikiþi, vs. gibi
• sökmesi kolay

Ýpliðin baðlanmasý / tespit
edilmesi
• Bir dikiþin baþýnda ve sonunda
birkaç teyel ilmeði dikin
Teyel iþlemi
• Sökmesi daha kolay olduðundan
teyel için bir ince örme ipliði
kullanýn

Hazýrlýk:
• Tabakalarýn kaymasýný engellemek için teyel
yönünde yatay olarak iðneleme çalýþmasý

Parça Dikiþi / Düz Dikiþ
Dikiþ:
Dikiþ uzunluðu:
Ýðne:
Ýplik:
Besleme diþlisi:
Baský ayaðý:

Düz dikiþ No. 1
1.5mm – max. 2mm
seçilen kumaþa uygun boyutta ve tipte
pamuklu yada polyester
yukarý (dikiþ pozisyonu)
Yama ayaðý No. 37 (seçmeli aksesuar)
Yama ayaðý No. 57 (seçmeli aksesuar)
Yama ayaðý
Yamalarý birlikte dikerken tamlýk gereklidir.
Yama ayaðýnýn yan kenarlarý merkez iðne
pozisyonundan tam olarak 1/4” (6 mm)
mesafededir. Ayaðýn her iki tarafýndaki çentik
iðne giriþ noktasýný gösterir ve ilave iki çentik
iðnenin önünde ve arkasýnda 1/4” (6 mm)’yi
iþaretler. Bir ayak geniþliðinde dikiþ yaparken,
ek yeri toleranslarý her zaman tam geniþlik
olacaktýr ve ayný geniþliði muhafaza ederken
iþi çevirmek kolaydýr.

Parçalý yama düz bir dikiþle dikilir. 1.5-2 mm’lik
bir dikiþ uzunluðu idealdir. Bu kýsmen kýsa
dikiþ uzunluklarý için dikiþleri sabitlemek
gerekli deðildir. Tam ve daha kolay çalýþma için
bunu sürgülü tezgaha takýnýz.
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Dekoratif Dikiþler

Dekoratif dikiþler
• dekoratif Dikiþ düðmesine basýnýz

Dekoratif Dikiþlerin Seçimi
• Dekoratif Dikiþ düðmesine basýnýz
• Ekranda tambir görünüþ gözükür:
• 101,…, 301,…, 401, …, 601, …, 701, …,
901, …
• istenen kategoriye seçmek ve faaliyete
geçirmek için uygun düðmeye basýnýz
• istenen dikiþ 9mm’yi açýnýz

Çeþitli Dekoratif Dikiþlerin Uygulanmasý
Kumaþ tipine baðlý olarak, kumaþý arttýrmak
amacý ile basit veya daha karmaþýk dekoratif
dikiþleri seçiniz.
• hafif aðýrlýktaki kumaþ
• hafif aðýrlýktaki kumaþ üzerinde özellikle hoþ
ve güzel olan bir etki için basit dekoratif
dikiþleri kullanýnýz (örn. Dekoratif dikiþ
No. 101).
• orta aðýrlýktaki kumaþ
• Basit ve daha karmaþýk dekoratif dikiþler üçlü düz dikiþ veya birkaç saten dikiþleri ile
programlanmýþtýr ve özellikle orta aðýrlýktaki
kumaþlar için elveriþlidir (örn. Dekoratif dikiþ
No. 615)
• Aðýr aðýrlýkta kumaþlar
• Daha karmaþýk dekoratif dikiþleri kullanýnýz saten dikiþleri ile programlanmýþtýr mükemmel dekoratif dikiþler için aðýr
aðýrlýktaki kumaþlar üzerinde (örn. Dekoratif
dikiþ No. 401)
Mükemmel Dikiþ Formasyonu
• ayný iðneyi ve bobin iplik rengini kullanýnýz
• mükemmel dikiþ formasyonu için kumaþýn
arka tarafýnda bir stabilizör kullanýnýz
• kümenin veya uzun elyaflý kumaþlarýn sað
tarafý üzerinde ilave suda çözülür stabilizer
kullanýnýz (örn. yün, kadife, vs.)
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Uygulamalar

Dikiþ:
Ýðne:
Ýplik:
Besleme diþlisi:
Baský ayaðý:

Dekoratif dikiþler
seçilen kumaþa uygun boyutta ve tipte
pamuklu, dekoratif
yukarý (dikiþ pozisyonunda)
Ters kalýp ayaðý foot No. 1C, Açýk nakýþ ayaðý No. 20C,
Nakýþ ayaðý No. 6 (seçmeli aksesuar)
Açýk ayak No. 34C (seçmeli aksesuar)

Dikiþ geniþliðini deðiþtirme
• dekoratif sonuçlar ve dikiþ ayarlamalarý için
(örn. hacimli bölgelerde)
• daha geniþ = harici dikiþ geniþliði düðmesini
saat yönünde çevirin
• daha dar = harici dikiþ geniþliði düðmesini
saat yönünün tersine çevirin
• görüntü ayarlarý ve yapýlan deðiþiklikler
ekranda görünecektir
• Temel ayarlarý eski haline getirme = dikiþ
geniþliði veya uzunluk koluna dokunun veya
«clr» düðmesine basýn, yada harici
düðmeleri çeviriniz

Dikiþ uzunluðunu deðiþtirme
• dekoratif sonuçlar ve dikiþ ayarlamalarý için
(örn. hacimli bölgelerde)
• daha uzun = harici dikiþ uzunluðu düðmesini
saat yönünde çevirin
• daha kýsa = harici dikiþ uzunluðu düðmesini
saat yönünün tersine çevirin
• görüntü ayarlarý ve yapýlan deðiþiklikler
ekranda görünecektir
• Temel ayarlarý eski haline getirme = dikiþ
geniþliði veya uzunluk koluna dokunun veya
«clr» düðmesine basýn, yada harici
düðmeleri çeviriniz

Deðiþtirilen ayarlarý kaydetme
• dikiþ geniþliði Bireysel
Programýnýzda deðiþtirilmiþ
ayarlarýyla kaydedin

84

84

Dikiþin fabrika ayarlarýný kalýcý olmak
üzere deðiþtirin.

23

24
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Dekoratif Dikiþleri ve Fonksiyonlarý Birleþtirme

Dikiþ:
Ýðne:
Ýplik:
Besleme diþlisi:
Baský ayaðý:

Dekoratif dikiþler
seçilen kumaþa uygun büyüklük ve tipte
pamuklu, dekoratif
yukarý (dikiþ pozisyonlarý)
Ters Model ayak foot No. 1C veya
Açýk Nakýþ ayaðý No. 20C,
Nakýþ ayaðý No. 6 (seçmeli aksesuar)
Açýk ayak No. 34C (seçmeli aksesuar)

Dekoratif dikiþleri ve fonksiyonlarý birleþtirerek
þaþýrtýcý etkiler yaratýn.

Talimatlar
• istenilen dikiþi seçin
• istenen fonksiyonu seçin
• deðiþtirilen dikiþ ekranda görünür
• tek bir dikiþ birçok fonksiyonla birleþtirilebilir

Yansýtmalý Dekoratif Dikiþler

1



Fonksiyonlarý silme
• «clr» düðmesine basýn ya da özel
fonksiyonlarý tek tek uygun
fonksiyonlara dokunarak silin

• yatay Yansýtma Ýmgesi (sol / sað)
fonksiyonuna dokunun
• dikiþi sola / saða yansýtýr

2
• dikey Yansýtma Ýmgesi (yukarý / aþaðý)
fonksiyonuna dokunun
• dikiþi dikiþ yönünde yukarý / aþaðýya
yansýtýr
• iki yansýtma fonksiyonuna ayný anda
dokunun
• dikiþi hem yatay hem de dikey olarak
yansýtýr
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Uzun Dikiþ Fonksiyonu ile Dekoratif Dikiþi
Deðiþtirme (1)
• Uzun Dikiþ Fonksiyonuna basýn
• dikiþ bilgisayarý her bir farklý dikiþi dikecektir
• tamamen deðiþen dikiþ ekranda
görünecektir

Model Geniþletme Fonksiyonu ile dekoratif
dikiþleri uzatma (2)
• Model Geniþletme Fonksiyonuna bir kere
yada daha fazla dokunun
• seçili dikiþ iki ila beþ katýna geniþler (uzar)
• bazý dikiþlerin geniþleme kapasitesi sýnýrlýdýr
ve bu yüzden ilk büyüklüklerinin 3 ila 5
katýna geniþletilemez

Çift, üçlü veya kanatlý iðne dikme (3)
• uygun iðneyi takmadan önce Güvenlik
Programýný çalýþtýrýn
• dikiþi seçerken, dikiþ geniþliði, seçilen
iðneye göre otomatik olarak sýnýrlanýr
• en iyi sonuçlara basit dikiþlerle ulaþýlýr

1

32

32

3

Denge (4)
• çeþitli sonuçlar (dikiþ çeþitlemeleri) için
Denge fonksiyonunu kullanýn

102

2

102

«Model Sonu» / «Model Tekrarý» ekleme
• ana çerçevede Model Sonu düðmesine dokunun: dikiþ bilgisayarý ayrý bir dikiþin
sonunda yada kombinasyon içerisindeki bir dikiþin sonunda duracaktýr
• ekranda Model Tekrarý 1-9x fonksiyonuna dokunun: dikiþ bilgisayarý kaydedilmiþ
bütün tekrarlamalarý bitirince durur

4
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Kombi modunda Pratik ve Dekoratif Dikiþler

• «Kombi Modunu» seçin
• Kombi Modu açýlýr ve dikiþ kombinasyon-larý
yaratmak için hazýrdýr

Pratik ve dekoratif dikiþleri birleþtirme
• istenen dikiþi seçin
• seçilen dikiþ, dikiþ göstergesinde belirir
• baþka bir dikiþi seçin
• istenen dikiþ kombinasyonu tamamlanýncaya kadar bu þekilde devam eder



Aþaðýdaki bazý özel programlar dýþýnda pratik ve dekoratif dikiþleri bir çoðu
birleþtirilebilir:
Güvenlik programý No. 324, Güvenlik dikiþi No. 5
Teyel No. 21
Örgü No. 22 ve No. 23
Barteks No. 24 ve No. 25
Yýrtmaç dikiþleri No. 26
Düðme deliði kategorisindeki dikiþler No. 51 - 63

Tamamlanmýþ Kombinasyonlarý saða / sola yansýtma
• Multifonksiyon düðmesine dokunun
• «Yansýtma Ýmaj» düðmesine dokunun
• tüm kombinasyon saða / sola akseder

Güvenlik fonksiyonu ekleme
(4 küçük güvenlik dikiþi)
Dikiþler otomatik olarak
korunmak için çeþitli seçenekler vardýr:
1. dikmeye baþlamadan önce «güvenlik»’e
dokunun: güvenlik dikiþleri dikiþ
kombinasyonunun sonuna dikilir
2. bir dikiþ kombinasyonu içinde fonksiyonu
programlama: istenen dikiþler buna göre
korunur

Bir dikiþ kombinasyonu için örnek
• makine süsleme dikiþleri: dikiþ No. 655’e bir
kez dokunun
• pratik dikiþler penceresini açýn ve düz dikiþ
No. 1’e bir kez dokunun
• dekoratif dikiþler penceresini açýn ve makine
süsleme dikiþlerindeki dikiþ No. 606’ya bir
kez dokunun
• pratik dikiþler penceresini açýn ve düz dikiþ
No. 1’e bir kez basýn
• siz dikerken dikiþler sürekli olarak deðiþir

Bir dikiþ ve fonksiyon kombinasyonuna
örnek
• Dikiþ No. 656’ya bir kez dokunun
• Dikiþ No. 656’ya bir kez daha dokunun ve
dikiþi dikme yönünde yansýtmak için Yatay
Yansýtma Ýmgesi fonksiyonunu çalýþtýrýn
• dikiþ dikme yönünde akseder
• siz dikerken, dikiþler orijinal halleri ve
akseden biçimlerinde deðiþir

• sayfa 90 - 91’deki bir kombinasyonun
düzeltmesine bakýn
• sayfa 87 - 88’deki bir kombinasyonun
kaydedilmesine bakýn
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Alfabe Özet
• 3 farklý alfabe elde mevcut ve hazýrdýr
• herbir alfabe iki farklý boyutta dikilebilir
• büyük harf ve matbaa harfleri daha alt durumda dikilebilir

Uygulamalar
• isim ve adresler için
• kelimeler ve yazýlar için
• yorgan etiketlenmesi için (yorgan etiketi)
• etiketlendirme için (etiketler)

Alfabe
• Alfabe düðmesine basýnýz

Alfabe Özet
• Alfabe özet görünür
• Blok
• Çift Blok
• Yazý (Ýtalik)
• seçmek için düðmelerden birine basýn
• istenen alfabe aktif hale gelmiþtir

161

162

Ekran üzerinde harf seçme
• bütün büyük harfleri, numaralarý, noktalama
iþaretlerini ve özel karakterleri izlemek için
aþaðý yukarý hareket ettirin
• küçük harfe deðiþtirmek için «A/a» ekran
düðmesine basýn (Blok ve Yazý)
Mükemmel dikiþ formasyonu
• alt ve üst bobin ipliklerinde ayný rengi
kullanýn
• dikim projesini saðlamlaþtýrmak için
stabilizatörü arka tarafta kullanýn
• havlý ve uzun elyaflý kumaþlarda (örnek: yün,
kadife v.s) ilave su çözümlü stabilizatörü ön
yüzünde kullanýn
• hafif kumaþlarda düz dikiþler ile
programlanmýþ (çift blok harfler gibi), basit
harfler ve dekoratif amaçlar için

60 Harflendirme - Uygulamalar

Harfleri Birleþtirme
Dikiþ:
Ýðne:
Ýplik:
Besleme diþlisi:
Baský ayaðý:

Harfler
seçilen kumaþa uygun büyüklükte ve tipte
pamuklu, dekoratif
yukarý (dikiþ pozisyonu)
Ters Model ayaðý No. 1C

Alfabe
• münferit harfler ve ayný alfabenin ayný
harflerinin sýralarý Tek Modunda dikilir
• isimler, adresler, kelimeler, vs. için harfler
birleþtirilir ve Kombi Modunda dikilir

Harfleri birleþtirme
• Kombi modunda açýn
• istenen harfi seçin
• dikiþ deðiþtirme alanýnda ve alfabe
menüsünün üstündeki çubukta harf görünür
• konum gösterici harfin altýndadýr

Emniyet fonksiyonu eklemek
(4 küçük emniyet dikiþleri)
Otomatik olarak dikiþleri
emniyete almak için deðiþik yollar vardýr:
1. Baþta dikiþi emniyete almak için
dikmeye baþlamadan önce fonksiyon
düðmesine dokunun
2. Emniyete almak için bir kombinasyon
içinde fonksiyonu programlayýn

• sonraki harfi seçin ve gerekli düðmeye basýn
• dikiþ deðiþtirme alanýnda ikinci harf
görünür, vs

Kombinasyonu Düzeltme
Harfleri Koyma
• harf daima konum göstericinin üstüne konur
• Ek harf koymak için konum göstericisi
harflendirmenin baþýnda yukarý doðru
hareket ettirir (ok)
• istenen dikiþ deðiþtirme alanýnda gerekli
harfi seçerek aktif yapýn
• yeni harfi seçin
• harf konum göstericinin sütüne
yerleþtirilmiþtir

Harfleri Silmek
• bir harf daima konum göstergesinin üstünde
çýkarýlýr
• istenen yeri dikiþ deðiþtirme alaný içinde
gerekli harfi seçerek aktif yapýn
• «Delete (Sil)»’e basýn
• harf silinmiþtir

• kombinasyonlarý kaydetme ve silme

87

91
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Harflendirme ve Fonksiyonlarý Birleþtirme
Alt Durumu Seçme (yalnýz Büyük harf ve
Yazý)
• küçük / büyük harf düðmesine dokunun
• alt yuva «a» siyah renkle aydýnlanýr
• tekrar küçük / büyük harf düðmesine
dokunun ve büyük harf «A» siyahdýr
• Büyük harf aktif durumdadýr

Ayna harflendirme
• «Yatay Ayna Görüntüsü (sol / sað)»’a
dokunun
• dikiþ yatay olarak ayna aksi görüntüsü verir
• özel efektler için «Dikey Ayna Görüntüsü»
seçilebilir

Harfleri uzatmak için desen uzatmayý
kullanýn
• bir süre «Desen Uzatma» ya dokunun
• seçilmiþ harfi orjinal büyüklüðünün 2 katýna
uzatýlýr

Tek ve çok tekrar olarak desen
kompinasyonu
• desen kombinasyonu yaratýn
• «Desen Tekrar 1-9x» düðmesine bir veya
birkaç defa dokunun (1-9’a kadar numaralar
görünür)
• seçilen desen adetlerini tamamladýktan
sonra dikim bilgisayarý otomatik olarak durur

Büyüklüðü deðiþtirme
• alfabe büyüklüðü düðmesine dokunun: 2
numaralý alan mavidir
• Harf büyüklüðü yakl. 6mm’e indirilir
• «Alfabe büyüklüðü» tekrar dokunarak daha
büyüðünü aktif hale getirin (1 numaralý alan
mavidir)

30

30
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Ýlik
Genel
Ýlikler pratik kapamalardýr ve dekoratif efektler için de kullanýlýr. artista 640 çok yönlü seçim saðlar.
Bütün ilikler çok deðiþik yollarla dikilir ve programlanýr.

Ýlik / Düðme Dikme Programý / delikler
• ilik düðmesine basýnýz
• deðiþik ilikler ve delik özetleri ekranda görünür
• istenen dikiþe dokunun

Standart Ýlik
Hafif - orta aðýrlýktaki kumaþlar.
Bluzlar, elbiseler, yatak örtüleri, vs.

Dar Ýlik (Çeyiz Dikiþi)
Hafif-orta aðýrlýkta kumaþlar.
Bluzlar, elbiseler, çocuk ve bebek
elbiseleri, oyuncak, bebek elbisesi,
eliþi

Streç Ýlik
Pamuk, yün, ipek ve sentetik
elyaftan yapýlmýþ bütün streç
kumaþlar

Normal Barteks Yuvarlak Ýlik
Orta-aðýr kumaþlarýn bütün tipleri.
Elbise, ceket, palto, yaðmurluk

Yatay Barteks Yuvarlak Ýlik
Orta-aðýr kumaþlarýn bütün tipleri.
Elbise, ceket, palto, yaðmurluk

Normal Barteks Anahtar Deliði
Aðýr streç olmayan kumaþlar.
Ceketler, paltolar, spor giyim

Düz Dikiþ Ýlik
Ýlikleri kuvvetlendirmek için; cep
kenarlarý, bilhassa deri veya taklit
süette ilikler için

Ýlik DÝkme Programý
2 ve 4 delikli düðmeler için

Dar zig-zag delikler
Kordonlar ve dar kurdela/bantlar
için; dekoratif çalýþma

Düz dikiþ delikler
Kordonlar ve dar kurdela/bantlar
için; dekoratif çalýþma

El Görünümlü Ýlik
Hafif-orta aðýrlýklý dokuma
kumaþlar. Bluzlar,elbiseler, spor
giyim, yatak örtüsü
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Ýlik Program Fonksiyonlarý
Aþaðýda belirtilen fonksiyonlar herhangi bir
düðme iliði (No. 51–56, 59 ve 63) seçildiði
zaman ekran görüntüsünün alt kenarýnda
fonksiyon alet çubuðunun üzerinde gözükür.

Manuel düðme deliði
• özel ekran görüntüsünü açmak
için sembole dokunun
• 4 veya 6 aþamada manuel
olarak düðme deliðini dikiniz
(düðme deliði tipine göre)
Uygulama:
• kiþisel olarak manuel dikilmiþ
düðme delikleri için
• mevcut düðme deliklerini
onarmak için

Düðme deliði uzunluðunun
programlanmasý
• bir düðme deliði seçildiði zaman
sembol otomatik olarak mavi
renkte (aktif) yanar
• boþ kasnak üzerindeki Hýzlý
Geri Dönme düðmesini
kullanarak, düðme deliði
uzunluðu doðrudan doðruya,
tespit edilir veya görüntülerin
uzunluk sembole dokunmak
vasýtasýyla doðrudan doðruya
programlanýr
• düðme deliði programlandýðý
zaman, sembol kapanýr (aktif
deðildir, sarý renk yanar)
• yeni bir uzunluk pragramlanacak ise, o zaman sembol
yeniden seçilecektir

Düðme deliði uzunluðu-direkt
giriþ uzunluðu (mm olarak) veya
ekran üzerinde düðme ölçümü
• özel ekran görüntüsünü açmak
için sembole basýnýz
• dikiþ uzunluðu veya dikiþ
geniþliði düðmesi ile doðrudan
doðruya düðme deliði uzunluðu
(mm olarak dikiþ uzunluðu)
giriniz
• ölçmek için düðmeyi, ekranýn
sol tarafýnda tutunuz
• dikey siyah renkli çizgiyi
düðmenin sað tarafýna tam
olarak yerleþtirmek suretiyle
düðme deliði uzunluðunu tespit
ediniz
• düðme kalýnlýðý için 2mm
otomatik olarak eklenecektir
(yalnýzca ekran üzerinde düðme
ölçümü için)
Uygulama:
• uzunluðu mm olarak direkt giriþ
yapmak suretiyle düðme
deliðinin boyutunu tespit etmek
için basit bir yöntemdir veya
ekran üzerinde düðmeyi ölçmek
için kullanýlan yöntemdir
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Ýlikler - Önemli Bilgiler
Ýplik Gerilimi
• düðme deliði seçildiði zaman gerilim otomatik olarak ayarlanýr
• üst iplik gerilimi, normal olandan hafifçe daha gevþektir
• bu durum boncuklara hafifce yuvarlak bir görünüm verir
• þerit düðme deliklerini güçlendirir ve görünümünü güzellþtirir
• her iki kenarý da ayný hýzda dikiniz

Ýliklerin Ýþaretlenmesi

Manuel Ýlikler
• düðme deliði uzunluðunu istenen
pozisyonda iþaretleyiniz
• Ýlik ayak No. 3C’yi kullanýnýz

Otomotik Ýlikler
• Sadece ilik uzunluðunu iþaretleyiniz
• ilk iliði diktikten sonra, tüm diðer ilikler için
uzunluk otomatik olarak programlanýr
• tüm diðer iliklerin sadece baþlangýcýný
iþaretleyiniz
• Otomatik Ýlik ayak No. 3A’yý kullanýnýz

Test Dikiþi
• Kullanmaya niyetli olduðunuzda, dengeleyici
ile kumaþ üzerinde daima bir test dikiþi
dikiniz
• Kullanmaya niyetli olduðunuz ilik tipini
seçiniz
• Ýliði kumaþ ile ayný yönde dikiniz (doku ile
ayný yada karþý yönde)
• Ýliði açýk olarak kesiniz
• Ýliði içeri itiniz
• Eðer gerekli ise ilik uzunluðunu ayarlayýnýz

Anahtar ilikler
• sadece kenar uzunluðunu iþaretleyiniz
• ilik dikilirken doðru uzunluk eklenecektir

Düzeltmeler
Kenar geniþliðini ayarlama:
• dikiþ geniþliðini deðiþtiriniz
Dikiþ uzunluðunun deðiþtirilmesi:
• dikiþ uzunluðunda yapýlacak her türlü
deðiþiklik her iki kenarý da etkiler (daha
yoðun yada daha az yoðun)
• dikiþ uzunluðunda yapýlan her deðiþiklik-ten
sonra daima iliði programlayýnýz

Eðer bir iliði ek yerine bir sað açý ile dikiliyorsa,
ilikler için yükseklik dengeleyici levhalarýn
kullanýmýný tavsiye ederiz (seçmeli aksesuar
olarak temin edilebilir). Levhalarý kumaþ ile
sürgü ayaðý altý arasýnda arkadan kumaþýn
ince kýsmýna kadar yerleþtiriniz ve öne itiniz.

Zor kumaþlarda ilik dikilirken dengeleme
levhasý (bazý ülkelerde sadece seçmeli
aksesuar olarak mevcuttur) kullanýmý tavsiye
olunur. Bu sadece Otomatik Ýlik ayak No. 3A
ile kullanýlabilir.
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Ýlikler için Doðru Stabilizatörler

Otomatik Ýlik
• iliklerin iyi olabilmesi için her zaman
stabilizatör (1) kullanýn
• stabilizör kumaþ tipine uymalýdýr

1
• kalýn ve kabarýk kumaþlar için bir nakýþ
stabizatörü (2) kullanýlabilir. Kumaþ daha iyi
makineye verilir

2

Ýpli ilikler
Ýp
• ilikleri güçlendirmek ve görünümlerini
güzelleþtirmek için ip kullanýnýz
• Ýpin çemberi, iliðin aþýnmaya en açýk yeri
olan ucunda olmalýdýr ip çemberi =
düðmenin dikildiði yer
• iþi buna uygun olarak konumlandýrýnýz

Ýdeal Ýplik
• Parlak Tire No. 8
• güçlü el dikiþ ipi
• ince kroþe iplik
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Ýplik Baský ayaðý No. 3C’ye takýlmasý
• iðneyi iliðin baþlangýcýnda takýnýz
• baský ayaðýný kaldýrýnýz
• ipliði ayaðýn önündeki merkez pimi üzerine
takýnýz

• ipliðin her iki ucunu ayak tabanýndaki
oluklara yerleþtiriniz ve bunlarý geriye doðru
çekiniz
• baský ayaðýný kaldýrýnýz
Dikiþ
• iliði normal þekilde dikiniz, ipliði sýký biçimde
tutmayýnýz
• ilik, bunu kaplamak suretiyle ipliðin üzerinde
oluþacaktýr

Ýplik sürgülü otomatik ilik ayak No. 3A’ya
takýlmasý
• iðneyi iliðin baþlangýcýndan takýnýz
• baský ayaðýný kaldýrýnýz
• iplik ayaðýnýn altýna saða doðru besleyiniz
• iplik ayaðýnýn arkasýndaki pim üzerinden
takýnýz

• iplik ayaðýn önüne getiriniz
• bunlarý yarýða itiniz
Dikiþ
• iliðin normal þekilde dikiniz, ipliði sýký
biçimde tutmayýnýz
• iliði, bunu kaplamak suretiyle ipliðin üzerinde
oluþacaktýr
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Kordonun Sabitlenmesi
• çember ucunda gözden kaybolana kadar,
ipliði ilikten çekiniz
• ipliði uçlarýný kumaþýn ters tarafýndan doðru
çekiniz
• dikiþleri düðümleyiniz yada sabitleyiniz

Ýliklerin açýk olarak kesilmesi
• dikiþ sökücüyü kullanarak, köþeden ortaya
doðru kesiniz
• kýsa iliklerin uçlarýný yanlýþlýkla kesmemek
için, ilave sabitleme olarak iliðin ucuna bir
iðne takýnýz

Ýlik kesici ve blok (özel aksesuar)
• kumaþý tahta üzerine yerleþtiriniz
• kesiciyi düðme deliðinin merkezine
yerleþtiriniz
• elinizle yada bir çekiçle kesiciyi aþaðý doðru
bastýrýnýz

68 Ýlik - Önemli Bilgiler

Ýlikler için Denge

Direk giriþ uzunluk standart ilik için denge
• her denge deðiþikliði her iki sargýya etki
yapar

A

A

B

B

Direk giriþ uzunluðu anahtar deliði veya
yavarlak ilikler için denge
• her denge deðiþikliði her iki sargýya etki
yapar
• anahtar deliði veya göz aþaðýdaki gibi denge
edilir:
• 1. dikiþ bilgisayarý anahtar deliðine veya
göze deðiþinceye kadar düz dikiþ dikin,
sonra dikim makinesini durdurun
• 2. «Denge»’ye dokunun ve dikiþ uzunluðu
kumandasý dikilen iliðe uygun olarak denge
ekranýnýn sað kýsmýndaki resmi

Manuel yuvarlak veya anahtar deliði için
Denge
• herhangi bir denge deðiþikliði her iki sargýya
farklý etki yapar:
sol sargý için çok yoðun ise (resim A)
• dikiþ uzunluk kumanda sayýcýyý saat
yönünde çevirin-sol sargý daha uzun olacak,
sað sargý daha kýsa olacaktýr
sol sargý yeterli yoðun deðilse (resim B)
• dikiþ uzunluk kumandasýný saat yönünde
çevirin-sol sargý daha kýsa olacak, sað sargý
daha uzun olacaktýr
• anahtar deliði ve göz aþaðýdaki gibi
dengelenir:

Tavsiyeler
• kullanacaðýnýz kumaþlar üstünde test dikiþi
yapýn

Dengeyi Temizle
• özel denge ekranýnda «Temel Ayar»’e
dokunun veya dýþ «clr» düðmesine basýn
(«clr» programlanmýþ iliði de çýkarýr!)



Direk giriþ uzunluk ve manuel ilik
ile her münferit ilik sekansý ayrý
olarak dengelenir ayarlayýn.

Anahtar deliði saða doðru kaymýþsa (resim A):
• dikiþ uzunluðu kumanda sayýcýsýný saat
yönünde çevirin
Anahtar deliði sola doðru kaymýþsa (resim B):
• dikiþ uzunluðu kumandasýný saat yönünde
çevirin
• 3. «OK»’e dokunun ve iliði tamamlayýn

anahtar deliði sola doðru kaymýþsa (resim B)
• dikiþ uzunluk kumanda sayýcýsýný saat
yönünde çevirin
anahtar deliði saða doðru kaymýþsa (resim A)
• dikiþ uzunluk kumandasýný saat yönünde
çevirin
Manuel Standart Ýlik için Denge
• herhangi denge deðiþikliði her iki sargýyý
etkiler
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Otomatik Ýlik
Direkt Giriþ Uzunluk veya Ekranda Düðme Ölçme
• ilik uzunluðu direk (ilik açýklýðý mm) olarak dikiþ uzunluðu veya dikiþ
geniþlik kumandasý ile girin
• 4 mm.’den maks. uzunluða kadar olan ilik uzunluklarý için uygundur

Ýlik Uzunluðunu veya Düðme Ölçüsünün
Giriþi
• Ýlikler, otomatik ilik ayaðý No. 3A ile belirli bir
uzunlukta dikilebilir
• ilik tipini seçin
• Direk Giriþ uzunluk fonksiyonunu seçin

Ýlik uzunluðunu belirlemek
• özel ekran gösterge tablosu görünür
• ilik uzunluðunu dikiþ geniþliði veya dikiþ
uzunluk kumandasý ile girin
• programlanmýþ uzunluk (düðme deliðinin
kesme yeri) iki ok arasýnda gösterilir
• düðmenin yukarýsýnda numara seçilmiþ
düðme deliði uzunluðu için düðme boyutunu
gösterir
• istenen uzunluðu «OK» ile teyit edin, ekran
otomatik olarak deðiþir
• «auto» ve programlanmýþ uzunluk mm
ekranda belirir
• ilik uzunluðu ilik açýklýðý mm gösterir

Düðme Büyüklüðünü Belirleme
• özel bir ekran belirir
• düðmeyi, ekranýn alt sol köþesine tutunuz
• renkli daireyi düðmenin etrafýna ayarlamak
için dýþ dikiþ geniþliði veya dikiþ uzunluk
kumandasýný kullanýn
• düðme büyüklüðü mm olarak iki ok arasýnda
gösterilir (örn. 14 mm)
• ekrandan düðmeyi çýkarýnýz
• doðru büyüklüðü «OK» ile teyit edin, ekran
otomatik olarak deðiþir

Ýlik Büyüklüðü
• dikiþ bilgisayarý ilik büyüklüðünü düðme
çapýndan hesap eder
• düðmenin kalýnlýðýný hesaba katmak için
otomatik olarak 2mm ilave eder

Diret Giriþ Uzunluk için Düzeltmeler
• yeni uzunluðu yukarýda anlatýldýðý gibi girin

Kalýn Düðmeler için Düzeltmeler
• özellikle kalýn olan düðmeler için örn.
yükseltilmiþ düðmeler, vs, düðmenin dýþ
tarafýna dikey 1 – 4mm çizgi yerleþtiriniz

Saklanmýþ Ýliklerin Silinmesi
• «clr» düðmesine veya «recording
(kaydediliyor)»’a dokunun
• «auto» kaydolur ve «Kabul» belirir
• yeni ilik uzunluðu programlanabilir

Ýlik menüsüne tekrar dönmek
• ilik ekranýna dönmek için «ESC» ‘ye
dokunun, orjinal ayar kalýr
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Kafa çercevesinde Hýzlý Geri Düðmesine ile
Otomatik Ýlik Programlama
Otomatik Ýlik
• otomatik düðme deliði ayak No. 3A
üzerindeki mercekler otomatik olarak düðme
deliðinin uzunluðunun kayýt eder (kesin
kopyalama yapmak için) ve maks. uzunluða
ulaþýldýðý zaman otomatik olarak düðme
deliðini tamamlar
• 4mm’den maks. uzunluða kadar olan bütün
ilik uzunluklarý için uygundur ve dikiþ
geniþliði uzunluk kumandasý ile ayarlanýr



Heriki sargýda ayný yönde dikilir.
Ýlik uzunluðu ilik açýklýðýný mm.
olarak gösterir.

Standart ve Streç Ýliklerin Dikilmesi
No. 51, 52, 53

Ýlk sargýnýn dikilmesi
• dikiþ sekansý Dikiþ Deðiþtirme Alanýnda
gösterilir
• ilk sargýyý önde doðru dikin, istenen
uzunlukta durun
Ýlik Programlama
• kafa çercevesinde Çabuk Geri (Quick
Reverse) düðmesine basýn, dikiþe devam
• ilik uzunluðunun programlandýðýný gösteren
«auto» ve programlanmýþ uzunluk (mm)
ekranda görünür
Oto Ýlik
Dikiþ bilgisayarý aþaðýdakileri otomatik olarak
yapar:
• düz dikiþleri geri durumda
• ilk barteks
• ikinci sargý öne doðru
• ikinci barteks
• emniyet dikiþleri. Dikim bilgisayarý durur ve
otomatik olarak iliðin baþýna döner
Sonraki bütün ilikler otomatik olarak ayný
uzunlukta dikilir («Quick Reverse» Hýzlý Geri
düðmesine basmadan)
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Yuvarlak ve Anahtar Ýliklerin Dikilmesi
No. 54, 55, 56

Düz dikiþlerin dikilmesi
• dikiþ sekansý Dikiþ Deðiþtirme Alanýnda
gösterilir
• Ýstenen uzunlukta durarak, düz dikiþleri öne
doðru dikin

Ýliðin Programlanmasý
• kafa çercevesinde Çabuk Geri düðmesine
basýn, dikiþ devam eder
• ilik uzunluðunun programlandýðýný gösteren
«auto» ve programlanmýþ uzunluk (mm)
ekranda görünür
Oto ilik
Dikiþ bilgisayarý aþaðýdakileri otomatik olarak
diker:
• göz veya anahtar
• ilk sargýyý geri durumda
• düz dikiþleri öne doðru
• ikinci sargýyý geriye doðru
• barteks
• emniyet dikiþleri. Dikiþ bilgisayarý durur ve
otomatik olarak iliðin baþýna gelir
Sonraki bütün ilikleri otomatik olarak ayný
uzunlukta dikilecektir («Quick Reverse» Çabuk
Geri düðmesine basmadan)



Çift dikilmiþ anahtar deliði ilikler
• anahtar deliði ilikler kalýn
kumaþlarda iki defa dikile-bilirler
ve ilk defa dikildiðinde dikiþler
daha uzun yapýlýr
• ilk iliði diktikten sonra, iþi
hareket ettirmeyin, sadece bir
defa ayak kontroluna dokunarak tekrar dikiþe baþlayýn
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El-görünümlü Ýliðin Dikilmesi No. 63

Ýlk Sargýnýn Uzunluðu
• sargýyý istenen uzunlukta dikin
• dikiþ bilgisayarýný durdurun
Ýliðin Programlanmasý
• kafa çercevesinde «Quick Reverse» (Çabuk
geri) düðmesine basýn, dikiþ devam eder
• ilik uzunluðu programlandýðýný gösteren
«auto» ve programlanmýþ uzunluk (mm)
ekranda görünür
Oto Ýlik
Dikiþ bilgisayarý otomatik olarak aþaðýdakileri
diker:
• göz
• ikinci sargýyý geriye doðru
• üst barteks, emniyet dikiþlerini ve otomatik
olarak durur
Sonraki bütün ilikler ayný uzunlukta otomatik
olarak dikilir (Çabuk Geri düðmesine
basmadan)

Önemli: Yanlýþlarýn Nasýl Düzeltileceði
• Desen Baþlama fonksyonuna dokunun
• Dikiþ bilgisayarý ilik baþlangýcýna geri döner

Saklanmýþ Ýliklerin Silinmesi
• «clr» düðmesine basýn veya «kaydediliyor»
‘a dokunun
• «auto» kaybolur ve «kaydediliyor» görünür
• yeni ilik uzunluðu programlanabilir



Güzel Ýlikler
• baþarýlý ilik dikiþleri için daima
uygun stabizatör veya tela
kullanýn
• sýrma kordon kullanmak iliklerin
görünümlerini arttýrýr
• herbir düðme deliði için hýzý
sabit muhafaza ediniz (gerekli
ise motor hýzýný azaltýnýz). Bu
durum, düðme deliði
boncuðunun eþit yoðunlukta
olmasýný saðlar
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Ýliklerin Uzun Süre Saklanmasý

Ýlik programlarýnýn uzun dönem saklanmasý,
ancak «auto» uzunluk ilikler olarak dikilen
ilikler için mümkündür.

Ýliði Saklamak (sakla)
• Dikiþ Deðiþtirme Alanýnda gösterilen iliðe
dokunun (ekranýn sol kýsmýnda)
• özel ekran belirir
• Save (sakla) fonksiyonuna dokunun ve ilik
uzun dönem hafýzada saklanýr

Saklanmýþ Ýliðin Çaðrýlmasý
• istenen ilik tipini seçin
• Direk Giriþ Uzunluk ekran düðmesinde ilik
uzunluðu görünür
• «auto» ve uzunluk mm olarak ekranda
görünür

Saklanmýþ Ýliði Deðiþtirmek
• istenen ilik tipini seçin
• Direk Giriþ Uzunluk fonksyonuna dokunun
• Ekranda beliren saklanmýþ ilik uzunluðunu
deðiþtirin ve «OK» ile teyit edin
• Ýliði yukarýda anlatýldýðý gibi saklayýn
• Yeni uzunluðun programlanmasý var olaný
hükümsüz yapar

Saklanmýþ Ýliðin Çýkartýlmasý
• istenen ilik tipini seçin
• Direk Giriþ Uzunluk fonksyonuna dokunun
ve yeni uzunluk programlayýn veya Dikiþ
Deðiþtirme Alanýnda görünen iliðe dokunun
• Özel ekran görünür
• «Reset» (tekrar ayarla) e dokunun ve
saklanmýþ ilik çýkarýlýr
• yeni bir ilik uzunluðu programlanabilir
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Manuel 4 veya 6 Kademeli Ýlikler
Dikiþ:
Ýðne:
Ýplik:
Besleme Diþlisi:
Basýcý ayak:

herhangi bir ilik
seçilen kumaþa uygun büyüklükte ve tipte
pamuklu veya polyester
Yukarý (dikiþ pozisyonu)
Ýlik ayaðý No. 3C

Manuel Ýlik Açmak
• istenilen tip iliði seçin
• Manuel ilik fonksiyonu için «man»’a
dokunun

4
•
•
•
•
•
•
•
•

6
•
•
•
•
•
•
•
•

Kademeli Ýliðin Dikilmesi
«1» aktif hale gelmiþtir
ilk sargýyý girin
istenen uzunlukta dikiþ bilgisayarýný
durdurun
ekranda «2»’ye dokunun
dikiþ bilgisayarý, gözü veya anahtar deliðini
diker
«3»’e dokunun
dikiþ bilgisayarý ikinci sargýyý geriye doðru
diker
ilk dikiþte dikiþ bilgisayarýný durdurun

Kademeli Ýliðin Dikilmesi
«1» aktif hale gelmiþtir
birinci sargýyý dikin
istenen sargý uzunluðunda dikiþ
bilgisayarýnu durdurun
«2»’ye dokunun
dikiþ bilgisayarý düz dikiþleri geriye doðru
diker
dikiþ bilgisayarýný birinci sargýnýn birinci
dikiþinde durdurun
«3»’e dokunun
dikiþ bilgisayarý üst barteks diker ve
otomatik olarak durur



Sadece bir adet ilik dikmek
istenirse veya ilik tamiri yapmak
istenirse, manuel olarak iliklerin
dikilmesi idealdir.
Kademenin sayýsý ilik tipine
baðlýdýr.
Standart düðme deliði 6
aþamaya, yuvarlak, anahtar
deliðine sahiptir ve el yapýsý
düðme delikleri 4 aþamaya
sahiptir. Manuel olarak dikilen
düðme deliði hafýzaya alýnamaz.

• «4»’e dokunun
• dikiþ bilgisayarý üst barteks ve emniyet
dikiþlerini otomatik olarak diker
• dikilirken sargýlarýn uzunluklarý manuel
olarak belirlenir
• barteks, göz ve emniyet dikiþleri
programlanmýþtýr
• kiþisel aþamalar ayrýca, Hýzlý Geri Dönme
düðmesine basmak suretiyle seçilebilir

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

«4»’e dokunun
dikiþ bilgisayarý ikinci sargýyý diker
dikiþ bilgisayarýný durdurun
«5»’e dokunun
dikiþ bilgisayarý alt sargýyý diker ve otomatik
olarak durur
«6»’ya dokunun
dikiþ bilgisayarý dikiþleri emniyete alýr ve
otomatik olarak durur
sargý uzunluðu kullanan tarafýndan belirlenir
barteks ve emniyet dikiþleri
programlanmýþtýr
kiþisel aþamalar Hýzlý Geri Dönme
düðmesine basmak suretiyle ayrýca
seçilebilir

Programdan Çýkmak
• «ESC» veya «man»’a dokunun
• istenen sargý uzunluðunda dikiþ bilgisayarýný
durdurur



Ýliklerin Onarýmý
• gereksiz kademeleri çýkarýn veya geçin
• yýpranmýþ kýsýmlarý onarmak için gerekli kademeleri kullanýn
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Düz Dikiþ Ýlik
Dikiþ:
Ýðne:
Ýplik:
Besleme Diþlisi:
Basýcý ayak:

Düz dikiþ ilik No. 59
seçilen kumaþa uygun büyüklükte ve tipte
pamuklu veya polyester
Yukarý (dikiþ pozisyonu)
Ýlik ayaðý No. 3C veya
Otomatik ilik ayaðý No. 3A

Düz dikiþ
• ekranda dikiþ No. 59’u seçin
• Bu, otomatik düðme deliði programý gibi ayný
þekilde programlanýr (sayfa 69, 70’e bakýnýz)

Düz dikiþ ilikler, yün gibi yumuþak ve gevþek dokunmuþ bütün kumaþlar üstündeki ilikleri
kuvvetlendirmek için veya aþýrý
yýpranmaya maruz kalabilecek
ilikler için bilhassa faydalýdýr.
Bunlar ayný zamanda deri, vinyl
veya keçeler de ilik açýklýðýný
kuvvetlendirmek için de
faydalýdýr.

Dikiþ sýralarý arasýndaki mesafeyi deðiþtirme
• dikiþin iki sýrasý arasýndaki mesafe çok geniþ
veya çok dar ise, dikiþ geniþliðini deðiþtirin

Düðme Dikme Programý
Dikiþ:
Dikiþ geniþliði:
Ýðne:
Ýplik:
Besleme diþlisi:
Baský ayaðý:

Düðme Dikme Programý No. 60
delikler arasýndaki mesafeye baðlýdýr
seçilen kumaþa uygun boyutta ve tipte
Pamuklu yada polyester
aþaðý (örgü pozisyonunda)
Örgü ayak No. 9 veya
Düðme dikme ayak No. 18 (seçmeli aksesuar)

Düðme dikme programý
• ekranda dikiþ No. 60’a dokunun

2 delikli düðmenin dikilmesi
• el volaný ile delikler arasýndaki mesafeyi
kontrol edin ve gerekiyorsa dikiþ geniþliðini
ayarlayýn
• dikiþe baþlarken iplikleri tutun
• düðmeyi dikin
• program tamamlandýðýnda dikiþ bilgisayarý
otomatik olarak durur ve bir sonraki düðme
için hazýr olur



2 ve 4 delikli düðmeler basýcý
ayak No. 18 ile dikilebilir. Gövde
düðme ile kumaþ arasýndaki (iplik
uzunluðu) isteðe göre uzun veya
kýsa olarak yapýla-bilir. Dekoratif
amaçlý dikilen düðmeler iplik
gövdesiz olarak dikilir.
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4
•
•
•

delikli düðmenin dikilmesi
ilk önce ön delikleri dikiniz
düðmeyi dikkatlice öne doðru götürünüz
arka delikleri ayný program ile dikiniz

Düðmelerin Dikilmesi
Zaman kazandýrýr; özellikle ayný
düðme tipinde birkaç tane
dikilmesi gereken yerlerde, örn.
bluzlar, gömlekler, vs.

Baþlangýç ve bitiþ iplikleri
• Ýplikler korumaya alýnmýþtýr ve kesilerek
düzeltilebilir

Aðýr iþe veya yýkamaya maruz
kalacak yerlerde düðme dikme
programýný iki kez uygulayýnýz.

Emniyetli sonuçlar için
• heriki masura ipliðini üst iplik ters yüzde
görünceye kadar çekiniz (gerektiðinde
düðmeleyiniz)
• iplikleri keserek düzeltiniz

Zig-zag veya Düz Dikiþ Halkalarý
Dikiþ:
Ýðne:
Ýplik:
Besleme diþlisi:
Basýcý ayak:

Dar zig-zag halka No. 61 veya
Düz Dikiþ halka No. 62
seçilmiþ kumaþ için uygun boyut vetipte
pamuklu veya polyester
yukarý (dikiþ pozisyonu)
Ters örgü ayak No. 1C

Halka Programlarý
• istediðiniz halkayý seçin
No. 61 = zig-zag halka
No. 62 = düz dikiþ halka
Halkalarýn dikilmesi
• kumaþý basýcý ayaðýn altýna yerleþtirin ve
dikiniz
• bittiðinde makine otomatik olarak durur ve
otomatik olarak bir sonraki halka için
hazýrdýr

Halkalarýn açýlmasý
• halkayý açmak için bir býz veya delici
kullanýnýz



Halkalar özellikle kordonlar ve
dar þeritler için ideal açýklýklardýr, göz alýcý dekoratif
elemanlardýr, çocuk giysileri için
de idealdir. Bunlar dikiþ
kombinasyonlarýnda programlanamazlar.
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Yorgan Dikiþleri

Yorgan Dikiþleri
Özellikle yorgan, yama veya aplik iþleri için kullanýlan farklý dikiþler seçilebilir:
No.
No.
No.
No.
No.
No.
No.
No.
No.
No.
No.
No.
No.
No.
No.
•
•
•
•

324 Yorgancý koruma programý
325 Düz yorgan dikiþi
326 Parça Dikiþi / Düz dikiþ
327 Kademli dikiþ
328 El iþi yorgan dikiþi
329 Battaniye dikiþi
330 Çift battaniye dikiþi
331 Gizli dikiþ
332 Kama dikiþi
333 - 338 Kama dikiþi varyasyonlarý
339 - 345, 351 Dekoratif yorgan dikiþi
347, 348, 350 Yorgan dikiþi / El iþi yorgan dikiþi varyasyonlarý
352 Battaniye dikiþi (ikili)
353 Çift battaniye dikiþi (ikili)
354 Saten dikiþi

seçtiðiniz dikiþe dokunun
dikiþ aktive edilmiþtir
tüm bilgilerin ekranda gözükmesi mümkündür
dikiþ geniþlikleri / dikiþ uzunluklarý deðiþtirilebilir ve genelleþtirilebilir
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Farklý Teknikler Hakkýnda Önemli Bilgiler
Yama, Aplik ve Yorgan
Yama Ýþleri
• bu teknikle farklý renk, þekil ve örnekteki
kumaþlar battaniyeler, duvar örtüleri ve
giysiler yapýlmak üzere birlikte dikilebilir
• yama dizayný için temel geometrik þekillerin
çoðu uygundur, yani farklý dikdörtgen ve
üçgen þekiller ve kareler gibi
Yama iþi için dikiþ:
• No. 326 Parça Dikiþi / Düz Dikiþ

Aplik
• aplik yapmak, kumaþ yamalarýný ana
kumaþa dikerek veya nakýþ iþleyerek
uygulamaktýr
• yaratýcý ve sanatsal tasarýmýnýn yanýnda
aplik tekniði ayný zamanda hasarlý alanlarý
zekice kapatma imkanýný sunmaktadýr
Aþaðýdaki dikiþler kullanýlabilir:
• No. 354 Saten dikiþi
• No. 329, 330, 352, 353 Battaniye dikiþleri
• No. 331 Gizli dikiþ

Yorganlar
Yorganlar üç tabakadan oluþur:
• dekoratif üst kumaþ tabakasý (genellikle
yama iþi)
• orta tabaka - yorgan içi
• astar olarak kullanýlan düz kumaþtan alt
tabaka
Bir «yorgan sandviç» olarak sonuçlanan bu üç
tabaka, hazýrlanýp üstüste bastýrýldýktan sonra,
farklý dikiþler ile birleþtirerek dikin. Buna yorgan
iþi denir.
Yorgan iþi için aþaðýdaki dikiþler uygundur:
• Nr. 324 Yorgancý koruma programý
• Nr. 325 Düz yorgan dikiþi
• Nr. 328, 347, 348, 350 El iþi yorgan dikiþi
• Nr. 327, 331–345, 351 Dekoratif yorgan
dikiþleri
• BSR ile veya olmadan el serbest olarak
yorgan dikiþi (seçmeli aksesuar)
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El Ýþi Yorgan Dikiþi
Dikiþ:
Ýðne:
Üst iplik:
Makara ipliði:
Besleme diþlisi:
Baský ayaðý:

Yorgan Dikiþ No. larý 328, 347, 348, 350
seçilmiþ kumaþa uygun boyut ve tip
tek flamanlý
30/2 pamuklu iplik
yukarý (dikiþ pozisyonu)
Ters model ayak No. 1C veya
Hareketli ayak No. 50 (seçmeli aksesuar)

El iþi yorgan dikiþi
• «elle dikilmiþ» gibi gözüken tüm kumaþlar
ve iþler için uygundur
Deneme dikiþi
• bobin ipliði sað tarafa þekilir. 1 dikiþ görünür
(bobin ipliði), 1 dikiþ görünmez (mono
filament) = el dikiþi etkisini vermek için
Üst iplik gerginliði
• Üst iplik gerginliði otomatik olarak ayarlanýr
• gerektiðinde kumaþa uymasý için üst iplik
gerginliðini arttýrýn
Denge
• gerektiðinde dikiþi denge ile ayarlayýnýz

Mükemmel Köþeler
• desen uçunu çalýþtýrýnýz ve iðne
aþaðýya doðru durur ve iþi
saðlama alýnýz
• iþi saðlama iþlemini yaparken
kumaþýn bozulmamýþ
olmasýndan emin olunuz
Tek filamanýn kopmasý
• daha yavaþ dikiþ
• üst iplik gerginliðini biraz azaltýn

Dikiþ
• el iþi yorgan dikiþi herhangi bir iðne konumu
ile dikilebilir

Serbest El Yorgan Dikiþi
Dikiþ:
Ýðne:
Ýplik:
Besleme diþlisi:
Basýcý ayak:

Düz dikiþ No. 1
seçilen kumaþa uygun boyut ve tip
tek filamanlý veya pamuklu
Aþaðý (örgü pozisyonu)
Örgü ayaðý No. 9 veya
Yorgan ayaðý No. 29 (seçmeli aksesuar)

Serbest El Yorgan Dikiþi
• tüm serbest el yorgan iþleri için
Hazýrlýk
• pim ve beraberce teyel üst tabakasý,
astarlama yapma
• kayar cihazý masa üzerine takýnýz
Ýþi Tutma
• nakýþ kasnaðý gibi her iki eliniz ile kumaþý
tutunuz
• merkezden iþleme baþlayýnýz ve kenarlara
doðru çalýþýnýz
Bir dizaynýn yorgan dikiþi ile dikme
• seçilmiþ olan dizayný oluþturmak için iþi
yumuþak, yuvarlak hareketlerle döndürün

Noktalarla hareket ederek yorgan dikiþi
• teknik kumaþýn bütün yüzeyini kaplar
• dikiþin çizgileri keskin köþeler olmadan
yuvarlatýlýr; hiç bir zaman birbirini kesmezler
veya dokunmazlar
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BSR ile serbest El Kapitone
(BERNINA Dikiþ Regülatorü) seçmeli
Dikiþ:
Ýðne:
Ýplik:
Besleme aðzý:
Baský ayaðý:

Düz Dikiþ No. 1 veya Zig-zag dikiþ No. 2
seçilen kumaþa uygun boyutta ve tipte
tek filament veya pamuklu, nakýþ ipliði, polyester
aþaðý (örgü pozisyonu)
BSR ayaðý No. 42 deðiþtirilebilir taban dahil (kapalý, açýk, þeffaf)

BSR (BERNINA Dikiþ Regülatörü)
Fonksiyonu
BSR baský ayaðý ayak altýndaki kumaþýn
hareketine reaksiyon gösterir ve dikiþ
bilgisayarýnýn hýzýný mümkün olan azami hýza
kadar kontrol eder. Þunlar tatbik olunur:
sabitlenmiþ kumaþ dikiþ bilgisayarýnýn en
yüksek hýzýna getirilir. Kumaþ çok hýzlý hareket
ettirilirse, aküstik bir sinyal (pip) duyulur. Bip
sesi cihazý kurulum programýnda kapatýlýr veya
açýlýr yada doðrudan doðruya «BSR» ekraný
üzerinde açýlýr veya kapanýr.

Düz dikiþ No. 1 ile BSR Fonksiyonu
Özel baský ayaðý kullanan bu fonksiyon, düz
dikiþ ve önceden seçilmiþ bir dikiþ uzunluðundan (4mm’ye kadar) faydalanarak serbest
hareketli kapitoneye (dikiþ) olanak saðlar.
Düzenlenmiþ bir dikiþ geniþliði, kumaþýn
hareketinden baðýmsýz olarak belli bir hýz ile
muhafaza edilir.
Zig-zag Dikiþ No. 2 ile BSR Fonksiyonu
Zig-zag dikiþi iplik boyanmasý veya kumaþ
süslenmesi için kullanýlýr.
Tespit edilmiþ dikiþ uzunluðu zig-zag dikiþi
ile dikiþ yaptýðýnýz zaman muha-faza
EDÝLEMEZ, fakat BSR fonksiyonu
uygulanmasý basitleþtirilir.

Dikkat!
BSR fonksiyonunu aktif hale getirmekle, dikiþ bilgisayarý ya düþük bir motor hýzýnda (mod 1, standart) sürekli olarak diker yada
tek bir dikiþ (mod 2) diker.
BSR baský ayaðýnda kýrmýzý ýþýk yandýðý sürece, iplik takma ve iðne deðiþtirme gibi ayarlamalar yapýlmamalýdýr. Dikiþ bilgisayarý
hala BSR modundadýr ve kumaþ bilmeden hareket ettirildiðinde iðne çalýþacaktýr!
Kumaþ beslemesi olmaksýzýn, BSR modu yaklaþýk 7 saniye sonra kapanýr ve kýrmýzý ýþýk söner.
Lütfen emniyet talimatlarýný referans alýnýz!

BSR fonksiyonu 2 ayrý çalýþma modunda dikilebilir:

• BSR 1 modu aktif standarttýr
• Ayak kontrolüne basýlýr basýlmaz, dikiþ
bilgisayarý düþük bir motor hýzýnda sürekli
çalýþýr
• Kumaþý ayak altýnda hareket ettirmek dikiþ
bilgisayarýnýn hýzlanmasýný saðlayacaktýr
• Ýlave bir düðmeye basmaksýzýn, sürekli iðne
hareketini ayný pozisyonda sabitlemek
mümkündür

• BSR 2 modunu çalýþtýrmak için «BSR2»
düðmesine basýn
• Dikiþ bilgisayarý ancak ayak kontrolüne
basýldýðýnda ve kumaþ eþ zamanlý olarak
herket ettirildiðinde çalýþacaktýr
• Kumaþýn hareketi dikme hýzýný belirler
• Sabitleme için, «Sabitleme Fonksiyonu»
düðmesine basýlmalýdýr
• BSR 1 modunu çalýþtýrmak için «BSR1»
düðmesine basýn



Dengeli bir dikiþ baþlangýcý için (tek
bir dikiþ) ayak kontrolüne basýlmalý
ve kumaþ eþzamanlý olarak hareket
ettirilmelidir.
Bu ayn zamanda yuvarlak bir form
dahilindeki dikiþ noktalarý ve düz
dikiþ için de tatbik olunur.
Eðer BSR fonksiyonu, dikiþ
bilgisayarý kapanýp, açýlmadan önde
pasif daha sonra tekrar aktif hale
getirilirse, en son seçilen BSR modu
aktiftir.
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Hazýrlýk
• besleme aðzýný indirin
• baský ayaðý basýncý minimuma düþürülmüþ
olmalýdýr
• sürgülü tezgahý kullanýnýz

• BSR baský ayaðýný dikiþ bilgisayarýna
takýnýz ve kabloyu yerine oturana kadar
yeþil fiþe takýnýz

• Ýstenen baský ayaðý tabanýný BSR baský
ayaðýna takýnýz
• Tabaný sökme: Ayaðýn her iki tarafýndaki
düðmeler basýnýz (bakýnýz oklar)
• Tabaný belli bir açý ile oluða doðru
kaydýrýnýz
• Tabaný takma: Tabaný yerine oturana
kadar oluða doðru kaydýrýnýz

• «BSR» ekraný otomatik açýlýr
• BSR 1 modu aktif hale gelir (BSR1
standartdýr)
• Temel dikiþ uzunluk ayarý 2mm’dir
• Ýstenen dikiþ uzunluðunu ayarlayýnýz
• küçük formlarý dikerken dikiþ uzunluðunun
1mm - 1.5mm ‘ye ayarlanmasý tavsiye
olunur

BSR modundaki aþaðýdaki fonksiyonlarýn kullanýmý:
Ýðne durdurma aþaðý (Standart)
• Ekrandaki ok aþaðýyý gösterir = Ayaðý-nýzý
ayak kontrolünden veya çalýþtýrma/
durdurma düðmesinden çektiðinizde, dikiþ
bilgisayarý iðne aþaðýda olacak biçimde
durur
Ýðne durdurma yukarý
• Ýðne durdurma düðmesine basýnýz (ok
yukarýyý gösterir) = Ayaðýnýzý ayak
kontrolünden veya çalýþtýrma/durdurma
düðmesinden çektiðinizde, dikiþ bilgisayarý
iðne yukarýda olacak biçimde durur
Ýðneyi kaldýrma ve indirme
• Ýðne durdurma düðmesine daha uzun
basarak yada ayak kontrolündeki pedala
basarak iðne alçaltýlýp, yükseltilebilir



Çalýþtýrma/durdurma düðmesi ile sabitleme
(sadece Mod 1)
• ayak kontrolunun fiþini çýkarýnýz
• kumaþý baský ayaðýnýn, alt baský ayaðýnýn
altýna yerleþtiriniz
• alt ipliði getirmek için iðne durdurma
düðmesine iki defa basýnýz
• üst ve alt iplikleri tutunuz ve çalýþtýrmadurdurma düðmesine basmak suretiyle BSR
modunu çalýþtýrmaya baþlatýnýz
• 5-6 tane saðlamlaþtýrma dikiþlerini dikiniz
• çalýþtýrma-durdurma düðmesine basmak
suretiyle BSR modunu durdurunuz
• iplikleri kesiniz
• dikiþ iþlemine devam etmek amacýyla
baþlatma-durdurma düðmesine basmak
suretiyle BSR modunu tekrar çalýþtýrýnýz

Belli bir hýz aþýldýðýnda, düzenli dikiþ uzunluðuna baðlý kalmak garanti edilemez.
BSR ayaðýnýn dibindeki lenslerin kirli olmadýðýndan (parmak izi, v.s.) emin
olunuz. Lensleri periyodik olarak yumuþak ve hafif nemli bir bezle siliniz.

Sabitleme fonksiyonu (sadece Mod 2)
• «Sabitleme Fonksiyonu» düðmesina
basýnýz
• Ayak kontrol / Çalýþtýrma-Durdurma
düðmesine basýnýz
• Kumaþ baský ayaðý altýnda hareket ettirilir
ettirilmez kýsa sabitleme dikiþ sekansý dikilir.
Sekans dikildikten sonra, dikiþ uzunluðu
ayarý aktif hale gelecek ve sabitleme
fonksiyonu otomatik olarak devre dýþý
kalacaktýr
Serbest Elle kapitone
• BSR modu aktif haldedir
• serbest el yorgan dikiþi yapýlabilir
• serbest el yorgan dikiþi esnasýnda saðlama
alma fonksiyon düðmesine bastýðýnýz zaman
kýsa saðlama dikiþi sýrasý dikilecektir ve
dikiþ bilgisayarý otomatik olarak dikiþi
durdurur
• BSR modu durur
BSR modu aktif hale getirilmeksizin serbest
elle kapitone
• BSR düðmesine dokunun (görüntü ekraný
üzerinde sol tarafta)
• BSR modu durur ve görüntünün sol
tarafýndaki düðme «BSR1» ve «BSR2»
görüntüden kaybolur
• normal serbest elle kapitone artýk BSR
ayaðý ile otomatik düzenli dikiþ uzunluðu
olmaksýzýn dikilebilir
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Bip Sesi Çýkaran Cihazý (akustik sinyal)
durdurma/faaliyete geçirme
Kurulum Programýný Açma
• Kurulum düðmesine basýn
• seçme menüsü gözükür
• «5»’e dokunun
• «ses ayar» ekraný gözükür

5

Kurulum programýnda BSR için ses
seçilmesi
• arýza olarak bir ses ayarlanmýþtýr
• BSR için hoparlör sembolü ile bir defa
çubuða dokununuz
• çubuk gri renkte ve hoparlör kýrmýzý renkte
ise, bip sesi için ses aktif deðildir
• Kurulum programýndaki sesler genel olarak
kapanmýþ ise (ekranýn sol tarafýndaki büyük
çubuk gri renkte ve hoparlör kýrmýzý renkte
ise) BSR çubuðunun hoparlörü ile sembol
gözükmez

«BSR» ekraný üzerinde BSR için ses seçimi
• bir ses arýzalý olarak ayarlanmýþtýr
• BSR için hoparlör sembolü ile bir defa
çubuða dokununuz
• çubuk gri renkte ve hoparlör kýrmýzý renkte
ise bip sesi için ses aktif deðildir



Genel olarak ses seçme sembo-lü,
sesler kurulum programýnda
açýlmýþ ise, yalnýzca gözükür.
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BSR Dikiþ Fonksiyonu Çalýþtýrma / Devre dýþý Býrakma

1.
•
•
•
•
•
•
•

Ayak kontrolü ile
Ayak kontrolünün fiþini takýnýz
Baský ayaðýný indiriniz
Ayak kontrolüne basarak BSR modunu
baþlatýnýz
Baský ayaðýnda bir kýrmýzý ýþýk görünür
Dikiþ sýrasýnda ayak kontrolüne sürekli
basýlmalýdýr
Dikiþ bilgisayarýnýn hýzý kumaþýn hareketi ile
düzenlenecektir
Ayak kontrolü serbest býrakýlarak BSR modu
durdurulacaktýr

2.
•
•
•

Çalýþtýrma-Durdurma düðmesi ile
Ayak kontrolünün fiþini çekiniz
Baský ayaðýný indiriniz
Çalýþtýrma-Durdurma düðmesine basarak
BSR modunu baþlatýnýz
• Baský ayaðýnda bir kýrmýzý ýþýk görünür
• Dikiþ bilgisayarýnýn hýzý kumaþýn hareketi ile
düzenlenecektir
• Çalýþtýrma-Durdurma düðmesine bir kez
daha basýlarak BSR modu durdurulacaktýr

Ýþi Tutma
• kumaþý iki elinizle tutunuz ve yönlendiriniz
• kumaþýn ani olarak hareketleri (sýrasýyla hýzý
azaltma, hýzý yükseltme) hafifçe çok kýsa
veya çok uzun dikiþler ile sonuçlanýr
• ayak altýnda kumaþýn (ani hareketler
olmadan) devamlý hareketi en iyi
sonuçlarýný verir
• en iyi sonuçu elde etmek için kumaþý tek bir
yönde hareket ettiriniz

Uygulama Örneði:
Zig-zag Dikiþ No. 2 ile BSR
• zig-zag dikiþi, örn. iplik boyanmasý veya
kumaþ süslenmesi için kullanýlýr
• alanlar doldurulur ve þekiller ve resimler
meydana gelir

BSR Fonksiyonu devre dýþý býrakma
• Dikiþ bilgisayarýndaki BSR baský ayaðý
baðlantý kablosunu fiþten çekiniz. Daha
önceden seçilmiþ dikiþ tekrar aktif olur
• BSR ayaðýný sökünüz

Baþlatma-Durdurma düðmesini kullanarak
BSR dikiþ fonksiyonunu durdurma:
Mod 1:
• Kumaþ yakl. 7 saniye içinde hareket
ettirilmezse, BSR modu devre dýþý kalacak
(ekran BSR’ye dönecek) ve baský
ayaðýndaki kýrmýzý ýþýk sönecektir
Mod 2:
• dikiþ iþlemi artýk kumaþ hareket etmiyecek
þekilde bitmiþ ise, bir ilave dikiþ iðne
pozisyonuna baðlý olarak yapýlýr. Dikiþ
bilgisayarý her zaman görüntüdeki ok
aþaðýya doðru gösterse bile iðne yukarý
pozisyonunda olduðu zaman durur
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Kiþisel Dikiþli Programlama Ekraný
Kiþisel Programý kullanaraken çok kullandýðýnýz dikiþlerle bir ekran dizayn ediniz.
Ýster belirli bir dikiþ tipi için düzenlenmiþ olsun, giysi veya heirloom gibi, isterse sadece sizin favori
pratik ve dekoratif dikiþler veya alfabeler olsun, bu ekran herhangi bir projeyi dikmeyi kolay ve
hýzlý þekilde gerçekleþtirir.
Kiþisel Programa dikiþler yerleþtirildiðinde, Kiþisel ekrana tüm dikiþlerin varyasyonlarý girilebilir.


Ýlk dikiþin programlanmasý
• Pratik Dikiþ menüsnden zig zag dikiþi seçin
(menü olarak diðer sayfalarda belirtilmiþtir),
dikiþ ayarlamalarý için arzu edilen hertürlü
deðiþiklikleri yapýnýz
• Dikiþ Deðiþtirme Alanýna dokununuz (açýk
mavi)

• Özel bir ekran gözükür
• «Kiþisel Program Ekleme» çubuðuna
dokunun
• zig-zag dikiþi Kiþisel Programa
kaydedilmiþtir (tüm deðiþiklikler dahil), ekran
kapanýr
• yapýlan deðiþiklikler «clr» düðmesine
dokunmak suretiyle tekrar silinir

Ýkinci Dikiþin Programlanmasý
• Ýlik düðmesine basýnýz
• Standart iliði (No. 51) seçin
• Dikiþ Deðiþim Alanýna dokununuz (açýk
mavi)
• yukarýda tanýmlanmýþ olduðu gibi, dikiþi
hafýzaya alýnýz
• ayný þekilde ilave dikiþleri yerleþtiriniz

Aþaðýdaki deðiþkenler girilebilir:
• dikiþ geniþliði
• dikiþ uzunluðu
• Ýðne Pozisyonu
• Ýplik Gerginliði
• Ayna Görüntüsü
• Örnek Kapsamý
• Dengeleme
• Uzun Dikiþ
• Örnek Tekrarý 1–9x
Hafýza nakýþ tasarýmlarý veya
dikiþ bileþimleri ile dolmuþ ise, o
zaman kiþisel programda
hafýzaya alýnamaz. Bu husus ile
ilgili olarak bir mesaj gözükür.
Nakýþ tasarýmlarý ve/veya dikiþ
bileþimlerinin ilk önce silinmesi
gerekir.
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Kiþisel Programda Dikiþlerin Seçilmesi
Kiþisel Programýn Çalýþtýrýlmasý
• Kiþisel Program düðmesine basýnýz

Kiþisel Ekran
• kiþisel ekranda programlanan dikiþler
görünür (sýra halinde dikiþ numaralarý)
• 9’ten fazla dikiþ programlandýðýnda, ilave
dikiþleri görebilmek için oku kullanýnýz

Kiþisel Dikiþlerin Silinmesi
Kiþisel Programlarýn Çalýþtýrýlmasý
• Kiþisel Program düðmesine basýnýz
Kiþisel Program Ekraný
• silinecek dikiþi seçiniz
• Dikiþ Deðiþtirme Alaný’na dokunun (açýk
mavi)

• özel bir ekran gözükür
• «Kiþisel Programdan Çýkar» çubuðuna
dokunun

Dikiþ Silinmiþtir
• özel ekran kapanýr
• seçilen dikiþ silinmiþtir, geriye kalan tüm
dikiþler boþluðu doldurmak için yer deðiþtirir
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Dikiþlerin Deðiþtirilmesi
Kiþisel Programýn Çalýþtýrýlmasý
• Kiþisel Program düðmesine basýnýz

Kiþisel Program Ekraný
• deðiþtirilecek dikiþi seçin (örn. zikzak)
• harici dikiþ geniþliði ve dikiþ uzunluðu
düðmeleri ile dikiþ geniþliði ve uzun-luðunu
deðiþtiriniz
• deðiþiklikler ve temel ayarlar gösterilir
• Dikiþ Deðiþtirme Alanýna dokunun (açýk
mavi)

• özel bir ekran gözükür
• «Saklama Ayarlarý» çubuðuna dokunun ve
tüm deðiþiklikler kaydedilir, özel ekran
kapanýr

Özel Ekran
• «Saklama Ayarlarý»: seçilen dikiþ ile ilgili tüm
deðiþiklikler (dikiþ uzunluðu ve geniþliði, vs.)
kaydedilir
• «Önceki Ayarlara Dönülmesi»: seçilen dikiþ
ile ilgili tüm deðiþiklikler tam ayarlara
döndürülür
• «Kiþisel Programa Ekle»: seçilen bir dikiþ
(muhtemel deðiþiklikleri ile birlikte) Kiþisel
Programa kaydedilir
• «Kiþisel Programdan Çýkar»: seçilen bir
dikiþ Kiþisel Programdan silinir
• «ESC» dokunuz – ekran herhangi bir þeyi
kaydetmeden kapanýr

Orjinal dikiþ ayarý ile ilgili
deðiþiklikler ayný zamanda her
kategoride daimi olarak
deðiþtirilebilir.
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Dikiþleri ve Dikiþ Kombinasyonlarýný Saklamak ve Çýkartmak

Genel
Dikiþler, harfler ve numaralar birleþtirilebilir ve
hafýza sisteminde saklanabilir. Dikiþ
bilgisayarýn hafýza sisteminde iki hafýza - dikiþ
ve nakýþ - depolanabilir. Depo yeri sabit
yerlere alt-bölünmemiþtir, yani; boþ depo
(kapasite) yeri olduðu müddetçe dikiþ
kombinasyonlarýnýn herhangi adeti gözlerde
depolanabilir.
Ancak, birçok dikiþlerin veya dikiþ
kombinasyonlarýnýn saklanmasý sebebi ile
bütün gözler dolmayabilir.

Hafýza uzun dönem hafýzadýr, yani; bilhassa
çýkartýlana kadar içerikler orada mahfaza edilir.
Elektrik kesilmesi veya cihazý kapatmak («0»)
durumunda dikiþ bilgisayarý saklanmýþ
programa etki yapmaz.

Dikiþ Kombinasyonlarýnýn Programlanmasý ve Saklanmasý
• Kombi modunu seçin
• Fonksiyonlarý ile beraber Dikiþ Deðiþtirme
Alaný görünür
• arzu edilen dikiþi seçin
• gerekirse, dikiþ uzunluðu, dikiþ geniþliði,
iðne pozisyonu veya aynalama gibi
fonksiyonlarý deðiþtirin
• sonraki dikiþleri seçiniz

• yanýp sönen dosya çekmeceleri düðmesine
basýn
• Kaydetme fonksiyonu faaliyete geçer (açýk
mavi renkte)
• sistem hafýza kapasitesi (serbest kapasite)
çubuk üzerinde en üst sað bölümde yüzde
oraný (%) olarak gösterilir

• dikiþ kombinasyonunu saklamak istediðiniz
gözü seçin
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Numara ve Dikiþleri Programlama ve Saklama
•
•
•
•

Kombi Modunu seçin
«0–9» düðmesine dokunun
arzu edilen dikiþin numarasýný giriniz
münferit numaralarý çýkartmak için ok’a
dokunun
• tüm numaralarý çýkartmak için numara
pedinin üstündeki alana dokunun
• teyit edin ve sonraki dikiþleri numara ile
seçmek için «OK»’e dokunun

• seçim tamamlanmýþ ise, «ESC» ‘ye
dokunun
• yanýp-sönen dosya çekmeceleri düðmesine
dokununuz
• dikiþ kombinasyonu saklamak istediðiniz
gözü seçiniz

Dikiþ Deðiþtirme Alanýnýn Boþaltýlmasý
• Eðer, Kombi Modu hali hazýrda kullanýmda
ise ve dikiþ bilgisayarý kapatýlmamýþ ise
(«0»), Dikiþ Deðiþtirme Alanýnda son
programlanmýþ veya seçilmiþ dikiþ
kombinasyonu görünür
• Yeni bir kombinasyonu programlamak için
Dikiþ Deðiþtirme Alanýný kombinasyonu
çýkartarak boþaltýn veya boþ bir Göz açýn
Kademe halinde Dikiþ Deðiþtirme Alanýný
Boþaltmak
• Konum göstericisi üzerindeki dikiþ
çýkartýlmýþtýr
• Dikiþ Deðiþtirme Alaný boþ olana kadar Sil
fonksyonuna dokunun

Tek Kademede Dikiþ Deðiþtirme Alanýný
Boþaltmak
• Çok fonksyon düðmesine dokunun
• «Sil» (Delete) i seçin
• mesajý teyit için «OK» e dokunun
• Dikiþ Deðiþtirme Alaný þimdi boþtur ve yeni
bir dikiþ kombinasyonu programlanabilir

Boþ Çekmece Açmak
• «File Drawers (Dosya Çekmeceleri)»’ne
dokunun
• çekmece ekraný görünür
• üst sýradaki «açýk» tuþuna dokunun
• boþ bir çekmece seçin
• sistem hafýza kapasitesi (serbest kapasite)
çubuk üzerinde en üst sað bölümde yüzde
oraný (%) olarak gösterilir



Saklanmýþ dikiþ
kombinasyonlarýný bu prosedür
etkilemez, bunlar bozulmadan
kalýr.
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• Dikiþ Deðiþtirme Alaný þimdi boþtur ve yeni
bir dikiþ kombinasyonu programlanabilir
• istenirse, dikiþ kombinasyonunu saklayýn

Bir Bakýþta Çekmece Muhteviyatý

• bir dikiþ kombinasyonu programlayýn
• tekabül eden dikiþ kombinasyonu Dikiþ
Deðiþtirme Alanýnda görünür
• çok fonksiyon düðmesine dokunun
• aþaðýdaki hususlar ekran üzerinde
görüntülenir:
• komple dikiþ bileþimi sol taraftadýr

• bunu yakýn olaný verilen bir boyuttaki dikiþ
bileþimidir, dikiþ bileþimi vasýtasýyla
toparlamak amacý için dikiþ geniþliði veya
dikiþ uzunluðu düðmesini kullanýnýz
• sað tarafta dört düðme vardýr «Bileþimleri
siliniz», «ayna bileþimleri», «gözden
geçirme bileþimleri» ve «bileþim yan
bölücüleri»
• ekraný kapamak için «ESC»’e dokunun

• Öz izlemeyi seçin
• dikiþ kombinasyonu ekranda görünür
• her dikiþ direkt olarak seçilebilir, örn. onu
deðiþtirmek için;

• dikiþi seçin, seçilen dikiþi deðiþtirmek için
SAA otomatik olarak görünür
• dikiþ kombinasyonlarýný taramak için oklarý
kullanýn
• ön izleme ekranýný kapamak için «ESC»’e
dokunun

Saklanmýþ Kombinasyonu Açmak
Saklanmýþ bir kombinasyonu açmak
• dosya çekmecelerine «Dosya
Çekmeceleri»’ne dokunun
• saklanmýþ kombinasyonlarýn bir özeti
görünür
• istenirse, arzu edilen çekmeceye gelin
• arzu edilen çekmeceye dokunun
• Dikiþ Deðiþtirme Alanýnda saklanmýþ
kombinasyonlar görünür
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Dikiþ Kombinasyonlarýný Düzeltmek
En son programlanan dikiþi silmek
• «Delete» (Sil)’e dokunun
• en son girilen dikiþ çýkartýlýr



Deðiþiklikler konum göstericisinin
üstündeki alana etki eder.



Hali hazýrda saklanmýþ dikiþ
kombinasyonlarý ayný yolla
deðiþtirilebilir veya düzeltilebilir.
Düzeltmeleri ve deðiþikleri daimi
olarak saklamak için, kombinasyon daha sonra tekrar saklanmalýdýr.

Kombinasyonun içindeki bir dikiþi çýkartmak
• çýkartýlacak olan dikiþin altýndaki konum
gösteriyi hareket ettirmek için tarama okunu
kullanýn
• «Delete»’e dokunun
• konum göstericinin üstündeki dikiþ çýkartýlýr
• dikiþler otomatik olarak tekrar birleþtirilir

Dikiþi yerleþtirme
• istenen yeri aktif hale getirmek için, konum
göstericiyi hareket ettirin veya uygun dikiþi
direk olarak seçin
• yeni dikiþi seçin
• seçilmiþ dikiþten sonra yeni dikiþ yerleþtirilir

• kombinasyonun baþýnda bir dikiþ
yerleþtirmek için, oku kullanarak konum
göstericiyi en üste hareket ettirin
• yeni dikiþ seçin
• yeni dikiþ konum göstericinin üzerinde
yerleþtirilmiþtir

Dikiþ Kombinasyonlarýnýn Deðiþtirilmesi
• arzu edilen yeri aktif hale getirmek için,
konum göstericiyi hareket ettirin veya uygun
dikiþi direk olarak seçin
• arzu edilen fonksiyonu seçin (örneðin: ayna
simetrisi)
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Tüm Kombinasyonlarý Ayna Simetrisi
yapmak
• Çok Foksiyon düðmesine dokunun
• Ayna görüntüsüne dokun
• bütün kombinasyon yatay olarak ayna
simetrisi olur (sol/sað)

Yan bölücü kombinasyonu
• Multifonksiyon düðmesine dokunun
• Kombinasyonlar fonksiyon «yan bölücü» ile
ayrý bölümlere bölünmüþtür
• makine, kürsörün yerleþtirilmiþ olduðu
yerdeki bölümün içeriðini diker
• bir gelecek bölümü dikmek için kursörü
dikilecek bölüme yerleþtirin

Silme Çekmecesi
Seçenek 1: Üzerine Yazmak
• yeni dikiþ kombinasyonu programlayýn
• «File Drawers (Dosya Çekmeci)» düðmesine
dokunun
• üzerine yazmasýný istediðiniz çekmeceyi
seçin
• mesajý «OK» ile teyit edin
• yeni dikiþ kombinasyonu þimdi bu
çekmecede saklanmýþtýr

Seçenek 2: Silmek
• «File Drawers (Dosya Çekmeci)» düðmesine
dokunun
• saklanmýþ kombinasyonlar görünür
• «Delete (Sil)»’e dokunun
• silinecek dosyalarý seçiniz
• «OK» ile gözüken soruyu teyit ediniz; silme
iþlemi «ESC»’ye dokunmak suretiyle
durdurulur
• seçilmiþ olan çekmeceler boþtur
• çekmece ekranýný kapatmak için «ESC»’e
dokunun
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Kurulum
Kurulum programý, kendi gereksinimlerinize ve
tercihleriniz uymak için dokunmatik ekraný
kiþiselleþtirmeye olanak saðlar. Örnek olarak
en hýzlý dikiþ ve nakýþ süratini
ayarlayabilirsiniz.

Dikiþ bilgisayarý her zaman için tekrar
ayarlanabilir ve fabrika ayarlarýna geri
döndürülebilir.

Kiþisel gereksinimlerinize uygun olarak dikiþ
bilgisayarýný ayarladýktan sonra bilgisayar
kapatýldýktan («0») sonra bile Kurulum
Programýnda yapýlan bütün deðiþiklikler
saklanacaktýr.

Kurulum Programýný Açmak
• Kurulum düðmesine basýn
• Kurulum seçenekleri menüsü
gözükür

Menü
• gereksinimlerinize uygun olarak
deðiþtirilebilen bütün özellikleri menü dikiþ
bilgisayarýnda listeler
1 Gösterge tablosu (ekran) ayarlarý
2 Dikiþ ayarlarý
3 Nakýþ ayarlarý
4 Gösterge tablosu (ekran) kalibrasyonu
5 Gösterge tablosu mesajlar ve sesler
6 Enformasyon
7 Dikiþ makinesinin Güncelleþtirilmesi
8 Fabrika ayarlarýna geri dönme
• dikiþ bilgisayarý kapatýldýðý («0») zaman bile
deðiþiklikler saklý olarak kalýr
• deðiþiklikler her zaman tekrar
programlanabilir

Kurulum Programýndan Çýkmak
• «ESC»’ye dokunun
• Kurulum Programý kapanýr
• bir önceki ekrana döner
Bir sonraki sayfa
• «sonraki sayfa»’ya dokunun
• sonraki ekran görünür
Bir önceki sayfa
• «Önceki sayfa»’ya dokunun
• bir önceki ekran görünür
Saklama ve Kapatma
• «OK»’e dokunun
• deðiþiklikler saklandý, ekran
kapanýr ve menü gözükür
Ekraný kapatmak
• «ESC»‘ye dokunun
• ekran görüntüsü kapanýr,
orijinal ayarlar saklý kalýr ve
menü görünür
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Gösterge Tablosu
1
Kurulum Programýný Açýn
• Kurulum butonuna basýn
• seçili menü görünür
• «1»’e dokunun
• þimdi açýlmýþ olan ekran görüntüsünde
ayarlar deðiþtirilir

Gösterge Tablosu Ayarlarý
Kontrast
• dikiþ geniþlik düðmesini döndürünüz yada
«+» veya «–»’ye dokununuz
• ekranýn kontrastý deðiþir
• deðiþiklikler çubuk üzerindeki numara ile
gösterilir ve «+» ve «-»’nin arka zemininde
mavi renkte gözükür
• temel ayarlamalar, koyu bir çubuk ile
gösterilir
Parlaklýk
• dikiþ geniþlik düðmesini döndürünüz ya da
«+» veya «–» ye dokununuz
• ekranýn parlaklýðý deðiþir
• deðiþiklikler çubuktaki numara ve «+» ve
«-»’nin mavi arka planý ile gösterilir
• temel ayarlamalar, koyu bir çubuk ile
gösterilir
• ekran üzerindeki «tekrar yükleme» düðmesi
sizleri temel ayarlamalara geri götürür

Saklama ve Kapatma
• «OK»’a dokunun
• deðþiklikler saklanýr, ekran
kapanýr ve menü görünür

Ekraný Kapama
• «ESC»’ye dokunun
• ekranda gösterge taplosu
kapanýr, orjinal ayarlara geri
döner ve menü görünür

Hoþ Geldin Ekraný
• Metin çubuðuna dokunun
• klavyeli bir ekran görünür
Hoþ geldin ekranýnda metin
• Hoþ geldin ekraný için metin yazýlabilir
• «ABC» ekran düðmesi (büyük harf) otomatik
olarak aktif (mavi)
• «abc» ekran düðmesi küçük harfe deðiþir
• «Ä À Á», «ä à á» ve «@ #» üst ve altdaki
ekran düðmesi özel karakterleri aktif yapar
• «1,2,3» numaralar ve matematiksel
karakterleri aktif yapar
• klavyenin altýndaki çubuk boþluk çubuðudur
ve kelimeler ve harfler arasýnda boþluklar
yapar

• programlanmýþ metin klavyenin üstündeki
metin çubuðunda görünür
• bu metin çubuðuna dokunarak
programlanmýþ metin tamamen
çýkartýlacaktýr
• metin çubuðunun saðýndaki oka dokunarak
girilmiþ metin saðdan sola doðru çýkarýlýr
• deðiþiklikleri kayýt için «OK»’e dokunun
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Dikiþ Ayarlarý
2
Kurulum Programýný Açmak
• Kurulum düðmesine basýn
• seçilern menü görünür
• «2»’ye dokunun
• «Sewing Settings (dikiþ ayarlarý)» görünür

Motor Hýzý
• dikiþ geniþlik düðmesini çevirerek veya
«+» yada «–» ‘ye dokunarak maks. hýz
deðiþir. Hýzý 8-10 dikiþ ile arttýrýlýr veya
azaltýlýr
• çubuktaki numara her dakikadaki dikiþleri
ifade eder, temel ayarlar koyu çubukta
görünür
Ýplik Gerginliðini Düzeltmek
• dikiþ uzunluk düðmesini çevirerek yada «+»
veya «–»’ye dokunarak iplik gerginliði temel
ayarlarýný (0) artý veya eksi % 20 deðiþtirilir

•

•
•
•

0 = temel ayarlar (fabrika ayarlarý)
1 = + % 10
2 = + % 20
-1 = - % 10
-2 = - % 20
bu düzeltme, iplik aðýrlýðý, v.s gibi
deðiþkenler ile etkilenen temel gerilimi
ayarlar
çubuktaki numara ve «+» veya «-» nýn mavi
arka planý deðiþikleri yansýtýr
«Temel Ayar» ekran butonu sizi temel
ayarlara geri döndürür
Gerilim deðiþikliði bütün dikiþleri etkiler ve
dikiþ bilgisayarý kapatýldýðý («0») zaman
saklý kalýr

Nakýþ Ayarlarý
3

Kurulum programýný açmak
• kurulum düðmesine dokunun
• istenen menü görünür
• «3»’e dokunun
• nakýþ kasnaðýný ayarlamak için ekran
görünür

Bir sonraki sayfa
• «sonraki sayfa»’ya dokunun
• sonraki ekran görünür

Bir önceki sayfa
• «Önceki sayfa»’ya dokunun
• bir önceki ekran görünür

Saklama ve Kapatma
• «OK»’e dokunun
• deðiþiklikler saklandý, ekran
kapanýr ve menü gözükür

Ekraný kapatmak
• «ESC»‘ye dokunun
• ekran görüntüsü kapanýr,
orijinal ayarlar saklý kalýr ve
menü görünür
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Nakýþ Ayarlarý 1
«Referans Durumunu Ayarla» iðneyi nakýþ
kasnaðýnýn ortasýna kalibre eder. Nakýþ modulü
ve oval nakýþ kasnaðý eklenmiþ ise ayarlama
aktif hale gelir. Referans durumunu bir defa
ayarlamak yeterlidir, ayný ayar deðiþikleri
kasnaklara uygulanacaktýr.
• nakýþ þablon modelini kasnaða koyun
• «Check (Kontrol et)» ‘e dokunun
• gösterge ekraný deðiþir
• Kasnak pozisyonu okunur ve iðne ortaya
getirilir
• Ýðne þimdi þablonun orta noktasýnýn üstünde
olmalýdýr, ok ile ayarlanýr
• «OK»’ dokunun
• ayar saklanmýþ olur, gösterge tablosu
kapanýr ve menü görünür

Nakýþ Ayarlarý 2
• «sonraki sayfaya» dokunun
• bu ekranda nakýþ hýzý ayarlanabilir
Ýplik Gerginliðinin Düzeltilmesi
• dikiþ uzunluðu düðmesini çevirin veya «+»
yada «–» dokunmak, üst iplik gerginliði temel
ayarýný (0) artý veya eksi % 20 deðiþtir
0 = temel ayarlar (fabrika ayarlarý)
1 = + % 10
2 = + % 20
-1 = - % 10
-2 = - % 20
• bu düzeltme, dikiþ bilgisayarýndaki temel
gerilme ayarýný ince ayar yapar, iplik aðýrlýðý,
vs. gibi deðiþkenler tarafýndan etkilenir
• çubuktaki numara ve «+» veya «–»’nýn mavi
arka planý deðiþiklikleri yansýtýr
• «Temel Ayar» ekran butonu sizi temel
ayarlara geri döndürür
• gerilim deðiþikliði bütün dikiþleri etkiler ve
dikiþ bilgisayarý kapatýldýðý zaman saklý kalýr

Motor Hýzý
• dikiþ geniþliði düðmesini çevirin veya «+»
yada «–» 6-10
• çubuktaki numara her dakikadaki dikiþleri
ifade eder, temel ayarlar koyu çubukta
görünür
Otomatik Ýplik Kesici
• çubuk aktif halde iken (mavi) üst iplik kesici
kapalýdýr
• çubuk aktif deðilse (x) otomatik iplik kesici
kapalýdýr
• «Auto Thread Cutter (Otomatik Ýplik Kesici)»
çubuðuna dokunmak fonksiyonu aktif hale
getirir veya getirmez
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Dokunsal (Ekran Hassasiyeti)

4

Kurulum Programýný Açmak
• Kurulum düðmesine basýn
• istenen menü görünür
• «4»’e dokunun
• ekranýn dokunma hassasiyetini kalibre
etmek için «Dokunma Kurulum» ekraný
görünür

Dokunsal kurulum
• Kalibrasyon sembolüne dokunun
• sonraki ekran gösterge tablosu görünür

Dokunsal 2
Hdefin merkezindeki iðne ucuna basýnýz ve
tutunuz. Hedef hareket eder. Bütün üç pozisyon
ayarlara ve ekran, orjinal ekrana tekrar
deðiþene kadar, iþlemi tekrar ediniz. «OK»
tuþu ile ayarlamalarý hafýzaya alýnýz.

Saklama ve Kapama
• «OK»’a dokunun
• deðiþiklikler saklanýr, ekran
kapanýr ve menü görünür

Ekraný Kapama
• «ESC»’ye dokunun
• ekran gösterge tablosu kapanýr,
orijinal ayarlar saklý kalýr ve
menü görünür
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Gösterge Mesajlarý ve Ses Ayarlarý

Kurulum Programýný Açmak
• Kurulum düðmesine basýn
• istenen menü görünür
• «5»’e dokunun
• «Ses Ayarlarý» ekraný görünür
5

Ses Ayaralarý
Ses Sistemi
• bu geniþ sol çubuk ile ses aktif hale getirilir
veya getirilmez
• mavi arka plan ve mavi hoparlör çubuðun
aktif olduðunu gösterir
• gri arka plan ve kýrmýzý hoparlör çubuðun
aktif olmadýðýný gösterir
Dikiþ Seçme / Fonksiyon Seçme / BSR
• dikiþlerin ve fonksiyonlarýn seçimi akustik
olarak belirtilir
• dikiþler için (üst dikiþler), hoparlör sembolü
olan çubuða bire defa veya birkaç defa
dokununuz
• bir ile altýya kadar ses seçimleri faaliyete
geçer. Çubuk mavi renktedir ve seçilmiþ olan
ses bir numara ile belirtilir (1-6). Altý ses
iþitilir
• Çubuk gri renkte ve hoparlör kýrmýzý renkte
ise, dikiþler için sesler aktif deðildir
• fonksiyonlar için (orta) sesler ve BSR
(düðme) ile yorgan dikiþi için bir ses ayný
þekilde kapatýlýr ve açýlýr
• «sonraki sayfaya» dokunun

Bir sonraki sayfa
• «sonraki sayfa»’ya dokunun
• sonraki ekran görünür

Bir önceki sayfa
• «Önceki sayfa»’ya dokunun
• bir önceki sayfa görünür

Saklama ve Kapatma
• «OK»’e dokunun
• deðiþiklikler saklandý, ekran
kapanýr ve menü gözükür

Ekraný kapatmak
• «ESC» ‘ye dokunun
• ekran görüntüsü kapanýr,
orijinal ayarlar saklý kalýr ve
menü görünür
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Gösterge Mesajlarý / Ýzleme Fonksiyonlarý

• Ekran «Görüntü Mesajlarý» ve «Ýzleme
Fonksiyonlarý» gözükür
• Görüntü mesajlarýndan ve izleme
fonksiyonlarýndan sonra iþlem kapatýlýr veya
açýlýr
• Üst Ýplik Kontrol Fonksiyonu
• Baský Ayak Pozisyon Fonksiyonu
• Alt Ýplik Kontrol Fonksiyonu
• Çubuk mavi renkte ve göz açýk ise, o zaman
mesaj ve fonksiyon açýlýr
• Çubuk gri renkte ve göz kapalý ise, mesaj ve
fonksiyon kapanýr
• Ses seçimi, diðer fonksiyonlar gibi aynýdýr ve
ekran «Ses Kurulum» üzerinde kapanýr veya
açýlýr
• Mesajlar / Ýzleme fonksiyonlarý ve ses seçimi
baðýmsýz olarak açýlýr veya kapatýlýr (diðer bir
ifade ile mesaj / fonksiyon herhangi bir
akustik ses olmadan açýlýr)

Enformasyon
Kurulum Programýný Açmak
• Kurulum düðmesine basýn
• seçilen menü görünür
• «6»’ya dokunun
• ekran «Lisan Bilgileri» lisaný deðiþtirme
seçeneði gözükür
6

Dil
• bir lisan seçme olanaðý vardýr
• oklara basmak suretiyle lisanlarý tarama
yapýnýz
• aktif lisan mavi renkte gözükür
• «bir sonraki sayfa» tuþuna dokununuz
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• ekran «Satýcý hakkýnda Bilgiler» açýlýr
• Tayin edilmiþ gri renkteki çubuða dokunmak
suretiyle sizlerin BERNINA satýcýsýnýn
aþaðýda belirtilen kiþisel bilgileri giriniz:
• Maðazanýn ismi
• Soyadý, adý
• Telefon numarasý
• Websitesi veya e-mail adresi
• «Bir sonraki sayfa»’ya dokununuz

Ekraný Kapatma
• «ESC»’ye dokunun
• ekran kapanýr ve seçme
menüsü gözükür

• ekran «Versiyon» açýlýr
• dikiþ bilgasayarýnýn geçerli olan versiyonu ve
nakýþ modülü (takýlmýþ olmasý þarttýr)
görülür
• Oklara dokunmak suretiyle, versiyon bilgileri
toparlanýr

Dikiþ ve nakýþ bilgisayarýnýn güncelleþtirilmesi
Kurulum Programýný Açma
• Kurulum düðmesine basýnýz
• seçme menüsü gözükür
• yeni yazýlým versiyonu ile USB çubuðunu
(min. 10 MB serbest alan) dikiþ
bilgisayarýnýn sað tarafýna yerleþtiriniz
• «7»’ye dokununuz.
7



Yeni verileri almak için iki olasý yol
vardýr:
1. Internet’den indirme gibi
2. Yetkili BERNINA satýcýlarýn-dan

100 Kurulum - Programý

«güncelleþtirme» ekraný gözükür
«güncelleþtirme» düðmesine dokununuz
güncelleþtirme iþlemi baþlatýlýt
aþaðýdaki kontroller yapýlýr:
• BERNINA USB çubuðunun takýlýp
takýlmadýðý
• yeterli hafýzanýn bulunup bulunmadýðý
• uygun yazýlým versiyonunun çubuk
üzerinde olup olmadýðý
• müþteriye özel veriler ve ayarlamalar
hafýzaya alýnýr ve iþlem sýrasýnda tekrar bir
defa daha hafýzaya alýnýr
• güncelleþtirme iþlemi baþarýlý olarak
yapýlýrsa, bu bir mesaj tarafýndan
görüntülerin ve dikiþ bilgisayarý ve nakýþ
bilgisayarý yeni versiyon ile birlikte normal
kullaným için tekrar hazýr durumdadýr
• Güncelleþtirme iþlemi yapýlmazsa yada
günçelleþtirme iþlemi sýrasýnda problem
meydana gelmiþse, o zaman bu hata
mesajlarý gözükür

Dikkat:
Günçelleþtirmenin
sonunun bir mesaj ile
görüntülenme-sine kadar
BERNINA USB çubuðunu
çýkarmayýnýz.

•
•
•
•

Fabrika Ayarlarýný Tekrar Ayarlama
Kurulum Programýný Açma
• kurulum düðmesine basýnýz
• seçme menüsü gözükür
• «8»’e dokunun
• bir ekran özeti gözükür

8

• iki seçim olanaðý vardýr:
• fabrika ayarlarýna tekrar dönme
• kiþisel verilerin silinmesi
• «Ayarlarý tekrar ayarlayýn» düðmesine
basýnýz

106
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Fabrika Ayarlarýna Geri Dönmek
• üç seçenek mümkündür:
• Dikiþ
• Nakýþ
• Hepsi
• «fabrika Ayarlarýna Geri Dönme»’de
hangisini istiyorsanýz o düðmeye dokunun
• «OK» ile gözüken görüntü mesajýný
onaylayýnýz
• seçilmiþ alanda, ayarlamalar kusurlu ve
hatalý ayarlamalardýr ve bir önceki ekran
gözükür
• seçme menüsü gözükene kadar «ESC» ‘ye
basýnýz

• «Kullanýcý verilerini siliniz» tuþuna
dokununuz

Kiþilerin verilerini silme
• üç seçim seçeneði vardýr:
• Dilme «Kiþisel Program»
• Nakýþ «Tasarýmlarým»
• Nakýþ «Hafýza Çubuðu» (hafýza
çubuðunun dikiþ bilgisayarýna takýlmasý
gerekir)
• verileri silinecek düðmeye dokununuz
• Gözüken görüntü mesajýný «OK» tuþu ile
onaylayýnýz
• Veriler silinir ve ekran tekrar önceki ekran
konumuna feri döner
• seçme menüsü gözükene kadar «ESC»
tuþuna dokununuz
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Denge
Dikiþ bilgisayarý fabrikayý terk etmeden önce
bütün dikiþler kontrol edilir ve tam olarak
ayarlanýr.
Farklý kumaþlar, iplikler, stabilizörler ve ara
yüzler programlanmýþ dikiþleri etkiler ve
bundan dolayý bunlar doðru ve uygun olarak
dikilemez.

Bu etkiler elektronik denge ile düzeltilebilir,
böylece kumaþa uymasý için gerekli yerde dikiþ
oluþumu ayarlanabilir.

Pratik ve Dekoratif Dikiþler için Denge
Jarse veya triko gibi yumuþak kumaþlar
dikilirken, basýcý ayak altýnda kumaþ gerilir ve
dikilen dikiþi de gerer, Örneðin: Bal peteði dikiþi
açýlýr ve çok uzundur.
Kalýn kumaþlar dikiþin üst üste gelmesine
sebep olabilirler, bu da onu çok kýsa yapar.

Dengeyi Açmak
• «Denge» fonksiyonuna dokunun

Denge Ekraný
• özel Denge ekraný açýlýr
• ekranýn sol kýsmýnda dikiþ orijinal formunda
görünür
• ekranýn sað kýsmýnda yapýlan deðiþiklikler
direk olarak görünür
• dikiþ iþlemi esnasýnda düzeltmeler yapýlabilir
(açýk ekran ile)

Saklama ve Ekraný Kapama
• «OK» ‘ye dokunun
• düzeltmeler saklanmýþ olur ve
denge ekraný kapanýr

Ekraný Kapama
• «ESC»’ye dokunun
• denge ekraný kapanýr ve önceki
ekrana geri döner
Düzeltmeler
• kumaþa dikilen dikiþ açar (örnek: bal peteði
dikiþi) ve doðru görünmez:
• ekranýn sað kýsmýndaki dikiþ kumaþtaki dikiþ
ile ayný olana kadar dikiþ uzunluk
kumandasýný çevirin (ekranda bir mavi
sembol ile gösterilir)

Düzeltmeleri Silmek
• «Temel Ayar»’e dokunun
• seçilen dikiþin düzeltmeleri
çýkartýlýr

Temizleme ve Bakým 103

Temizlik
Dikiþ bilgisayarý, eðer soðuk bir odada muhafaza ediliyorsa, kullanýmdan yaklaþýk bir saat önce
ýlýk bir odaya getirilmelidir.

Dikiþ Plakasýný
Temizleme
Dikiþ levhasý ve çengel altýnda biriken iplik
tiftiklerini ve kalýntýlarý periyodik olarak
temizleyiniz.
• Güç þalterini «0» (kapalý) pozisyonuna
getiriniz ve fiþi prizden çekiniz
• Baský ayaðýný ve iðneyi çýkarýnýz
• Serbest kol kapaðýný açýnýz
• Dikiþ levhasýný arka sað köþeden aþaðý
doðru bastýrýnýz, kaldýrýnýz ve çýkarýnýz
• Alaný tiftik fýrçasý ile temizleyiniz
• Dikiþ levhasýný yerine yerleþtiriniz

Çengelin Temizlenmesi

Yaðlama

• Güç þalterini «0» (kapalý) pozisyonuna
getiriniz ve fiþi prizden çekiniz
• bobin kutusunu çýkarýnýz
• Temin edilmiþ bir fýrça ile veya pamuklu bir
bez ile kança alanýný temizleyiniz. Herhangi
bir sivri keskin bir aletin kullanýlmasý
kancaya zarar verebilir
• bobin kutusunu takýnýz

• Güç þalterini «0» (kapalý) pozisyonuna
getiriniz ve fiþi prizden çekiniz
• Çengel yuvasýna bir damla yað damlatýnýz
• Yað bulaþmasýný önlemek için, dikiþ
bilgisayarýný kýsa bir süre ipliksiz olarak
çalýþtýrýnýz

Dikkat:
Temizlik yada yaðlamadan
önce fiþini prizden çekiniz!

Ekranýn ve Dikiþ
Bilgisayarýnýn
Temizlenmesi



• Nemli bir bez ile siliniz

Çevre Korunmasý
BERNINA þirketi çevrenin korunmasýna çok
önem verir. Sürekli olarak ürün tasarýmýný
ve imalat teknolojimizi geliþtirmek ve
iyileþtirmek suretiyle ürünlerimizin çevresel
etkilerini en düþük seviyeye indirmek
amacýyla elimizden gelen bütün gayreti
göstermekteyiz.
Ömrü dolduðunda, lütfen bu ürünü ulusal
direktif ve talimatlara göre çevresel olarak
sorumluluk taþýyacak þekilde elden çýkarýnýz.
Evinizin çöpleri ve atýklarý ile birlikte bu ürünü
dýþarýya atmayýnýz. Herhangi bir þüpheniz
varsa, lütfen satýcýnýz ile temas ediniz.

Dikiþ bilgisayarýný temizlerken
asla alkol, petrol, beyaz ispirto ve
diðer solventler kullanmayýn.
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Sorun Tespiti
Çoðu durumda arýzalarý aþaðýdaki hususlarý kontrol etme suretiyle tanýmlayýp, giderebileceksiniz.
Þu hususlarý kontrol ediniz:
• Alt ve üst ipliklerin doðru takýlýp, takýlmadýðýný
• Ýðnenin arkalýðýn düz tarafýnda doðru yerleþtirilip, yerleþtirilmediðini
• Ýðne ebadýnýn doðru olup, olmadýðýný - Ýðne/iplik tablosunu kontrol ediniz
• Dikiþ bilgisayarýnýn temiz olup, olmadýðýný - her türlü iplik tiftiðini fýrçalayýnýz
• Çengel yuvasýnýn temiz olup, olmadýðýný
• Gerilim diskleri arasýnda yada bobin yuvasý yayý altýnda iplik sýkýþýp, sýkýþmadýðýn

Üst Ýplik Kopuyor
Olasý Hatalar:
• Üst ip gerilimi çok fazla
• Ýðne kalitesi düþük. Ýðneler ideal olarak
BERNINA bayisinden satýn alýnmalýdýr
• Ýðne hatalý takýlmýþ. Gövdenin düz tarafý
arkaya bakmalýdýr
• Ýðne bükülmüþ yada kör
• Düþük kaliteli, düðümlü yada kuru iplik
kullanýlmýþ
Olasý Çözümler:
• Doðru makara diski kullanýnýz
• Dikiþ levhasý yada çengel ucu hasar
görmüþ. Dikiþ bilgisayarýnýzý BERNÝNA
bayiine götürünüz

Yakalanmýþ ipliði çýkarma
Alt iplik koparsa ve iplik alma manivelasýnýn
alanýnda yakalanýrsa, aþaðýda belirtilen
iþlemleri takip ediniz:
• Güç düðmesini «0» (kapalý) konuma
getiriniz
• Köþeben Torx anahtarý ile baþ kasnak
üzerindeki vidayý çýkarýnýz
• Baþ kasnaðý sol tarafa çekiniz
• iplik artýk parçalarýný alýnýz
• baþ kasnaðý takýnýz ve vidayý sýkýþtýrýnýz

Alt Ýplik Kopuyor
• Alt ip gerilimi çok fazla
• Bobin, bobin yuvasýnda sýkýþýyor:
• Bobini söküp, tekrar takýnýz
• Dikiþ levhasýndaki delik iðne tarafýndan
hasara uðratýlmýþ:
• Bu yetkili bir BERNINA teknisyeni
tarafýndan yeniden cilalanmalýdýr
• Ýðne bükülmüþ yada kör

Görüntünün ayarlanmasý
Doðrudan doðruya ayarlama ekranýný açmak
için aþaðýda belirtilen iþlemleri takip ediniz:
• ayný zamanda gövde üzerindeki heriki iðne
pozisyonuna basýnýz ve bunlarý basýlý olarak
tutunuz

• dikiþ bilgisayarýný ve nakýþ bilgisayarýný
açýnýz
• ayarlama ekraný açýlýr, açýlmaz iki düðmeyi
serbest býrakýnýz
• görüntünün ayarlanmasý için sayfa 96’ya
bakýnýz

Dikiþ atlýyor
• Yanlýþ iðne kullanýlýyor:
• Sadece 130/705H sistem kullanýnýz
• Ýðne kör, bükülmüþ yada yanlýþ takýlmýþ:
• Takarken yukarý saða itiniz
• Ýðne düþük kaliteli yada kötü cilalanmýþ
• Ýðne ucu dikilen kumaþa uygun deðil. Eðer
gerekli ise, örme kumuþlar için bir tükenmez
kalem ve sert deri için bir kesme ucu
kullanýnýz

Ýðne kýrýlýyor
• Ýðne kelepçe vidasý gevþek
• Kumaþ baský ayaðýnýn arkasý yerine
önünden alýnýyor
• Kalýn bir alan üzerinde dikiþ yaparken,
kumaþ hala kumaþta bulunan iðne
tarafýndan itiliyor; Jean ayaðý No.8 kullanýnýz
(seçmeli aksesuar)
• Düþük kaliteli, dengesiz sarýlmýþ yada
düðümlü iplik
• Ýðneler hakkýnda bilgi için 17 inci sayfaya
bakýnýz

Hatalý Dikiþ
• Gerilim diskleri arasýnda iplik kalýntýlarý:
• katlanmýþ ince kumaþý çýkarýnýz (kumaþ
kenarýný kullanmayýnýz) ve bunlar germe
diskleri arasýnda bulunur ve iplik
geriliminin sol tarafýnda kumaþý ileriye ve
geriye doðru hareket ettirmek suretiyle
bunlarý temizleyiniz
• Bobin yuvasý yayý altýnda iplk kalýntýlarý
• Ýplikler yanlýþ takýlmýþ. Üst ve alt iplikleri
kontrol ediniz
• Doðru makara diski kullanýnýz
• temizleyin ve kanca oluk bölgesini yaðlayýn

Kalýn kumaþ dikilemiyor
• Ýðne/iplik kombinasyonu yanlýþ (koyulan iðne
için iplik çok kalýn)
• kalýn dikiþin üzerinden dikiþ yapýlýyorsa,
yükseklik ayar plakasý kullanýn

Dikiþ bilgisayarý çalýþmýyor
yada yavaþ çalýþýyor
•
•
•
•

Fiþ düzgün takýlmamýþ
Güç þalteri kapalý («0») pozisyonunda
Dikiþ bilgisayarý soðuk bir odada duruyor
dikiþ makinesini tekrar çalýþtýrýnýz

Arýzalý dikiþ lambasý
• CFL-dikiþ lambasýnýn yetkili bir BERNINA
teknisyeni tarafýndan deðiþtirilmesi
gerektiðini unutmayýnýz

Üst iplik gösterge algýlayýcýsý
• Kurulum programýnda aktif deðil

Alt iplik gösterge algýlayýcýsý
• masura kapaðý kapalý deðil
• ayar programonda aktif deðil
• masura mahfazasýndan iplik liflerini ve
artýklarý çýkartýn

Hatayý güncelleþtirme
Güncelleþtirme iþlemi durmuþ durumda ise
(saat camý artýklar), aþaðýdaki iþlemleri takip
ediniz:
1. USB çubuðunu çýkarýnýz ve Dikiþ/Nakýþ
bilgisayarýný kapatýnýz
2. Dikiþ/Nakýþ bilgisayarýný çalýþtýrýnýz ve
görüntüde gösterilen mesaj ile gösterilmiþ
olduðu gibi güncalleþtirme iþlemini yapýnýz
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Ekranda Mesajlar
Bazý özel durumlarda ekranda mesajlar
görünür. Bunlar, seçilen uygulamalar ve
fonksiyonlar için hatýrlatma, ikaz veya teyit
olarak hizmet ederler.

Mesaj

Notlar

Ýkaz

Kullanýcýnýn bazý iþlemleri fonksiyon
yapýlmadan önce yapmasý gerekir veya
kullanýcýnýn dikkatinin belirli bir konuya
çekilmesi gerekir.

Sorular

Kullanýcý gerçekten fonksiyon yapmak istiyor
mu? Örneðin verilerin silinmesi, vs.

Güvenlik Programý aktif durumda

Gerekli ise, cihazý durudurunuz.

Bu dikiþ numarasý dikiþ bilgisayarýnda
mevcut deðil.

Diðer bir dikiþ numarasýný koyunuz.

Kombi modu bu deseni desteklemiyor.

Dikiþ No. 5 Kombi Modunda seçilemez. Dikiþ
bilgisayarý, böyle bir dikiþi seçme durumunda
tepki vermez.

Besleme diþlisini dikiþ pozisyonuna getirin.

«Besleme mandalýný indriniz» düðmesine
basýnýz. Besleme mandalýnýn pozisyonu
deðiþtirmiþ ise, mesaj otomatik olarak ortadan
kalkar.

Ýplik kopmasý boþ makara veya iplik kontrol
deliði alanýnda tiftik bulunmasý.

Üst ve/veya alt ipliði kontrol ediniz ve gerekli
ise, tiftiðin bobin alanýný temizleyiniz yada ipliði
boþa alýnýz.

Bobin sarýcýsý çalýþýyor.

Sarýcýnýn hýzý, dikiþ düðmesi veya ekran
düðmeleri üzerindeki «+» ve «-» ile deðiþtirilir.
Sarýcý kapatýlmýþ ise veya «ESC» tuþuna
basýlýrsa, mesaj otomatik olarak ortadan
kaybolur.

Basýcý ayaðýný indirin.

Baský ayaðý alçaltýlýrsa, mesaj otomatik olarak
ortadan kaybolur.
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Basýcý ayaðý kaldýrýn.

Baský ayaðý yükseltilirse, mesaj otomatik
olarak ortadan kalkar.

Ýðnenin dikiþ plakasýna yada basýcý ayaða
girmesi gerekir.

Güvenlik ekranýndaki ayarlamalarý kontrol
ediniz.

Dikiþ bilgisayarýnýn temizlenmesi /
yaðlanmasý gerekir.

Ýlgili talimatlar, el kitabýnýz sayfa 103’de
verilmiþtir.
Bu bildiri yakl. 180,000 dikiþten sonra gözükür.
Temizleme/yaðlama iþleminden sonra «OK»
tuþuna basmak suretiyle görüntüyü siliniz.
Görüntü geçici «ESC» tuþuna basmak
suretiyle siliniz, ama dikiþ bilgisayarý tekrar
çalýþmaya baþlatýldýðý zaman tekrar gözükür,
üçüncü defa «ESC» tuþu ile silme iþlemi
yapýldýktan sonra, temizleme bildirisi, ilaveten
yakl. 180,000 dikiþten sonra tekrar gözükür.

Servis Bildirisi

Dikiþ bilgisayarýnýn bir BERNINA satýcýsýna
servis ve bakým için götürülmesi gerekir.
Bildiri, yakl. 2,000,000 dikiþten sonra gözükür.
Servis ve bakým iþleri, BERNINA satýcýsý
tarafýndan yapýlmýþ ise, dikiþ sayacý tekrar «0»
konumunda olacaktýr ve artýk görüntü
gözükmez. Görüntü «ESC» tuþuna dokunmak
suretiyle geçici olarak silinir, ama dikiþ
bilgisayarý tekrar çalýþmaya baþladýðý zaman
tekrar gözükür. Üçüncü defa «ESC» tuþu ile
silindikten sonra, bildiri yakl. 4,000,000 dikiþte
tekrar gözükür.

Silme veya fazla yazma verileri, örneðin
çekmeceler.

«OK» tuþu ile onaylayýnýz veya «ESC» ile iptal
ediniz.

Ana motor çalýþmadý. Baðlantý sistemini
kontrol edin.

Kanca alanýndaki bobin yuvasýndaki iplik
tiftiklerini temizleyiniz.

USB çubuðu üzerinde yeterli hafýza yoktur.

USB çubuðu üzerindeki verileri siliniz.
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Güncelleþtirme dosyalarý
tamamlanmamýþtýr.

BERNINA hafýza çubuðu üzerinde hafýzaya
alýnacak hiçbir kiþisel veriler yoktur. Lütfen
yerleþtirilmiþ doðru ve uygun BERNINA hafýza
çubuðunun doðru olup, olmadýðýný kontrol
ediniz ve bundan sonra dikiþ bilgisayarýný
çalýþtýrmaya baþlayýnýz.

Hafýzaya alýnmýþ kiþisel veriler eksiktir.

Tekrar edilen (3 defa) BERNINA hafýza çubuðu
üzerinde hiçbir düzeltici kiþisel veriler
bulunmamýþtýr. Otomatik güncelleþtirme iþlemi
iptal edilmiþtir. Yazýlým, uygun olarak
güncelleþtirilmiþtir, fakat sizlerin kiþisel verileri
eski durumuna getirilmemiþtir.

BERNINA hafýza çubuðu yerleþtirilmemiþ.

BERNINA hafýz a çubuðu güncelleþtirme
verileri ile dikiþ bilgisayarýna yerleþtiriniz ve
yalnýzca otomatik güncelleþtirme tamamlandýðý
zaman çýkarýnýz.

Güncelleþtirme iþlemi yapýlmamýþtýr.

Orijinal yazýlým versiyonu hala dikiþ
bilgisayarýndadýr. BERNINA hafýza çubuðunu
güncelleþtirme verileri ile birlikte dikiþ
bilgisayarýna yerleþtiriniz ve güncelleþtirme
iþlemini tekrar çalýþtýrmaya baþlayýnýz.
BERNINA hafýza çubuðu üzerindeki
güncelleþtirme verilerini kontrol ediniz. Sizlerin
versiyonu ile halihazýrda temin edilmiþ olabilir.

Güncelleþtirme iþlemi baþarýlý olmuþtur.

Dikiþ bilgisayarý en son yazýlým versiyonu ile
temin edilmiþ olup, þimdi kullanýma hazýrdýr.
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Dikiþ Fikirleri
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Nakýþ Bilgisayarýnýn Ayarlanmasý
Detaylar

1
2
3
4
5
6
7
8

1
2

3

4

Nakýþ yüzeyi
Nakýþ kolu
Nakýþ çemberi baðlantýsý
Aksesuar kutusu
Baðlantý kulpu sað
Baðlantý kulpu merkez
Dikiþ bilgisayarý baðlantý kablosu
Kablo tutucusu

5
6

Önden görünüm

1

8

Arkadan görünüm

8

7



Dikiþ bilgisayarýnýn kablo
baðlantýlarý ile birlikte yan
görünüþü (el çarký) dikiþi
bilgisayarýn kullaným kýlavuzunun
7.inci sayfasýnda görülmektedir.
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Standart Aksesuarlar*

Geniþ oval nakýþ çemberi (145x255mm)
Büyük oval nakýþ çemberi için kalýp
a640 için VAR. 01

Orta nakýi çemberi (100x130mm)
Orta nakýþ çemberi için kalýp

Nakýþ baský ayaðý No. 26
Üst iplik makarasý için að - dengeli bir
makara takma için üst iplik makarasý
üzerinden çekiniz

Nakýþ bobin kutusu

Nakýþ iðneleri yelpazesi

Nakýþ Modulü çantasý

PC Nakýþ yazýlýmý için USB baðlantý kablosu

Nakýþ yazýlýmý EditörLite

*pazardan pazara deðiþebilir
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Seçmeli Aksesuarlar*

Küçük nakýþ çemberi (72x50mm)
(normal kullaným ve serbest kol nakýþ için)
Normal kullaným için mavi kalýp
Serbest kol nakýþ için kýrmýzý kalýp

Nakýþ en büyük çember (150x400mm)
En büyük-çember için kalýð, a640 için
VAR. 01

Serbest kol nakýþ için adaptör

Düz dikiþ levhasý 9mm

BERNINA USB çubuðu

BERNINA artista yazýlýmý

BERNINA çeþitli makara tutucusu

BERNINA nakýþ kartlarý / Magic Box
(Sihirli kutu)

Dikiþ bilgisayarý ve nakýþ modulü için çanta
sistemi

* pazardan pazara deðiþir
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Modulün Dikiþ Bilgisayarýna Takýlmasý

Dikkat!
Nakýþ modulü baðlanýrken, tüm
parçalarýn düz ve dengeli bir
yüzey üzerinde olmasýna dikkat
edilmelidir!

Modulün dikiþ bilgisayarýna
takýlmasý
• Modulü serbest kol arkasýndan dikiþ
bilgisayarýna yerleþtiriniz
• Modulü sol taraftan dikiþ bilgisayarýna doðru
itiniz, böylece baðlantý kulplarý taban
levhasýna oturur

Kablonun çýkarýlmasý
• Kablo modulü dikiþ bilgisayarýna baðlar
• Kabloyu modulün arkasýndaki tutucudan
dýþarý çekiniz

Kablonun baðlanmasý
• Düz tarafý öne takýnýz
• Fiþi dikiþ bilgisayarýnýn sað tarafýndaki
okete takýnýz

Modulün sökülmesi
• Modulü kaldýrmak için sað arka köþeyi
kavrayýnýz ve sola hareket ettiriniz

Kablonun çýkarýlmasý
• fiþi çekiniz
Kablonun modul üzerinde muhafazasý
• Kabloyu her iki kablo tutucuya sokunuz
• Sabitlemek için yavaþça bastýrýnýz

Dikkat!
Nakliye için modul ve dikiþ
bilgisayarýný daima ayýrýnýz.
Bunlarý asla takýlý vaziyette
taþýmayýnýz.
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Serbest Kol Nakýþ için Adaptör Baðlanmasý (seçmeli aksesuar)
Adaptör, dikiþ bilgisayarýnýn serbest kolunda boru þekilli parçalarýn (kollar, pantolon, bebek
elbiseleri, çoraplar, vs.) nakýþ edilmesi için kullanýlýr.

Adaptörün dikiþ bilgisayarýna baðlanmasý
• serbest kol arkasýndaki adaptörü dikiþ
bilgisayarýna doðru itiniz, böylece baðlantý
kulplarý dikiþ bilgisayarýnýn taban levhasýna
oturur

Modulün adaptöre baðlanmasý
• Modulü, ön kenarý adaptördeki L þekilli
kýlavuza mümkün olduðu kadar yakýn olacak
þekilde adaptöre yerleþtiriniz
• Modulü, baðlantý kulplarý adaptörün taban
levhasýna oturana kadar soldan kýlavuza
doðru itiniz

Serbest kol nakýþ çemberi
• Küçük oval nakýþ çemberi serbest kol için
özel olarak tasarlanmýþtýr

Adaptörün çýkartýlmasý
• Modulü adaptörden çýkarýnýz
• Adaptörün arka sað köþesi bir tutaç olarak
kullanýlmak üzere tasarlanmýþtýr
• Adaptörü bu tutaçtan kavrayýnýz ve dikiþ
bilgisayarýnýn taban levhasýndan çýkarýnýz

Dikkat!
Serbest kol nakýþý için sadece
küçük çember kullanýlabilir.
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Nakýþ Bilgisayarýný Nakýþ için Hazýrlama

16

Nakýþ baský ayaðý No. 26
• Nakýþ baský ayaðý No. 26’yý takýnýz
• baský ayaðýný kaldýrýnýz, böylece nakýþ
çemberi takýlabilir

17

Nakýþ için iðne
• nakýþ ipliðine baðlý olarak 75 ila 90 arasý
ölçülerde iðne kullanýnýz
• metalik iplikle nakýþ yapmak için özel nakýþ
yada metafil iðne kullanýnýz
• hasarsýz bire iðne kullanýnýz
• iðneyi kaldýrýnýz, böylece nakýþ çemberi
takýlabilir

Alt besleme aðzý
• besleme aðzýný indirmek için dikiþ
bilgisayarýnýn sað tarafýndaki düðmeye
basýnýz

Düz dikiþ levhasý (seçmeli aksesuar)
• düz dikiþ levhasý küçük bir iðne deliðine
sahiptir. Ýðne takma noktalarý (üst ve alt iplik
dikiþi) daha iyi bir nakýþ sonucu ortaya
çýkaracak biçimde sýnýrlýdýr
• standart dikiþ levhasýný çýkarýnýz ve bunu
düz dikiþ levhasý ile deðiþtiriniz

19

Üst ve Bobin Ýpliðinin Takýlmasý

Üst ipliðin takýlmasý
• köpük ped takýnýz ve üst iplik makarasýný
yerleþtiriniz
• rayon yada kaygan nakýþ ipliði kullanýrken
aðý üst iplik makarasý üzerinden kaydýrýnýz
• Bu üst ipliðin kaymasýný önler ve daha
dengeli bir beslenme saðlar

Bobin ipliðini germe
• Nakýþ iþlemi için, ipliðin uzun ve arkaya
sarkýk germe kýlavuzuna yerleþtiriniz

Makara pimi
Metalik yada özel iplikler
kullanýrken, dikey makara pimi
ve tamamlayýcý iplik kýlavuzu
(opsiyonel aksesuar) kullanýmý
sorunlarýn önlenmesine yardýmcý
olabilir.

13
10



Nakýþ yaparken, bobin ayný
dikiþte olduðu gibi sarýlabilir.



Alt iplik gösterge sensörü,
yalnýzca nakýþ bobin kutusunun
yerleþtirilmesinden sonra bobin
kapaðý kapalý olduðu zaman
çalýþýr (Sensörün kurulum
programýnda çalýþtýrýlmasý
gerekir).
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Kumaþýn Çembere Yerleþtirilmesi

Merkezleme
• Nakýþ yapýlacak kumaþýn merkezini tespit
ediniz
• bir kumaþ markörü yada tebeþir ile
iþaretleyiniz

Nakýþ çemberinin kullanýmý
• vida(lar)ý gevþetiniz
• iç çemberi çýkarýnýz
• her iki çemberdeki oklar hizada olmalýdýr
• oklar orta ve büyük çemberlerin ön
ortasýnda, küçük çemberin ise sað
tarafýndadýr

Nakýþ kalýbý
• her bir nakýþ çemberi için bir kalýp
mevcuttur
• nakýþ yüzeyi 3/8” (1 cm)’lik kareler halinde
iþaretlenir
• iþaretlerin kumaþa geçirilmesi için merkez
ve köþeler delikler ile iþaretlenir
• Kalýbý iç çembere yerleþtiriniz, böylece
BERNINA kelimesi ön tarafa gelir (oklar ile)
ve okunabilir

Kumaþýn çembere yerleþtirilmesi
• kumaþý dýþ çemberin üstüne yerleþtiriniz
• iþaretlenmiþ orta noktayý iç çember
üzerindeki kalýbýn ortasýna yerleþtiriniz
• iç ve dýþ çemberlerdeki oklarý hazýrlayýnýz
• kumaþý serbest býrakmak için vidalarý
gevþetmek suretiyle iç çemberi kumaþýn ve
dýþ çemberin üstüne yerleþtiriniz ve yerine
bastýrýnýz. vidalarý sýkýnýz
• Kalýbý çýkarýnýz

• kalýp iç çembere otomatik olarak oturacaktýr
• kalýbý küçük ve orta çemberlerden çýkarmak
için parmak delikleri ve geniþ çember kalýbý
için özel monte klipsleri mevcuttur
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Nakýþ Dengeleyicileri

Yýrtýlma dengeleyicileri
• arabirime benzer olarak; kaðýt gibi yýrtýlýr
• bir veya birden çok tabaka kullanýlabilir
• deðiþik aðýrlýklarda temin edilebilirler
• daha fazla denge için, çembere yerleþtirmeden önce kumaþýn arka tarafýna geçici
sprey yapýþkan tatbik ediniz
• Dikiþten sonra fazladan dengeleyici nakýþýn
arkasýndan dikkatlice yýrtýlýr
• Daha geniþ nakýþ yapýlmýþ alanlarýn altýnda
dengeleyici kalacaktýr
Uygulama:
• tüm dokuma kumaþlarý ve elastik olmayan
kumaþlar için uygundur

Ütüleme arabirimi
• ýlýk suya batýrýlmak suretiyle önceden
çektirilmiþ olmalýdýr
• bu, kumaþýn arka tarafýna preslenir
(yapýþtýrýlýr)
• ütüleme arabirimleri deðiþik aðýrlýklarda
temin edilebilir ve kullanýlan kumaþa uyacak
biçimde seçilmelidir
• ayný zamanda sökülebilir ütüleme
arabirimleri de mevcuttur



Kaðýt destekli yapýþkan stabilizör
kullanýldýðýnda, iðne, dikiþ plakasý
ve kanca alanýndaki yapýþkan
kalýntýlarýnýn temizlendiðinden
emin olunuz.

Uygulama:
• üzerine motifler yerleþtirilecek kumaþlar için
gövde ve þekli saðlamak için gövde ve þekil
saðlamak amacýyla
• uygun dengeleyici ile birlikte müþtereken
kullanýnýz
Yapýþkan Madde Spreyi
• Lütfen yapýþkan madde spreyini sizlerin
nakýþ sistemine yakýn yerde kullanmaktan
kaçýnýnýz
• Daha fazla ve iyi istikrar saðlamak için,
kumaþý pürüzsüz durumak getirmek için
strabilizörü spreyleyiniz ve kumaþýn arka
tarafýna yapýþtýrýnýz, böylece hiçbir þekilde
buruþukluk ve katlanma olmayacaktýr
• Yapýþkan maddeyi dikkatlice ve itina ile
kullanýnýz ve 25cm - 30cm arasýnda sprey
iþlemini yapýnýz
Kullaným:
• Streç ve örülmüþ malzeme: kendi þeklini
koruyacaktýr
• Aplik: aplikleri mükemmel yerleþtiriniz
• Ýki veya daha fazla parça kumaþ: kumaþ
tabakalarýnýn kaymasýný önleyin
• kumaþ parçalarý: stabilizörlerin üzerine
yerleþtiriniz örn. cep kapaklarý üzerine
• örtülü kumaþlar (örn. kadife) kasnakta
sabitleþtirilmemesi gerekir, çünkü kasnak
iþaretlerinin çýkma ihtimali vardýr

Kesme dengeleyicileri
• bir veya daha çok tabaka kullanýlýr
• hafif ve aðýr tiplerde temin edilebilir
• daha fazla denge için, çembere
yerleþtirmeden önce kumaþýn arka tarafýna
geçici sprey yapýþkan tatbik ediniz
• dikiþten sonra nakýþýn arkasýndan dikkatlice
kesiniz
• daha geniþ nakýþ yapýlmýþ alanlarýn altýnda
dengeleyici kalacaktýr
Uygulama:
• baþta örmeler olmak üzere elastik kumaþlar
için uygundur

Kaðýt arkalý yapýþkan dengeleyiciler
• dengeleyiciyi kaðýt üste gelecek biçimde
çembere yerleþtiriniz
• kaðýdý çentmek için sivri uçlu bir obje (örn.
makas) kullanýnýz ve yapýþkan yüzeyde
kalacak biçimde sökünüz
• nakýþ yapýlacak kumaþ kýsmýný dengeleyici
üzerinde konumlandýrýnýz
Uygulama:
• jarse yada ipek gibi nazik kumaþlar için
kullanýlýr
• Kadife gibi çembere yerleþtirilmesi zor
kumaþlar için kullanýlýr

Ýlave sertleþtirme için sprey kola
• Sprey kola ince, yumuþak yada gevþek
dokunmuþ kumaþlarýn sertleþtirilmesi için
idealdir
• nakýþ yapýlacak alana püskürtünüz,
kurumaya býrakýnýz yada ýlýk ütü ile nazikçe
presleyiniz
• kumaþýn arka tarafýnda daima suda
çözülebilir dengeleyici gibi ilave bir
dengeleyici kulanýnýz
Uygulama:
• patiska, ince keten, vs. gibi ince gevþek
dokunmuþ kumaþlar için idealdir
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Plili kumaþlar ve dantel için suda çözülebilir
dengeleyici
• suda çözülebilir dengeleyiciler plastik sargý
gibi görünürler
• nakýþ tamamlandýðýnda dengeleyiciyi ýlýk
suda çözünüz
• suda çözülebilir dengeleyiciler havlu gibi
kalýn yada ilmekli kumaþlar için ideal
koruyucudurlar
• kumaþ ve motif için uygun dengeleyici ile
arkadan desteklenen havlu yada çok tüylü
kumaþýn üzerine yerleþtiriniz. Bu durum
ayrýca ipliðin kumaþ içerisine batmasýný
önler ve kumaþýn nakýþ dikiþleri arasýndaki
gözükmesini önler
• gerekli ise, dengeleyiciyi sabitlemek için
sprey yapýþkan kullanýnýz
• plili kumaþ için, gerekli ise, ters taraftan ilave
uygun dengeleyici ile destekleyiniz
• dantel nakýþ için çembere bir yada iki tabaka
suda çözülebilir dengeleyici yerleþtiriniz
(kumaþ üzerinde motif nakýþ iþlemine tabi
olmadýðýndan, yalnýzca iplikli nakýþ iþlemi
yapýlmýþ olan motif geriye kalmýþtýr)
• dengeleyiciyi çözdükten sonra, motifi düz bir
zemine yatýrýnýz ve kurumaya býrakýnýz

• suda çözülebilir dengeleyici, kadife gibi
yýkanmayan kumaþlarýn üstünde
kullanýldýðýnda, ayný zamanda nazikçe
yýrtmak suretiyle de sökülebilir
Uygulama:
• havlu, kadife, bukle örgü, vs. için ideal
• organze, patiska, vs. gibi ince, þeffaf
kumaþlar için ideal
• düþük dikiþ sayýlý motifler ile dengeleyici
olarak kullanýlmak üzere tavsiye olunur
• dantel motifleri dikmek için daha aðýr suda
çözülebilir dengeleyiciler kullanýnýz
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Bir nakýþ motifi seçimi
• ince kumaþlar üzerine nakýþ için düþük
dikiþ sayýlý basit motifler uygundur
• büyük ölçekli, yoðun nakýþlý motifler (örn.
çok renkli ve deðiþik yönde nakýþlar) orta
aðýrlýkta ve aðýr kumaþlar için uygundurlar

Nakýþ testi
• daima numune kumaþ üzerinde bir nakýþ
testi yapýnýz. Eðer gerekli ise, renk, iplik
kalitesi, iðne, dikiþ yoðunluðu, vs.’yi uygun
biçimde ayarlayýnýz
• Test için, projede kullanacaðýnýz ile ayný
kumaþ ve dengeleyiciyi kullanýnýz

Motiflerin Ölçeði / Ebadý
• motiflerin ölçeði/ebadý nakýþ bilgisayarýnda
yada bilgisayardaki artista yazýlýmý ile
ayarlanabilir
• iyi sonuçlar elde etmek için, motifler 75% ila
150% ölçekleri arasýnda olmalýdýr
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Farklý Dikiþ Tipleri

Tabaka altý dikiþleri
• tabaka altý dikiþler bir motifin temelidirler ve
esas kumaþýn dengelenmesi ve þeklinin
sabit tutulmasý için kullanýlýrlar. Bunlar ayný
zamanda motifin kaplayýcý dikiþlerini örmeye
yada kumaþa batmasýný önlerler

Saten dikiþ
• Saten dikiþ yoðun bir zig-zag’dýr
• Saten dikiþler küçük ve dar alanlarý
doldurmak için elveriþlidir. Saten dikiþler,
büyük ve geniþ alanlarý doldurmaya elveriþli
depildir, çünkü uzun dikiþler çok gevþektir
ve kumaþý kesemez. Bunlara ilaveten çok
uzun olan dikiþler ile ipliklerin bir yerlere
takýlma tehlikesi vardýr ve bu durum nakýþ
iþlemine zarar verir, bozulmasýna neden
olur

Adým dikiþ
• temel olarak geniþ alanlarý çabuk doldurmak
için kullanýlan, belli bir dikiþ uzunluðundaki
dikiþlerden oluþan bir dolgu dikiþidir

Fantazi dolgu dikiþleri
• alanlara özel bir efekt vermek için
• doldurulacak bir alanda bir motif oluþturacak
dikiþler

Taslak dikiþler
• genellikle düz yada saten dikiþler
• belli bir alan yada alanlarý tanýmlamak için
kullanýlýr
• örnekler: düz dikiþ, duble run, üçlü run,
saten

Atlamalý dikiþler
• motifin bir kýsmý bitip, bir sonraki
baþladýktan sonra kumaþtan atlayan uzun
dikiþler
• atlamalý dikiþten önce ve sonra sabitleme
dikiþleri dikilir
• bir sonraki rengin nakýþ iþlemi baþlamadan
önce atlamalý dikiþler kýrpýlýr
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Nakýþ Ýplikleri

Baþarýlý nakýþtaki en önemli unsurlardan biri
ipliðin kalitesidir. Düþük kaliteli ipliklerle sýklýkla
olabilecek düzensizlikler, iplik kopmalarý vs.’den
kaçýnmak için ipliklerinizi BERNINA
bayilerinden almanýzý tavsiye ederiz.
Üst iplik olarak parlak suni ipek yada polyester
nakýþ ipliði kullanýrsanýz, nakýþ daha etkin olur.
Güzel nakýþlar için bunlarýn geniþ bir renk
yelpazesi mevcuttur.



Metalik iplikler ile dikiþ yaparken
dikey makara pimi ve tamamlayýcý iplik kýlavuzu (seçmeli
aksesuar) kullanýlmasýný tavsiye
ederiz.

17

Makara Ýplikleri
Makara dolum (özel makara ipliði)
Makara dolum, makara için özellikle uygun bir
yumuþak ve hafif polyester ipliktir. Bu özel
makara ipliði sabit bir iplik gerilimi ve üst ve
makara ipliklerinin birbirlerine en uygun bir
optimum sarýlmalarýný saðlar.



Suni ipek iplikler
Suni ipek parlak bir yapýya sahip ince bir
viskon fiberdir ve ince, narin nakýþlar ile aþýrý
yýpranma ve aþýnmaya maruz olmayan
kumaþlar için uygundur.
Metalik sargýlý polyester iplikler
Metalik iplik nakýþta özel efekler için uygun
hafif ve orta aðýrlýk arasýnda bir ipliktir.
Tercihen bir 130/705 H-MET iðne yada muhtelif
ebatlardaki organ iðne ile kullanýnýz.

15

Örme ve nakýþ ipliði
Pamuklu kumaþ üzerine yapýlacak nakýþ için
uygun merserize pamuk iplik (Mettler 60 aðýrlýk
tavsiye olunur).
Beyaz bobin ipliði yada kumaþa
uygun renk kullanýnýz.

Polyester iplikler
Parlak polyester zor aþýnan, rengi solmayan
bir ipliktir ve yüksek bir gerilme gücüne
sahiptir. Baþta çocuk elbiseleri ile sýklýkla
yýkanan yada çok fazla aþýnma ve yýpranmaya
maruz kumaþlar olmak üzere her tip nakýþ için
uygundur.

Nakýþ iðnesi
• doðru ebattaki iplik, doðru ebattaki iðneye
karþýlýk gelmelidir
• iðneyi düzenli olarak deðiþtiriniz
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Nakýþ Motiflerinin Seçimi
Hoþ geldin ekraný
• nakýþ bilgisayarýný çalýþtýrmaya baþladýktan
sonra, birkaç saniye için Hoþ Geldin ekraný
gözükür, ancak bir metinin kurulum
programýna giriþinin yapýlmýþ olmasý þarttýr
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«Nakýþ Bilgisayarý » ekran
düðmesi üzerinde
• seçme menüsünde «Nakýþ Bilgisayarý»
tuþuna basýnýz

Nakýþ gereksinimler
• Nakýþ þartlarýný iþaret eden özel bir ekran
gözükür:
• nakýþ kasnaðýný çýkarýn
• nakýþ baský ayaðý No. 26’yý takýnýz
• baský ayaðýný yükseltiniz
• besleme mandalýný açýnýz
• nakýþ bobin kutusunun uzun ve sarkýk
örgü germesi vasýtasýyla, bobin ipliðini
takýnýz
• Bütün nakýþ koþullarý yerine getirilmiþse, o
zaman «OK» tuþu ile ekraný kapatýnýz
• nakýþ kasnaðý HAREKET edecektir

«USB Çubuk» düðmesi
• «USB çubuk» tuþuna dokununuz
• çubuðun motifleri (seçmeli aksesuar) görüntü
ekranýndarenkli olarak gözükür (ancak
çubuðun takýlmýþ olmasý gerekir)
• ekran üzerindeki uygun düðmeye basmak
suretiyle bir motif seçiniz

• Ýçeriye monte edilmiþ nakýþ motifleri
«Alfabeler», «Motifler» ve «Tasarýmlarým»
ekran üzerindeki düðmelerden seçilebilir

Alfabeyi seçme
• Seçme menüsünde «Alfabeler» düðmesine
dokunun
• ekrandaki görüntüde farklý alfabeler belirir
• alfabelerin birini seçin
• ekranda bir duþ takýmý belirir

Motifleri seçme
• seçme menüsünde «Motifler» düðmesine
dokunun
• ekrandaki görüntüde renkli motifler belirir
• ekrandaki düðmelerdem uygun olanýna
basýp bir motif seçin

Kendi Tasarýmý seçme
• seçme menüsündeki «Tasarýmlarým»
düðmesine dokunun
• enrandaki görüntüde kaydedilmiþ kiþiye ait
motifler belirir
• uygun düðmeye dokunup bir motif seçin
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Nakýþ Ýþlemine Baþlama
Nakýþ Çemberinin Seçilmesi
Edit 1 Ekraný
• motiflerin birçok seçiminden bir nakýþ
motifini seçiniz
• Ekranda «Edit 1» gözükecektir

• seçilmiþ olan nakýþ motifi en
uygun kasnak üzerinde (mümkün
olduðu kadar en küçük kasnak
üzerinde gösterilir
• ekran üzerindeki «kasnak»
düðmesi hangi kasnaðýn
gösterileceðini gösterir
• önerilen nakýþ kasnaðýný takýnýz

Nakýþ çemberinin takýlmasý
Ýðnenin ve nakýþ baský ayaðýnýn kaldýrýlmasý
• iðne ve nakýþ baský ayaðýný kaldýrýnýz
• çemberi kumaþýn sað tarafýndan ve
mekanizmayý sola takarak tutunuz
Çemberin takýlmasý
• çemberi nakýþ baský ayaðýnýn altýndan
geçiriniz
• takýlan mekanizmanýn kenarlarýný çemberin
yanýndan sýkýþtýrýnýz
• çemberin orta noktalarýný (takýlan küçük
kelepçeler) nakýþ kolu kroþe üzerine
konumlandýrýnýz

Nakýþ Motifleri

• «OK» tuþuna veya baþ kasnak üzerindeki
çalýþtýrma/durdurma düðmesine basýnýz
• nakýþ bilgisayarý kasnaðýn takýlý olup
olmadýðýný kontrol etmek amacýyla hareket
eder

Nakýþ Menüsü
• nakýþ menüsü, nakýþ motifi ile açýlýr
• nakýþ motifi, nakýþ iþlemini yapmak için
hazýrdýr

• yerine oturana kadar çemberi aþaðý
bastýrýnýz
• çemberin takýlan mekanizmasýný serbest
býrakýnýz
Çemberin çýkarýlmasý
• çember takma mekanizmasýndaki her iki
kenarý birbirlerine doðru bastýrýnýz
• çemberi çýkarmak için yukarý çekiniz
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Ana çerçevedeki çalýþtýrma-Durdurma
düðmesi ile nakýþ iþleminin baþlatýlmasý
• baský ayaðýný indiriniz
• nakýþ bilgisayarý çalýþana kadar ana
çerçevedeki Çalýþtýrma-Durdurma
düðmesini basýlý tutunuz
• nakýþ bilgisayarý yakl. 7 dikiþ dikecek ve
otomatik olarak duracaktýr
• bir ekran motifin baþlangýcýndaki iplik son
kýsmýnýn kesilmesi gerektiðini gösterir
• baský ayaðýný kaldýrýnýz
• ipliðin ucunu motifin baþlangýcýnda kesiniz
• baský ayaðýný indiriniz
• nakýþ iþlemine geri dönmek için ÇalýþtýrmaDurdurma düðmesine basýnýz

Ayak kontrolüyle nakýþ iþlemeye baþlama
• baský ayaðýný indiriniz
• ayak kontrol düðmesine basýnýz
• nakýþ bilgisayarý yakl. 7 ilmik dikecek ve
otomatik olarak duracaktýr
• bir ekran motifin baþlangýcýndaki iplik son
kýsmýnýn kesilmesi gerektiðini gösterir
• ayak kontrolunu býrakýn
• baský ayaðýný kaldýrýnýz
• ipliðin ucunu motifin baþlangýcýnda kesiniz
• baský ayaðýný indiriniz
• nakýþa devam etmek için ayak kontrolu
düðmesine yeniden basýn

Nakýþ ekraný
• nakýþa baþladýktan sonra nakýþ penceresi
belirir

Ayak kontrolüyle araya girme
• nakýþ bilgisayarý nakýþý iþlerken ana
çerçevedeki geri al düðmesine basýn yada
ayak kontrolüne hafifçe vurun
• nakýþ bilgisayarý hemen duracaktýr
Rengin tamamlanmasý
• baský ayaðýný tekrar indiriniz
• baþ kasnak üzerindeki çalýþtýrma /
durdurma düðmesine basýnýz
• nakýþ bilgisayarý, renkli bölümlerin hepsinde
nakýþ iþlemini yapar
• tamamlandýktan sonra nakýþ bilgisayarý
otomatik olarak durur
• iki iplikte otomatik olarak kesilir
Rengin deðiþtirilmesi
• nakýþ bilgisayarý bir sonraki rengi
nakþetmek için otomatik olarak hazýrdýr
• üst iplik rengini buna göre deðiþtiriniz
• yeni renk ile nakýþ yapýnýz
Nakýþtan sonra iplik uçlarýnýn kesilmesi
• baský ayaðýný kaldýrýnýz
• nakýþ çemberini nakýþ kolundan çýkarýnýz
• iplikleri motife yakýn yerden kesiniz
• iþlenmiþ alanda baðlayýcý iplikleri dikkatlice
kesiniz
• nakýþ çemberini çýkarýrken bobin ipliðinin
dikiþ levhasýna çok yakýn kesilmemesine
dikkat ediniz

Fonksiyonlar ve Görüntüler 123

Ekrandaki Fornksiyonlar ve Görüntüler
Nakýþ bilgisayarýný açmadan yada dikiþ
modundan nakýþ moduna geçmeden önce
seçme menüsü belirir. Bu, motif seçildiðinde
yada mevcut bir motifle birleþtirildiðinde
meydana gelir.

Seçme menüsüne geri dönüþ
• bu aþaðýdaki fonksiyonlardan
birinin seçilmesi durumunda
ortaya çýkar: «Alfabe»,
«Motifler» yada «Tasarýmlarým»
• sembole dokunun
• seçme menüsü görünür

Özel uygumalarý kapatma
• bu fonksiyon tasarým menüsü
Edit 1’den seçme menüsüne
geri dönülürse ortaya çýkar
• sembole dokunun
• özel uygulama kapanýr
• bir önceki ekrana geri döner

Yukarý devir
• þekle bir yada daha fazla
dokunun
• ekran içeriði daha fazla seçenek
göstermek için devir yapar
• daha hýzlý devir için þekle
sürekli dokunun

Aþaðý devir
• þekle bir yada daha fazla
dokunun
• ekran içeriði daha fazla seçenek
göstermek için devir yapar
• daha hýzlý devir için þekle
sürekli dokunun

Tasarým Menüsü Edit 1 ve Edit 2’nin Ortak Fonksiyonlarý

Edit 1 Ekraný
Bir motif seçildikten sonra Edit 1 ekraný
gözükür. Bu menüde, örn. yeni motifler
seçilebilir veya birleþtirme tasarýmlarý
tarafýndan yapýlan birleþimler seçilebilir.
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Edit 2 Ekraný
Edit 2 motifleri deðiþtirmek için kullanýlýr (örn. motifleri
kýsmen tekrar ayarlamak, yansýtma imgesi, motifi çevirme,
vb.).

Kasnak seçme
• seçilen motif için en uygun
kasnaðý gösterir
• ekrandaki butona basýn
• «kasnak Seç» penceresi belirir
• her bir kasnak mm deðerinde
maksimum ilmik alaný ile
gösterilir

Kontrol
• sembole dokunun
• takýlan kasnaðýn büyük-lüðünün
nakýþ bilgisayarýnda
okunabilmesi için, kasnak dikey
olarak hareket eder
• sadece kasnaðýn okunmasý
gerekiyorsa, «ESC» ‘ye
dokunun
• motif iþleme alaný 4 okla okunur
• alt sol
• üst sað
• alt sað
• üst sol
• bir dikiþ bileþiminde, komple
motifin dikiþ alanlarý, ama
ayrýca kiþisel motifin dikiþ alaný
okunur
• «Geri Elde Etme» sembolüyle
bileþim dahilinde olan istenen
motifi seçiniz
• «ESC» tuþu ile Edit menüsünü
geri döndürünüz
• takýlý kasnak gözükür
• hiçbir kasnak takýlmamýþ ise
veya çok küçük bir kasnak
takýlmýþ ise bir hata masasý
gözükür

Mümkün Kasnak Seçimleri («Kasnak Seç»
penceresi)
• kasnaðý seçin (küçük, orta, geniþ oval, en
büyük)
• pencere kapanýr ve «kasnak» ekran düðmesi
üzerinde seçilen kasnak görünür
• «Kontrol modulü»’ne dokunmak suretiyle,
nakýþ modulünü ayarlayýn (referans
noktalarýný okur). O zaman hiçbir nakýþ
kasnaðýnýn takýlmamasý gerekir!
• pencere, bir kasnak seçmeden ekrandaki
butonlardan «ESC» ‘ye basarak da
kapatýlabilir

Motif Merkezi
• sembole dokunun
• motif merkez bölümü, görüntü
ekraný üzerindeki kürsör ile
gösterilir
• kasnak, iðne motifin merkezine
gelene kadar hareket eder
• sembole tekrar dokunun
• ekranda motifin ilk ilmiði ibre ile
gösterilir

Renk numaralarý
• motif renk numaralarýný gösterir
• sembole dokunun
• renk motifi penceresi ortaya
çýkar (þekle tekrar dokunursanýz pencere kapanacaktýr)

Motif büyüklüðü
• motif geniþliði ve yüksekliðini
mm cinsinden gösterir

Renk motifi penceresi
• renk sýrasý oklarla ileri geri
gidebilir
• seçilen rengin görünüþü
ekranda olduðu gibi renk bilgisi
çubuðunda da belirir
• renk bilgisi çubuðuna dokunun
• «Renk/Marka Deðiþtir»
penceresi belirir
• kullanýlan iplik rengi veya
markasý deðiþtirilebilir

Nakýþ süresi
• seçilen motifin toplam iþlenme
süresini saniye cinsinden
gösterir
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Büyütme
• sembole dokunun
• nakýþ motifinin boyutu deðiþtirilir
ve böylece hiçbir kýsýtlama
olmadan komple tasarým görülür
• sembole tekrar dokunun
• motifi orijinal boyutuna döndürür

Izgarayý gösterme
• sembole dokunun
• geniþ kareli kýsým kasnak
merkezini gösterir
• sembole tekrar dokunun
• ýzgara þimdi görülmüþ
olduðundan, motif daha saðlýklý
ve doðru yerleþtirilir
• sembole tekrar dokununca
ýzgara kapanacaktýr

Geri al
• bu fonksiyon sadece desenleri
birleþtirirken ortaya çýkar
• sembole dokunun
• desenleri birleþtirirken motifler
arasýnda geçiþ yapar
• aktif motif renkli görünür
• fonksiyona kaç kez
dokunulduðuna baðlý olarak bir
motif kombinasyonu aktif halde
görünür

Motif ekle
• «Motif ekle»’ye dokunun
• en son açýlmýþ olan fonksiyonun yeniden izlenmesi gözükür
(Alfabeler, Motifler,
Tasarýmlarým)
• yeni motif yada istediðiniz
harflemeyi seçin veya «ESC» ile
ekraný kapatýn
• motif, ekrandaki motife eklenir

Yeni Motif
• «Yeni Motif»’e dokunun
• en son açýlmýþ olan fonksiyonun yeniden izlenmesi gözükür
(Alfabeler, Motifler,
Tasarýmlarým)
• yeni motifi seçin yada «ESC» ile
ekraný kapatýn

Sil
• bu fonksiyon sadece desenleri
birleþtirirken ortaya çýkar
• sembole dokunun
• aktif haldeki motifi siler, ekranda
bir sonraki motif renkli olarak
belirir

Kayýt
• sembole dokunun
• «Kayýt» ekraný görünür

Dikiþ tipinin deðiþtirlmesi
• sembole dokunun
• özel bir ekran gözükür
• saten dikiþler aþama dikiþlerine
deðiþtirilir
• dikiþ yoðunluðu deðiþtirilebilir

Bir sonraki sayfa - Edit 2
• sembole dokunun
• Edit 1 ekraný Edit 2 ekranýna
deðiþir

Nakýþ Menüsü
• «OK»’a dokunun
• «Nakýþ Menüsü» ekranýnda
Edit 1 veya Edit 2 ekranýna
deðiþir
• motif nakýþ için hazýrdýr

Edit 1 Ekraný
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Edit 2 Ekraný
Motifi Büyütme/küçültme
• sembole dokunun
• dikiþ geniþliði düðmesini iþleten
mevi düðme ikonu ortaya çýkar
• motifi geniþletmek için dikiþ
geniþliði düðmesini saat
yönünde çevirin
• motifi küçültmek için dikiþ
geniþliði düðmesini saat
yönünün tersine doðru çevirin
• deðiþiklik yüzde (%) ile gösterilir
• motifin görüntü ayarlarýný
(100%) tekrar faal hale getirmek
için mavi düðme ikonuna
dokununuz

Motifi döndür
• sembole dokununuz
• dikiþ geniþliði düðmesini iþleten
mavi düðme ikonu ortaya çýkar
• motifi saat yönünde çevirmek
için, dikiþ geniþliði düðmesini
saat yönünde çevirin
• motifi saat yönünün ters
istikametinde çevirmek için,
dikiþ geniþliði düðmesini saat
yönünün tersine çevirin
• pozisyon derece (°) cinsinden
görünür
• görüntü ayarlarýný (0°/360°) aktif
hale getirmek için mavi düðme
ikonuna dokunun
• «Motifi Döndür» düðmesine
birkaç kez dokunun, motifi saat
yönünde 90°’lik açýlarla
döndürün (0°/90°/180°/270°/
360°)

Motifi hareket ettir
• sembole dokunun
• dikiþ geniþliði ve uzunluðu
düðmelerini iþleten mavi renkli
düðme ikonlarý görünür
• motifi yatay olarak hareket
ettirmek için dikiþ geniþliði
düðmesini çevirin -sola hareket
ettirmek için düðmeyi saat
yönünde çevirin -sola hareket
ettirmek için düðmeyi saat
yönünün tersine doðru çevirin
• motifi dikey olarak hareket
ettirmek için düðmeyi saat
yönünün tersine doðru çevirin aþaðý hareket ettirmek için
düðmeyi saat yönünde çevirin
• mavi düðme ikonunda deðiþiklik
1/10 millimetre (mm) ölçeðinde
gösterilir
• motifi çapraz olarak hareket
ettirmek için dikiþ ettirmek için
dikiþ geniþliði ve uzunluðu
düðmelerini çevirin (iki mavi
düðme ikonunda da numara
aynýdýr)
• motifin tekrar merkez konuma
getirmek için, mavi renkli düðme
ikonuna dokununuz yada «Motifi
Tekrar Hareket Ettirme»’ye
dokunun

Yatay yansýtma imgesi (sol/sað)
• sembole dokunun
• motif yatay olarak (sola/saða)
aksedecektir

Bir sonraki sayfa - Edit 1
• sembole dokunun
• Edit 1 ekraný görünür
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Nakýþ Menüsü

Nakýþ menüsü içinde motif iþlenebilir ve
nakýþla ilgili deðiþiklikler (örn. tel renk /çok
renk) yapýlabilir.

Kasnak görünümü
• ilmik alaný boyutlarý mm
cinsinden belirtilen takýlý nakýþ
kasnaðýnýn görünümü

Kasnak taþýyýcý
• bu fonksiyon, ipliðin, iðne
kasnaðýnýn sol kenarýna çok
yakýn bir durumdayken
deðiþtirilmesi gerekiyorsa iplik
takmayý kolaylaþtýrýr
• sembole dokunun
• kasnak yatay olarak hareket
eder
• tekrar iplik takma
• «ESC»’ye dokunun
• kasnak eski pozisyonun döner
• Çalýþtýrma/Durdurma
düðmesine dokunun ve nakýþ
bilgisayarý nakýþ iþlemeye
devam eder

Motif büyüklüðü
• motif geniþliði ve yüksekliði
milimetre (mm) cinsinden
gösterilir

Edit 1 Ekraný
• sembole dokunun
• ekran nakýþ menüsünden Edit 1
ekrana deðiþir

Nakýþ süresi
• nakýþlarýn toplam (ve kalan)
süresi üstteki çubukta gösterilir
• alt çubuk üzerinde aktif rengin
nakýþ zamanýnýn gösterilmesi
• heriki çubuk üzerindeki dikiþ
zamaný nakýþ iþlemi ilerdikçe
sayýlmaya baþlar
• üst çubuktaki numara:
• sol tarafdaki numara aktif
motifde/motif birleþimlerinde
kaç tane dikiþ olduðunu
gösterir
• sað tarafdaki numara aktif
motifin / motif birleþimlerinin
toplam dikiþ sayýsýný gösterir
• alt çubuktaki numara:
• sol taraftaki numara aktif
renkte kaç tane dikiþ
olduðunu gösterir
• sað tarafdaki numara aktif
rengin toplam dikiþ sayýsýný
gösterir

Renk bilgi çubuðu
• takýlý olan iplik rengi hakkýnda
bilgi:
• takýlý olan iplik rengi
görünümü
• takýlý olan iplik renginin sýrasý
(1.numara)
• tasarým renginin numarasý
(2. numara)
• seçilen iplik markasýnýn renk
numarasý
• sað ve sol oklar, takýlý ipliði
deðiþtirir
• kasnak takýlý olan iplik renginin
ilk ilmiðine kayar
• kullanýlan (aktif) renk, renk bilgi
çubuðuna dokunarak kiþinin
istediði þekilde de iþlenebilir

Tek/çok renkli motif
• sembole dokunun
• þekil aktif halde ise motifin
tamamý tek bir renkle iþlenir
(aralýk vermeden)
• þekil aktif halde deðilse renkler
ayrý ayrý iþlenecektir

Nakýþ sýra kontrolü (örn. iplik
kýrýlmasý)
• sembole dokunun
• özel ekran görünür
• ekranýn sol bölümünde motif
orijinal boyutta gözükür
• ekranýn sað bölümünde motif
büyütülmüþ boyutta gözükür
• nakýþ iþlemi sýrasý daha iyi
þekilde kontrol edilir
• dikiþ geniþliði ve dikiþ uzunluðu
düðmesinini iþletmek için bilgi
alaný ortaya çýkar
• motif kademelerindeki nakýþ
sýrasýný kontrol etmek için dikiþ
geniþliði düðmesini çevirin
• iðne nakýþ sýrasýný özel
adýmlarla takip eder
• dikiþ uzunluðu düðmesini
döndürmek suretiyle iðne büyük
adýmlar ile (yakl. 50 adým) nakýþ
iþlemi sýrasýný takip eder
• nakýþ sýrasýný ileriye doðru takip
etmek için dikiþ geniþliði / dikiþ
uzunluðu düðmesini saat
yönünde çevirin
• nakýþ sýrasýný geriye doðru takip
etmek için dikiþ geniþliði / dikiþ
uzunluðu düðmesini saat
yönünün tersine doðru çevirin
• bilgi alanýndaki numara nakýþ
sýrasýndaki ilmik sayýsýný
gösterir
• görüntü ayarlarýný tekrar
çalýþtýrmak için mavi düðme
düðmesine dokunun
• «ESC»’ye dokunun ve özel
ekran kapanýr

Ýplik gerginliði
• sembole dokunun
• iplik gerginliði penceresi görünür
• iplik gerginliði deðiþtirilir
• ekrandaki butonlarda görülebilir
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Harici Fonksiyonlar

Ana çerçevedeki Çalýþtýrma-Durdurma
düðmesi ile nakýþa baþlama
• nakýþa baþlamak için ana çerçevedeki
çalýþtýrma-durdurma düðmesine basýnýz

Otomatik iplik kesici
• bir renk bitirilmiþ nakýþ iþlemi olduðu zaman
üst ve alt iplikler otomatik olarak durur

Kayar cihazý hýz kontrolu
• kayar cihaz ile motor hýzý serbestçe
ayarlanabilir

Dikiþ geniþliði / Dikiþ uzunluðu Düðmesi
• motif üzerinde çalýþýrken boyut deðiþtirme,
motif döndürme, vb. deðiþik fonksiyonlar için
harici düðmeler kullanýlýr
• düðme çalýþýr halde ise, bir bilgi alaný ortaya
çýkar
Nakýþ modu / Dikiþ modu
düðmesi
• nakýþ modundan dikiþ moduna geçme yada
tersi için kullanýlýr
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Motifler
Tüm motifler hem direk olarak nakþedilebilir
hem de Nakýþ bilgisayarý tarafýndan önerilen
deðiþik fonksiyonlar ile kombine edilebilirler.
Tasarýmlarý kombine etmekten ayrý olarak,
motifleri bir eksen üzerinde döndürmek, dikiþ
yoðunluðunu deðiþtirmek, bir baþka iplik rengi
tahsis etmek,v.s. mümkündür.

Motiflerin Deðiþiklik Yapýlmadan Nakýþ Edilmesi hakkýnda Temel Bilgiler
Motifi Gözden geçirme
• motifi gözden geçirmede arzu edilen motifi
seçiniz

Kasnak Seçme
Seçilen nakýþ motifi için en uygun (mümkün
olan en küçük) kasnak kendiliðinden seçilir:
• motif ekranda en uygun çemberin
merkezinde görünür
• «Kasnak Seçme» fonksiyonu ayný zamanda
en uygun kasnaðý da gösterir

Motifi detaylý olarak görüntüleme (zum)
Zum fonksiyonu ile motifin detaylý bir biçimde
görüntülenmesi mümkündür:
• sembole dokununuz
• nakýþ motifinin boyutu deðiþtirlir ve böylece
komple, tam tasarým hiçbir kýsýtlama
olmadan görünür
• sembole dokununuz
• motif, kendi ilk orijinal boyutuna geri döner
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Motifin Nakýþ Edilmesi
Nakýþ menüsüne girmek için Edit 1 yada Edit 2
ekranýndaki «OK»’ye dokununuz veya
ana çerçevedeki Açma/Kapama düðmesine
basýnýz
• motifin çalýþtýrma/durdurma düðmesine
basarak nakýþ iþlemi yapýlýr

Motifin Konumlandýrýlmasý
Motifin istenen yere konumlandýrýlmasý
Hareket ettirmek yada döndürmek suretiyle
motif kasnak içinde bir baþka pozisyona
hareket ettirilebilir.
Hazýrlýk
• seçim menüsünden istenen motifi seçiniz
• motif Edit 1 ekranýnda görünür
• Edit 2 ekranýna girmek için «bundan sonraki
sayfa» sembolünü kullanýnýz

Kasnak yerleþtirici
• Bu fonksiyon, iðne çemberin
sol kenarýna çok yakýnken iplik
takmayý daha kolay hale getirir
• sembole dokununuz ve kasnak
iplik takmayý daha kolay hale
getirecek biçimde yatay olarak
merkeze hareket edecektir
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Motifi Hareket Ettirme



Düðmeler yavaþça döndürülürse,
motif adým adým hareket
ettirilebilir (adým uzunluðu =
1/10mm).

• sembole dokunun
• dikiþ geniþliði ve uzunluðu düðmesini
çalýþtýrmak için Bilgi Alaný görünür
• motifi yatay olarak hareket ettirmek için dikiþ
geniþliði düðmesini çeviriniz
• deðiþiklik Bilgi Alanýnda 1/10 mm ölçeðinde
görünür
• motifi dikey olarak hareket ettirmek için dikiþ
uzunluðu düðmesini çeviriniz
• deðiþiklik Bilgi Alanýnda 1/10 mm ölçeðinde
görünür
• motifi yatay olarak hareket ettirmek için dikiþ
geniþliði ve uzunluðu düðmesini çeviriniz
• heriki Bilgi Alanýnda da ayný sayý
göründüðünde motif çapraz olarak hareket
eder
• motifi tekrar ortaya hareket ettirmek için Bilgi
Alanlarýna yada tekrar «Motifi Hareket
Ettirme» sembolüne dokununuz
• bir motifin dikiþ dikiþ alanýnýn dýþarýsýnda
yerleþtirilmiþ ise, kasnaðýn dýþ çizgisi kýrmýzý
renkte gözükür

Motifi Döndürme



Düðmeler yavaþça döndürülürse
motif 1°’lik kademeler halinde
döndürülür.

• sembole dokunun
• dikiþ geniþliðidüðmesini çalýþtýrmak için Bilgi
Alaný görünür
• motifi saat yönünde döndürmek için dikiþ
geniþliði düðmesini saat yönünde çeviriniz
• Bilgi Alanýnda pozisyon derece (°) cinsinden
görünür
• motifi saat yönü aksine döndürmek için dikiþ
geniþliði düðmesini saat yönü aksine
çeviriniz
• Bilgi Alanýnda pozisyon derece (°) cinsinden
görünür
• hata ayarýný (0°/360°) pasif hale getirmek
için mor düðme ikonuna dokununuz
• «Motif Döndürme» ikonuna birkaç kez
dokununuz ve motif saat yönünde 90° ‘lik
kademelerle (0°/90°/180°/270°/360°) döner

Motif Pozisyonunu Kontrol
«Kontrol» ve «Motif Merkezi»
fonksiyonlarý ile motif nakýþ
yapýlmadan önce kontrol edilebilir.
Kontrol
«Kontrol» fonksiyonu takýlý kasnak
ölçüsünü ve dikiþ alanýný okur:
• sembole dokununuz
• kasnak ölçüsü, kasnaðýn
hareket etmesini saðlayacak
biçimde okunur
• «Kontrol» fonksiyonu çemberi 4
kademeli hareket ettirir, böylece
seçilen motifin dikiþ alaný
onaylanabilir
• hiçbir kasnak takýlmamýþ ise
veya çok küçük bir kasnak
takýlmýþ ise, bir hata mesajý
gözükür
Motif merkezini Kontrol
• sembole dokununuz
• motifin tam merkezi ekranda
gösterilir
• çember, iðne motifin merkezinde
olana kadar hareket edecektir
• tekrar sembole dokununuz ve
ekranda motifin ilk dikiþi birkez
daha iþaretlenecektir
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Motifleri Deðiþtirme
Motifleri Yansýtma
Her bir motif saða/sola yansýtabilir.
Hazýrlýk
• Seçim menüsünden istenen motifi seçiniz
• motif Edit 1 ekranýnda görünür
• Edit 2 ekranýna girmek için «sonraki sayfa»
sembolüne dokununuz

Yansýtýlmýþ motifin
döndürülmesi
«Motif Döndürme»
fonksiyonu ile birlikte mükemmel
birleþim çeþitleri olanaðý var.
Tasarýmlarýn Birleþtirilmesi
Yansýtýlmýþ ve yansýtýlmamýþ
tasarýmlar birleþtirildiði takdirde,
özellikle cazip etkiler ve kenarlar
tasarlanýr.

Yatay Yansýtma Görüntü (sol/sað)

• «Yatay Yansýtma Görüntü (sol/sað)»
sembolüne dokununuz
• motif yatay olarak yansýtýlacaktýr

Motif Ölçüsünün Deðiþtirilmesi
Herbir motif orantýsal olarak geniþletilebilir yada
küçültülebilir.
Hazýrlýk
• seçim menüsünden istenen motifi seçiniz
• motif Edit 1 ekrnaýnda görünür
• Edit 2 ekranýna girmek için «sonraki sayfa»
sembolüne dokununuz

Ýyi sonuçlar elde etmek için % 75
ila % 150 arasý sýnýrlarda
ölçeklendirilmelidirler.
Düðmeler yavaþça çevrilirse,
motif ölçüsü % 1‘lik kademeler
halinde deðiþtirilebilir.

Motifi Orantýsal Olarak Geniþletme yada
Küçültme
• sembole dokununuz
• dikiþ geniþliði düðmesini çalýþtýrmak için
Bilgi Alaný görünür
• motifi geniþletmek için dikiþ geniþliði
düðmesini saat yönünde çeviriniz
• motifi küçültmek için dikiþ geniþliði
düðmesini saat yönü aksine çeviriniz



• Bilgi Alanýnda deðiþiklik yüzde (%)
cinsinden görünür
• motifin hata ayarýný (100%) pasif hale
getirmek için Bilgi Alanýna dokununuz

Arttýrýlýr, azaltýlýr BERNINA'nýn nakýþ tasarýmlarý nakýþ pazarýnda çok esnektir.
BERNINA'nýn dikiþ iþlemi motorlarý birçok boyut ve pozisyonda doðru yoðunluðu
ilave eder. Ancak ölçmenin veya döndürmenin belirli bir yüzde oranýnýn tasarýmý
% 100 mükemmel þekilde yaratýlmasýný meydana getirmediði durumlar vardýr. En
son ürünü nakýþ iþlemine tabi tutmadan önce tasarýmýn kontrol edilmiþ boyutunu
ve/veya pozisyonunu test etmek çok iyi bir fikirdir.
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Motif Ölçüsünün Görüntülenmesi
Motifin geniþliði ve yüksekliði millimetre (mm)
cinsinden görüntülenir.

Ayarlanmýþ Motif Ölçüsü için En Uygun Kasnaðý Seçin
Motif ölçüsü için en uygun kasnak seçilmelidir:
• «Seçilen Kasnak»’a dokununuz
• mümkün olan kasnak seçeneklerini
gösteren özel bir ekran görünür
• bir kasnak seçerek (küçük, orta, büyük oval
veya en büyük) özel ekran kapandýktan
sonra motif uygun çemberin içinde görünür

Dikiþ Özelliklerinin Deðiþtirilmesi
Dikiþ özelliklerinin deðiþtirilmesi
• aþaðýda belirtilen özellikler deðiþtirilir:
• dikiþ tipi
• dikiþ yoðunluðu
• dokunma fonksiyonu

• özel bir ekran gözükür
• «Dikiþleri Deðiþtiriniz» düðmesine
dokununuz = düz dikiþ için temel ayarlama
(dolgu dikiþi) faaliyete geçer
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Deðiþtirme Dikiþleri (Ayrýk Dikiþ)
Nakýþ motifleri uzun veya düz dikiþler ile
doldurulur.

Uzun Dikiþ:
• Bir taraftan diðer tarafa deðiþir

Düz Dikiþ (Dolgu Dikiþi):
• Düzenli aralýklarda takip eden dikiþler

• «Dikiþleri Deðiþtiriniz» sembolüne
dokununuz
• Uzun dikiþ, düz dikiþe dönüþür maks.
uzunluk 8mm
• «-» veya «+» sembolüne dokununuz

• «+» sembolüne dokununuz veya dikiþ
geniþlið düðmesini saat yelkovanýnýn ters
yönünde döndürünüz = maksimum düz dikiþ
uzunluðu artar

• «-» sembolüne dokununuz veya dikiþ
geniþliði düðmesini saat yelkovanýnýn ters
yönünde döndürünüz = maksimum düz dikiþ
uzunluðu azalýr
• «OK» sembolüne dokununuz = seçilmiþ
olan düz dikiþ uzunluðu hafýzaya alýnýr ve
Edit 1 ekraný gözükür
• «Temel Ayar» sembolüne dokununuz =
temel durum (8mm) faaliyete geçer
• dikiþleri tekrar uzun dikiþlere deðiþtirmek
için, tekrar «Dikiþleri Deðiþtiriniz»
sembolüne dokununuz (alan aktif deðildir ve
gri renktedir)



Not:
Bir deðiþiklik yapmak için
orijinal tasarýmýn seçilmiþ
olmasý gerekir.
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Dikiþ Yoðunluðunu Deðiþtirme
• «-» sembolüne dokununuz veya dikiþ
geniþliði düðmesini saat yelkovanýnýn ters
yönünde döndürünüz = dikiþ yoðunluðu
azdýr (daha az dikiþler)

• «+» sembolüne dokununuz veya dikiþ
geniþliði düðmesini saat yelkovaný yönünde
döndürünüz = dikiþ yoðunluðu artar (daha
fazla dikiþler)
• «OK» sembolüne dokununuz = seçilmiþ
olan dikiþ yoðunluðu hafýzaya alýnýr ve
Edit 1 ekraný gözükür
• «Temel Ayar» sembolüne dokununuz = motif
otomatik olarak temel duruma tekrar geri
döner (%100)

Motifleri Kombine Etme
Motifler tamamen yeni tasarýmlar oluþturmak
için nakýþ bilgisayarý ile istenilen þekilde
kombine edilebilirler. Bir kombinasyon birkaç
benzer motiften yada farklý motiflerden
oluþabilir. Ayrýca motifleri yazýlarla da kombine
etmek mümkündür.
Uygulama
• motif varyasyonlarýný kombine etme
• yeni tasarýmlar oluþturma
• bordürleri nakýþ etme
• logalar, taçlar, rozetler, etiketler, vs. yaratma
Hazýrlama
• seçme menüsündnen istenen motifi seçiniz
• motif Edit 1 ekranýnda görülür



• Optimal nakýþ sonuçu elde etmek için ölçme yapýldýðý zaman bir bileþim-deki
bütün motiflerin yüzde oraný olarak ayný boyutta olmalarý gerekir
• %90 ila %120 alanýnda ölçme yapýldýðý zaman, boyut buna göre ayarlanýr
(dikiþlerin tekrar hesaplanmasýna gerek yoktur)
• %90 altýnda / %120 üstünde ölçme yapýldýðý zaman hesaplanmasý gerekir
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Kombinasyon Oluþturma
Bir baþka motif ekleme
«Add Motif» fonksiyonu ile mevcut bir motife
seçimmenüsünden bir baþka motif yada harf
eklenebilir:
• «Add Motif»’e dokununuz
• En son ekran düðmesi üzeerinde açýlmýþ
olan özetler («Alfabe», «Motifler» ve
«Tasarýmlarým») gözükür
• istenen nakýþ motifini seçiniz veya okla
seçme menüsünü «Seçme Menüsüne
Dönüþ» deðiþtirin
• istenen alaný, örn. harflendirmeyi seçme
menüsünde seçiniz

Motif Kombinasyonu Oluþturma

«Move Motif», «Rotate Motif» «Mirror Image»,
vs. gibi fonksiyonlarla istenilen þekilde motif
kombinasyonlarý oluþturulabilir.

Motif kombinasyonu dahilinde motif seçme

• «Retrieve» sembolüne bir yada daha fazla
dokununuz
• tasarýmlarý kombine ederken deðiþik motifler
arasýnda geçiþler yapýnýz
• aktif motif renkli olarak görünür
• istenilen motif aktif hale gelene kadar
«Retrieve» sembolüne dokununuz

Motif kombinasyonu oluþturma / deðiþtirme
• Edit 2 ekranýna geçmek için «sonraki sayfa»
sembolüne dokununuz ve aktif modu
(= renkli olan) deðiþtirerek kombinasyonu
oluþturunuz:
• «Move Motif» sembolü ile motifi istenen
pozisyona getiriniz
• diðer deðiþiklikler de mümkündür:
ölçeklendirme, döndürme, yansýtma, vs.
• ekran tüm deðiþiklikleri direk olarak gösterir
• motif kombinasyonunýn bir diðer motif
deðiþtirmek için istenilen motifi «Retrieve»
sembolü ile aktif hale getiriniz
• seçilen motifi istendiði gibi deðiþtiriniz



Sembole kaç kez basýldýðýna baðlý
olarak bir motif yada komble motif
kombinasyonu aktif hale gelir.
Belirtilen kasnak çok
küçük bir boþ yer
sunuyorsa, «Select
Hoop» fonksiyonu ile
daha büyük bir tane
seçiniz.

Motifleri Silme
• istenen motif faaliyete geçene
kadar (renkli olarak) bir defa
veya daha fazla Edit 1 veya
Edit 2 ekranýndaki «Eriþim»
sembolüne dokununuz
• «Silin»’e dokununuz ve
faaliyete geçen motif otomatik
olarak silinir
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Alfabe - Harfler
Harfler nakýþ bilgisayarýný kullanmak suretiyle
diðer harfler yada motifler ile kombine edilebilir.

Harflerin birleþtirilmesi
• seçim menüsünden istenen alfabeyi seçiniz
• klavyeli özel bir ekran görünür
• ekrandaki «ABC» düðmesi (üst seçnek)
kendiliðinden aktif hale gelir
• özel ekranda sizi uygun harflere götüren
farklý fonksiyonlar vardýr:
• ekrandaki «ABC» düðmesi üst seçeneðe
geçilmesini saðlar:
• ekrandaki «abc» butonu alt seçeneðe
geçilmesini saðlar
• «Özel Büyük Harf» fonksiyonu
• «Özek Küçük Harf» seçeneði
• «Numaralar» fonksiyonu
• «Özel Karakterler» fonksiyonu
• istenen harfleri seçiniz
• klavyenin altýndaki çubuða dokunmak
suretiyle yerler ilave edilebilir
• metin çubuðunda harfler görünür

Uygulama
• isimler, monogramlar ve adresler
• kelimeler ve metinler
• logolar, taçlar, rozetler, etiketler, vs.
oluþturma
• mensucat etiketlenmesi (mensucat etiketleri)



Yazmýþ olduðunuz harfler
çembere uymuyorsa, yazýyý 90º
döndürünüz (pek çok harf
çemberin dikiþ alanýna uzanmasýna uyabilir). Bunun yardýmý
olmazsa, yazýnýn ölçüsünü
düþürün yada harf sayýsýný
azaltýnýz.

Harfleri düzeltme
• belli harfleri silmek için metin çubuðunun
saðýndaki ok’a dokununuz
• harfler saðdan sola doðru silinir
• harfleri silmek için test çubuðuna dokununuz
Harfleri onaylama
• kombine edilmiþ harfleri onaylamak için
«OK» ‘e dokununuz ve harfler Edit 1
ekranýnda görünür
Deðiþiklikler yapýlmýþsa harfler nakýþ etmek
Kombine edilmiþ harfler nakýþ edilmeye
hazýrdýr yada istenilen þekilde deðiþik
fonksiyonlarla düzeltilebilirler.
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Harflerin Deðiþtirilmesi
Harfler Edit 2 ekranýnda deðiþtirilir:

Harflerin yansýtýlmasý

• «Yatay Yansýtma Ýmaj (sol/sað)» dokununuz
ve motif yatay olarak yansýtýlacaktýr

Harfleri orantýsal olarak geniþletme yada
küçültme
• sembole dokununuz ve dikiþ geniþliði
düðmesini çalýþtýrmak için Bilgi Alaný
görünür
• motif geniþletmek için dikiþ geniþliði
düðmesini saat yönünde çeviriniz
• motifi küçültmek için dikiþ geniþliði
düðmesini saat yönü aksine çeviriniz
• Bilgi Alanýnda deðiþiklik yüzde cinsinden
görünür
• motifin hata ayarýný (100%) pasif hale
getirmek için Bilgi Alanýna dokununuz

Ayarlanan Motif Ölçüsü için En Uygun Çemberi Seçme

En iyi nakýþ sonuçlarý motif ölçüsü
için en uygun çemberin seçilmesi
ile elde edilir.
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Harfleri Birleþtirme
Harfler (örn. kelimeler) diðer harfler yada
motifler ile kombine edilebilir.

Farklý kelimelerin birleþtirilmesi
Kelimeler (örneðin Nothing Sews Like A Bernina. Nothing.) sýra ile bir araya getirilir ve ayrý ayrý
konumlandýrýlýr:

Metnin ilk sýrasýnýn bir araya getirilmesi
• Seçim menüsünden istenilen alfabe tipini
seçiniz
• klavyeli özel bir ekran görünür
• örneðin «Nothing Sews» kelimesini giriniz
• Üstseçenek/alt seçenek düðmesini
kullanarak harfleri seçiniz ve gerekli olan
yerlerde boþluk býrakmak için boþluk
çubuðuna dokununuz
• kombine edilmiþ harfleri «OK» ile
onaylayýnýz ve harfler Edit 1 ekranda
görünür
• Edit 2 ekranýna geçmek için «sonraki sayfa»
sembolüne dokununuz

Metnin ilk sýrasýný konumlandýrma
• «Hoop Select» fonksiyonunu kullanarak
büyük çemberi (Büyük Oval) seçiniz
• Motif döndürme fonksiyonunu kullanarak
metni 90° döndürünüz (kasnak içindeki metin
için daha fazla boþ yer)
• «Move Motif» fonksiyonu ile metni
konumlandýrýnýz
• bir motifin dikiþi, dikiþ alanýnýn dýþýna
yerleþmiþ ise, kasnaðýn dýþ hattý kýrmýzý
renkte görüntülenir

Metnin diðer sýralarýnýn kombine edilmesi ve
konumlandýrýlmasý
• Edit 1 ekranýndaki «Add Motif»’i seçiniz
• metnin diðer sýralarý da ayrý ayrý yukarýda
belirtildiði gibi kombine edielecek ve
konumlandýrýlacaktýr
• satýrlar arasýnda eþit boþluk saðlamak için,
metin satýrlarýný konumlandýrken «Move
Motif» fonksiyonundaki mavi düðme
ikonundaki numaralara dikkat ediniz
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Motiflerin ve Harflerin Kombine Edilmesi

Bir motif seçildikten sonra, eldeki iþe göre
harfler eklenir yada önce harfler oluþturulur ve
daha sonra motif eklenir (örneðin süslenmiþ
metinler).

Kombine etme örneði

• Nakýþ bilgisayarýnda istenen motifi seçiniz
• motif Edit 1 ekranýnda görünür
• Edit 1 ekranýndaki «Add Motif» fonksiyonunu seçin
• seçim menüsünden istenilen alfabeyi seçiniz
• klavyeli özel bir ekran görünür
• metni giriniz (örn. «Flowers»)
• üst seçenek/alt seçenek düðmesini
kullanarak harfleri seçiniz
• kombine edilmiþ harfleri «OK» ile
onaylayýnýz ve harfler Edit 1 ekranýnda
görünür

Metni Motife Uyacak Biçimde Deðiþtirme
• Edit 2 ekranýna girmek için «sonraki sayfa»
sembolünü kullanýnýz
• «Move Motif» fonksiyonunu kullana-rak
metni istenilen þekilde konumlan-dýrýnýz
• «Rescale Motif Proportionally» veya
«Rescale Motif Height or Width»
fonksiyonlarý ile metin ölçüsünü motife
uyacak biçimde deðiþtiriniz
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Motif Renkleri
Motif renkleri farklý biçimlerde nakýþ
edilebildikleri gib deðiþtirilebilirler de.

Hazýrlýk
• seçim menüsünden istenen motifi seçiniz
• motif Edit 1 ekranýnda görünür

Motif renklerini yeniden tahsis etme
• Edit 1 veya Edit 2 ekranýndaki «Renk
Numarasý» fonksiyonuna dokununuz
• motif rengi ekraný görünür
• renk hakkýnda þu bilgiler mevcuttur: mevcut
ekran rengi, mevcut renk durumu (ilk sayý),
tüm renklerin sayýsý (ikinci sayý) ve seçilen
iplik markasýnýn renk sayýsý
• deðiþtirilecek renk görünene kadar oklar ile
kaydýrýnýz
• renk bilgi çubuðuna dokununuz

• mevcut iplik rengini deðiþtirmek için özel bir
ekran görünür
• iplik markasýný deðiþtirmek için istenilen
marka görünene kadar renk bandýnýnýn
yanýndaki oklarla kaydýrýnýz
• «Ýplik Markasý» tuþuna dokununuz, ekran
deðiþir ve ilgili renk bilgileri ile birlikte
deðiþtirilmiþ iplik markasý renk bilgi
çubuðunda görüntülenir
• iplik rengini deðiþtirmek için istenen renk
görünene kadar iplik rengi yanýndaki oklarla
kaydýrýnýz ve renk çubuðuna dokununuz
• Ekran deðiþir ve deðiþtirilmiþ iplik renk bilgi
çubuðunda görüntülenir



Belli bir renk sayýsýný çabuk
seçmek için «Numaralarda renk
seçimi»’ni kullanýnýz.
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Bir renkte motifler nakýþ etme

• nakýþ menüsündeki (hazýr) tek/çok renk
motfi sembolüne dokununuz
• Tek/çok renk motif sembolü aktif hale gelir
(mavi ýþýk yanar)
• nakýþ bilgisayarý yalnýzca motif
tamamlandýðýnda durur

Çok renkli harfler nakýþ etme

• Harflendirmenin bir renkte nakýþý yapýlýr ve
fýrça sembolü gözükmez
• bir kelimenin herbir harfinin nakýþ iþlemini
yapmak için veya farklý renkte olan bir
kelime bileþiminin her bir kelimesinin nakýþ
iþlemini yapmak için herbir harfin veya
kelimenin programlanmasý ve ayrý ayrý
yerleþtirilmesi gerekir
• nakýþ bilgisayarý harf veya kelimeden sonra
otomatik olarak durur, iplik rengi
deðiþtirilebilir
• her yeni renk için nakýþ süresi görünür
• bir renk olarak komple harflendirme
bileþiminin nakýþ iþlemini yapmak için, þimdi
görülmekte olan Tek/Çok Renkli Motif tuþuna
dokununuz

Ayrý renk bölümlerinin nakýþ edilmesi ve renk sekanslarýnýn manuel ayarý

• yalnýzca ayrý renk bölümleri nakýþ edilirken
(örn. sadece motifin taslaðý nakýþ edilirken)
motife baðlý olarak özel efektler elde
edilebilir
• istenen renk alaný görünene kadar nakýþ
menüsü renk sekansý için kaydýrýnýz
• seçilmiþ olan renk sýrasýný baþlatmak için
iðne yerleþtirilir
• renk nakýþ edilir (nakýþ bilgisayarý rengin
sonunda kendiliðinden durur)
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Motiflerin Saklanmasý
Nakýþ bilgisayarýndan, çubuktan, nakýþ kartýndan elde edilen motifler aynen BERNINA artista
yazýlýmýnda oluþturulan motifler gibi kombine edilebilirler, yeniden düzenlenebilir ve deðiþik
yollarla deðiþtirilebilir ve sonra saklanýrlar.
Motifler nakýþ bilgisayarýnda yada çubukta (Kiþisel tasarým çubuðu) saklanabilirler.
Nakýþ bilgisayarý bir hafýza sistemine sahiptir, örneðin bu sistemde hem dikiþ tipi kombinasyonlar
hem de nakýþ motifleri saklanýr. Hafýza alaný sabit boþluklara bölünmemiþ olduðundan, yeterli
miktarda boþ hafýza kalana kadar istenen sayýda motif saklanabilir. Yeterli miktarda boþ hafýza
yoksa, önce diðer motifler ve/veya dikiþ bilgileri silinmelidir.



Saklanmýþ bir dikiþ kombinasyonunda, belli bazý dikiþler seçildikten sonra
deðiþtirilebilirler.
Ölçü baðlamýnda deðiþtirilip, saklanan motifler, bunun akabinde seçildiklerinde yeni
bir motif olarak kabul edileceklerdir (Bütün yüzdelerin % 100 olmasýnýn ve orijinal
deðiþikliklerin artýk görülememesinin nedeni budur).

Nakýþ Bilgisayarýnda Saklanmasý
• istenilen motifi nakýþ bilgisayarýndan, kiþisel
tasarým çubuðundan veya bir baþka
kaynaktan açýnýz
• isterseniz motifi deðiþtiriniz yada kombine
ediniz
• Edit 1 ekranýnda «Kaydet» ikonuna
dokununuz

• saklanacak motif ekranýn sonunda «Yeni»
olarak görünür
• seçim menüsünden nakýþ bilgisayarý
düðmesi faal hale gelir
• Tasarýmlarým dosyasý otomatik olarak
açýlacaktýr
• sistem hafýza kapasitesi (boþ kapasite)
dosyalarýn üzerindeki bir çubukta yüzde (%)
halinde görünür
• saklanacak motifi seçiniz
• sayýsal düzenle Tasarýmlarým dosyasýnda
motif hafýzaya alýnýr
• Edit 1 ekraný tekrar gözükür
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Bir BERNINA USB çubuðunda Saklama
• kiþisel tasarým çubuðu seçmeli aksesuar
olarak BERNINA satýcýnýzdan temin
edilebilir
• istenilen motifi nakýþ bilgisayarýndan tasarým
çubuðuna yada baþka kaynaktan açýnýz
• isterseniz motifi deðiþtiriniz yada kombine
ediniz
• Edit 1 ekranýndaki «kayýt» düðmesine
basýnýz

• saklanacak motif ekranýn solunda «Yeni»
olarak görünür
• kiþisel tasarým çubuðunu takýnýz
• seçim menüsünden çubuk düðmesini
seçiniz
• Sistem hafýza kapasitesi (boþ kapasite) en
üst sað çubukta (%) halinde görünür
• saklanacak motifi seçin
• motif kiþisel tasarým çubuðunda
saklanmalýdýr
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Motiflerde Düzeltme Yapma
• «tasarýmlarým» dosyasýnda yada kiþisel
tasarým çubuðunda saklanmýþ motifler direk
olarak yeni bir motifle deðiþtirilebilir
• istenen motifi nakýþ bilgisayarýndan, kiþisel
tasarým çubuðundan yada baþka bir
kaynaktan açýnýz
• isterseniz motifi deðiþtiriniz yada kombine
ediniz
• Edit 1 ekranýnda «Kayýt»’a basýnýz

• saklanacak motif ekranýn solunda «Yeni»
olarak görünür
• seçim menüsünden tasarým çubuðu
düðmesine (kiþisel tasarým çubuðu takýlý)
yada nakýþ bilgisayarý butonunu seçiniz

• «OK» tuþu ile görülmekte olan animasyonu
teyit ediniz
• þimdi daha önceden seçilmiþ yerde motif
hafýzaya alýnýr
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Saklanmýþ Motifi Silme
• seçme menüsünden ya «Hafýza Çubuðu»
(hafýza çubuðu yerleþtirilmiþtir) veya «Nakýþ
Bilgisayarý»’ný seçiniz ve «tasarýmlarým»
dosyasýný seçiniz
• «Sil»’e dokununuz

• þimdi görülmekte olan ekran üzerinde
silinecek motifi seçiniz

• «OK» tuþu ile görülmekte olan animasyonu
teyit ediniz
• motif silinir
• «ESC» tuþu ile silmek suretiyle iptal ediniz,
önceki ekran görünür

Saklanmýþ Tüm Motifleri Silme

8

• bir kiþisel tasarým çubuðu yada
«tasarýmlarým» dosyasýnýn içeriðinin
tamamýný bir defada silmek mümkündür
• kiþisel tasarým çubuðunun veya dosyanýn
içeriðini silmek için, kurulum programýnýn
açýlmasý gerekir
• «Kurulum»’a dokunun
• seçim menüsü görünür
• «8»’e dokunun
• ekran özeti gözükür
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• «Kullanýcý Verilerini Silin» tuþuna dokununuz

• nakýþ iþleminde iki seçenek olasýdýr:
• «Tasarýmlarým»
• «Hafýza Çubuðu» (çubuðun nakýþ
bilgisayarýna takýlmýþ olmasý gerekir)
• verilerin silineceði düðmeye dokununuz

• «OK» tuþu ile görünen görüntü mesajýný
onaylayýnýz
• veriler silinir ve ekran eski önceki durumuna
döner
• en son faaliyete geçirilmiþ olan nakýþ ekraný
gözükene kadar «ESC» tuþuna dokununuz
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Öðretici
Ders açmak
• «Öðretici»’ye dokunun
• konularla bir ekran görünür

Konular
• istenen konuyu seçin, örneðin nakýþ
kasnaklarý

• istenen konu hakkýnda bilgi görünür

Metin tarama
• bu sembol, metin taramanýn ekranda dikiþ
geniþliði veya dikiþ uzunluk kumandasý ile
tekrar aktif hale getirildiðini gösterir

Konulara geri dönme
• «Home» sembolüne dokunun
• dersin ilk ekraný konular görünür

Önceki ekrana geri dönme
• «ESC»’ye dokunun
• dersler kapanýr
• önceki ekran görünür

Nakýþ Desteði 149

Nakýþ Yaparken Ýplik Kopmasý
Nakýþ yaparken alt yada üst ipliðin bitmesi
yada kopmasý mümkündür. Böyle bir durumda
alt iplik sensörlerinin açýk olmasý þartýyla nakýþ
bilgisayarý otomatik olarak durur.
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Alt yada üst ipliðin kopmasý
• üst yada alt ipliðin bittiðinde yada
koptuðunda nakýþ bilgisayarý kendiliðinden
durur
• görüntü ekranýnda bir mesaj görünür
• üst ipliði kontrol ediniz ve iplik takýnýz
• gerekli ise, masura yuvasýndan bütün tiftiði
ve kumaþ kalýntýlarýný temizleyiniz
• alt ipliði kontrol ediniz ve gerekiyorsa ikmal
ediniz
• «ESC»’ye dokunun
• nakýþ iþlemine devam etmek için
Açma/Kapama düðmesine basýnýz

Ýplik kopmasý için nakýþ sekans kontrolü
• «Nakýþ Sekans Kontrol»’e dokunun
• özel bir ekran görünür
• ekranýn sol bölümünde, motif orijinal
boyutunda gözükür
• ekranýn sað bölümünde, motif büyütülmüþ
boyutunda gözükür
• nakýþ sýrasý, daha iyi olarak kontrol ediniz
• dikiþ geniþliði ve dikiþ uzunluðu düðmesini
çalýþtýrmak için Bilgi Alanýný görüntüleyin
• nakýþ kasnaðýný geriye doðru (veya ileriye
doðru) nakýþ sýrasýnda hareket ettirmek için
düðmeleri saat yelkovanýnýn ters yönünde
(veya saat yelkovaný yönünde) döndürünüz
• dikiþ ile kasnak dikiþini hareket ettirmek için
dikiþ geniþliði düðmesini yavaþ yavaþ
döndürünüz
• büyük ayaklarda nakýþ kasnaðýný hareket
ettirmek için dikiþ uzunluk düðmesini
döndürünüz (yakl. 50 ayak)

Nakýþý Tekrar Baþlatmak
• dikiþ iþlemine geri dönmek için ayak
kontrolüne yada ana çerçevede bulunan
Açma/Kapama düðmesine basýnýz
• nakýþ ekraný tekrar görünür
• motifi tamamlayýnýz

• Bilgi Alanýndaki numara nakýþ sýrasýnýn dikiþ
sayýsýný gösterir
• iplik kopmasý olmadan önce dikiþe devam
etmek amacý ile dikiþte birçok dikiþ
pozisyonuna gidiniz
• temel ayarlamasý tekrar çalýþtýrmak için,
mavi renkteki düðme ikonuna dokununuz
• «ESC» tuþuna dokununuz ve özel ekran
kapanýr
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Arýzalarýn Önlenmesi ve Onarýlmasý
Aþaðýda verilen bilgileri nakýþ bilgisayarýnda meydana gelebilecek birçok
çalýþtýrma arýzalarýnýn anlaþýlmasý amacý ile verilmiþ olduðunu bilgilerinize
sýnulmuþtur.

Ýlk önce kontrol ediniz:
• üst ve alt ipliklerin doðru ve uygun olarak
takýlýp, takýlmadýðý
• iðnenin doðru takýlýp, takýlmadýðý -iðne
sapýnýn düz bölümü arkada olacaktýr
• iðnenin uygun boyutta olup, olmadýðý (sayfa
15-17’deki iðne/iplik çizelgesine bakýnýz)
• nakýþ bilgisayarýnýn temiz olup olmadýðý hertürlü iplik parçalarýný temizleyiniz
• kanca yuvasý temiz olmalý
• iplik parçalarýnýn germe diskleri arasýnda ve
masura yuvasý yayý altýnda yakalanýp
yakalanmadýðý
Yakalanmýþ olan ipliði çýkarma
Alt iplik kopmuþ ise, iplik yukarýya alma
manivelasýnýn alanýnda yakalanmýþ ve
takýlmýþsa, aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz:
• elektrik gücünü «0» (kapalý) konuma
getiriniz
• köþegen torx anahtarý ile baþ kasnak
üzerindeki vidayý çýkarýnýz
• baþ kasnaðý sola doðru çekiniz
• iplik kalýntýlarýný tenizleyiniz
• baþ kasnaðý takýnýz ve vida ile sýkýþtýrýnýz
Üst Ýplik Kopmasý
Muhtemel arýzalar:
• üst iplik gerilimi çok sýkýdýr
• düþük kalitedeki iðne kullanýlmasý, iðneleri
bir BERNINA maðazasýndan satýn almak
daha iyi olur
• iðne yanlýþ olarak takýlmýþtýr. Ýðne sapýnýn
düz bölümünün arkaya doðru olmasý gerekir
• iðne kör veya bükülmüþtür
• düþük kalitede iplik kullanýlmasý, düðümlü
iplik, çok eski iplik yada kurumuþ iplik
Olasý çözüm yollarý:
• köpük tamponu takýnýz
• uygun makara diskini kullanýnýz
• ipliðin düzgün olarak sargýdan boþalmasý
için að kullanýnýz (üst iplik makarasý
üzerinden çekiniz)
• Dikiþ plakasý deliði veya kasnak ucu
hasarlýdýr: Nakýþ bilgisayarýný yetkili bir
BERNINA satýcýsýna götürünüz
• nakýþ hýzýný düþürünüz

Alt iplik kopmasý
• alt iplik gerilimi çok sýkýdýr
• alt iplik makara yuvasýnda yakalanmýþtýr:
• Bobin deðiþtiriniz
• iðne kör veya bükülmüþtür
• dikiþ plaka deliði, iðne tarafýndan
hasarlanmýþtýr:
• Bunun bir BERNINA teknisyeni tarafýndan
cilalanmasý gerekir
Atlamýþ dikiþler
• yanlýþ iðne kullanýlmýþtýr:
• yalnýzca 130/705H iðne sistemini
kullanýnýz
• iðne bükülmüþ veya kördür yada yanlýþ
olarak takýlmýþtýr:
• yerleþtirme esnasýnda tamamen üst
tarafa doðru itiniz
• düþük kalitede, çok kötü parlatýlmýþ iðne
kullanýlmýþtýr
Ýðne kýrýlmasý
• iðne kelepçe vidasý çok gevþektir
• arýzalý ve kusurlu dikiþ plakasý
Ýyi olmayan dikiþ formasyonu
• Germe diskleri arasýnda iplik artýklarý:
• katlanmýþ ince kumaþý çekiniz (katlamayý
kullanýnýz, dýþ kenarlarý kullanmayýnýz).
Bu iþlemi iplik geriliminin sol ve sað
taraflarýndaki artýklarýný temizlemek için
gerilim diskleri arasýnda geriye ve ileriye
doðru hareket ettirmek suretiyle yapýnýz
• makara yuvasý yayýnýn altýndaki iplik
kalýntýlarýný ve artýklarýný temizleyiniz
• iplik gerilimini ayarlayýnýz
• hiçbir zaman yanlýþ veya hiçbir stabilizör
kullanýlmamýþtýr
• yanlýþ iplik takýlmýþtýr:
• üst ve alt ipliði kontrol ediniz
• nakýþ iþlemi yapýldýðý zaman ipliðin son uç
gerilimini alt iplik ile gerçekleþtiriniz
• Uygun makara diskini kullanýnýz
• kancayý temizleyiniz ve yaðlayýnýz (yalnýzca
orjinal yað kullanýnýz. Sayfa 103’deki
Temizleme ve Yaðlama baþlýðýna bakýnýz)
Nakýþ bilgisayarý çalýþmamaktadýr veya
yavaþ çalýþmaktadýr
• fiþ tam olarak takýlmamýþtýr
• Güç anahtarý «0» pozisyonundadýr
• Nakýþ bilgisayarý çok soðuk bir odada
bulunmaktadýr

Arýzalý Dikiþ Iþýðý
• Nakýþ bilgisayarýný yetkili BERNINA
satýcýsýna götürünüz
Üst iplik gösterge sensörü
• kurulum programýnda faaliyete geçmemiþtir
Alt iplik kontrolü
• makara kapaðý kapalý deðildir
• kurulum programýnda faaliyete geçmemiþtir
• hertürlü iplik atýklarýný temizleyiniz
Görüntü ekranýnýn ayarlanmasý
Ayarlama ekranýný doðrudan açmak için
aþaðýda belirtilen iþlemleri takip ediniz:
• ayný anda gövde üzerinde bulunan iðne
pozisyon düðmelerine basýnýz ve bunlarý
basýlý olarak tutunuz
• dikiþ ve nakýþ bilgisayarýný çalýþtýrmaya
baþlatýnýz
• Ayar ekraný açýlýr açýlmaz, heriki düðmeyi
serbest býrakýnýz
• Görüntü ekranýnýn ayarlanmasý için sayfa
96’ya bakýnýz
Bakým Bilgileri
Dikiþ ve nakýþ bilgisayarýnýn gerçek
durumunun servis bilgileri bir USB çubuðu
üzerinde hafýzaya alýndý ve sizlerin yetkili
BERNINA satýcýsýna gönderildi:
• USB çubuðunu, sizlerin dikiþ ve nakýþ
bilgisayarýna yerleþtiriniz
• «Kurulum» düðmesine basýnýz ve «i» (bilgi)
sembolünü seçiniz
• önceki ekraný deðiþtirmek amacýyla
«Sonraki Sayfa» sembolünü kullanýnýz
• «LOG» tuþuna basýnýz
• verilen bilgiler USB çubuðu üzerinde
hafýzaya alýnýr
• USB çubuðunu ve makara yuvasýný
çýkarýnýz
Güncelleþtirme Hatasý
Güncelleþtirme iþlemi hala durmuþ durumda
ise (saat camý kalýyorsa), aþaðýda belirtilen
iþlemleri yapýnýz:
1. USB çubuðunu çýkarýnýz ve Dikiþ/Nakýþ
bilgisayarýný kapatýnýz
2. Dikiþ / Nakýþ bilgisayarýný çalýþtýrýnýz ve
görüntü mesajlarýnda belirtildiði gibi
günçelleþtirme iþlemine devam ediniz
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Ekran üzerindeki Mesajlar
Özel durumlarda ekranda mesajlar gözükebilir. Bu mesajlar seçilmiþ uygulamalarýn
ve fonksiyonlarýn bir hatýrlatýcýsý, ikazý veya teyidi olarak hizmet eder.

Mesaj

Notlar

Ýkaz

Kullanýcýnýn fonksiyonun yapýlmasýndan önce
birþeyler yapmasý gerekir veya kullanýcýnýn
dikkatinin belirli, özel bir konuya çekilmesi
gerekir.

Soru

Kullanýcý gerçekten fonksiyonu yamayý istiyor
mu? Örneðin verileri, bilgileri silme, vs.

Alt besleme mandalý

«Besleme Mandalýný Ýndiriniz»’e basýnýz.
Besleme mandalý pozisyonu deðiþmiþ ise,
mesaj otomatik olarak kaybolur.

Ýplik kopmasý, boþ makara yada iplik
kontrol bölme alanýnda iplik parçalarýnýn
bulunmasý

Üst ve / veya alt ipliði kontrol ediniz. Makara
yuvasýnda bulunan bütün iplik parçalarýný ve
kumaþ kalýntýlarýný temizleyiniz.

Sarýcý çalýþmaktadýr

Sarýcý hýzý, dikiþ geniþlik düðmesi veya ekran
düðmeleri üzerindeki «+» ve «-» sembolleri ile
deðiþtirilir. Sarýcý kapatýlmýþ ise, veya «ESC»
tuþuna basýlmýþ ise, o zaman mesaj otomatik
olarak kaybolur.

Alt Baský Ayaðý

Baský ayaðý alçaltýlýrsa, mesaj otomatik olarak
kaybolur.

Baský ayaðýný yükseltiniz

Baský ayaðý yükseltilirse, mesaj otomatik
olarak kaybolur.

Nakýþ bilgisayarýnýn temizlenmesi/
yaðlanmasý gerekir

Bu konu ilgili talimatlar el kitabýnýn sayfa
103’de verilmiþtir.
Bu bilgiler, yakl. 180,000 dikiþten sonra
görünür. Temizleme/yaðlama iþleminden sonra
«OK» tuþuna basmak suretiyle ekraný siliniz.
Görüntü ekraný «ESC» tuþuna dokunarak
silinir, ancak dikiþ bilgisayarý tekrar
çalýþtýrýkdýktan sonra yine gözükür. Üçüncü
defa «ESC» tuþu ile silindikten sonra,
temizleme bilgileri ilaveten yaklaþýk 180,000
dikiþ sonrasý yine gözükür.
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Bakým Bilgileri

Dikiþ bilgisayarýnýn servis ve bakým için bir
BERNINA satýcýsýna götürülmesi gereklidir.
Bu bilgiler yakl. 2,000,000 dikiþ sonrasý gözükür. Servis iþlemi BERNINA satýcýsý tarafýndan yapýlmýþsa, o zaman dikiþ sayacýnýn
tekrar «0» pozisyonunda olmasý gerekir ve
artýk görüntü ekraný silinmez. Görüntü ekraný
geçici olarak «ESC» tuþuna basmak suretiyle
silinir, fakat dikiþ bilgisayarý tekrar çalýþmaya
baþladýðý zaman yine gözükür. Üçüncü defa
«ESC» ile silinme iþlemi yapýl-dýktan sonra
ilgili bilgiler yakl. 4,000,000 dikiþte tekrar
gözükür.

Besleme mandalýný «Dikiþe» ayarlayýnýz

«Besleme mandalýný düþürünüz» düðmesine
basýnýz. Mesajlar besleme mandalý pozisyonu
deðiþtirilmiþ ise, otomatik olarak ortadan
kalkar.

Verileri silme veya tekrar yazma, örneðin
Çekmeceler

«OK» tuþu ile teyit ediniz veya «ESC» tuþu ile
iptal ediniz.

En yüksek pozisyonda iðneyi deðiþtirme

El çarkýný döndürünüz ve iðneyi en yüksek
pozisyona yerleþtiriniz.

Nakýþ kasnaðýnýn çýkarýlmasý

Nakýþ modülünden nakýþ kasnaðýný çýkarýnýz.

Nakýþ kasnaðýnýn takýlmasý

Nakýþ kasnaðýný nakýþ modülüne takýnýz.

Nakýþ ayak No. 26’yý takýnýz.
Makara yuvasýna iplik takýnýz

Nakýþ ayak No. 26yý nakýþ bilgisayarýna
takýnýz.
Nakýþ ipliði için makara yuvasýnýn
parmaðýndaki alt ipliði takýnýz.

Tasarým tamamen kasnak içerisinde deðildir

Tasarýmý kasnaðýn içerisine yerleþtiriniz.
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Motif takýlan kasnaða uygun deðildir

Daha büyük nakýþ kasnaðý takýnýz veya motifin
boyutunu azaltýnýz.

Hiçbir nakýþ modulü takýlmamýþtýr

Nakýþ bilgisayarýna nakýþ modulü takýnýz.

Veri transferi

Veri transferi tamamlanýr tamamlanmaz, mesaj
gözükür ve seçilmiþ olan fonksiyon yapýlýr.

Mega Kasnak yukarý

Mega kasnak yukarý (1) pozisyona hareket
ettiriniz.

Mega Kasnak Merkezi

Mega kasnak orta (2) pozisyona hareket
ettiriniz.

Mega Kasnak Aþaðýya

Mega kasnak aþaðý (3) pozisyona hareket
ettiriniz.

Ana motor arýzalýdýr. Kanca sistemini
kontrol ediniz.

Kanca alanýndan makara yuvasýndan hertürlü
iplik artýklarýný temizleyiniz.
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Aksesuarlar
BERNINA yeni ve sýnýrsýz fýrsatlar için artista 640 dikiþ ve nakýþ sistemi ile uyumlu bir dizi ekstra
aksesuarlar (seçmeli aksesuarlar) sunmaktadýr.
Daha fazla bilgi için BERNINA satýcýnýza danýþýnýz.

Bavul Sistemi
Dikiþ ve nakýþ bilgisayarý için özel olarak
geliþtirilmiþ entegre tekerlekli bavul sistemi
sayesinde ürünü son derece kolay ve þýk bir
biçimde taþýyabileceksiniz.
Bavul hem standart hem de seçmeli
aksesuarlarý uygun olarak organize edilmiþ
bölme ve gözlerde içine alýr.

Dikiþ bilgisayarý için bavul
• dikiþ bilgisayarýný saklamak üzere bavula
yerleþtirmek için bölme ve gözleri basitçe
çýkarýnýz
• bölme ve gözlere standart aksesuarlarý
koyunuz ve yerlerine geri yerleþtiriniz
• bavul ilave seçmeli aksesuarlar için yer
saðlar

Nakýþ bilgisayarý için bavul
• nakýþ modülünü saklamak üzere bavula
yerleþtirmek için bölme ve gözleri basitçe
çýkarýnýz (nakýþ kolu yüzleri ön tarafta)
• bölme ve gözlere standart aksesuarlarý
koyunuz ve yerlerine geri yerleþtiriniz
• bavul ilave seçmeli aksesuarlar için yer
saðlar

Uçak, otobüs ya da tren ile
seyahat ederken, bavul sistemi
sadece yolcu yaný bagajý olarak
taþýnmalýdýr!
Bavul sistemi normal bagaj
gibi taþýnmamalýdýr!



Bavul sistemi bilgisayarlarý kýsa
mesafelerde toz, kir ve rurubetten
korur.
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Nakýþ Mega-Kasnaðý
Ekstra geniþ motifler, geniþ tasarým
kombinasyonlarý yada uzun nakýþlarý kolayca
dikmek için nakýþ Mega-kasnaðý kullanýnýz.
Mega-Kasnak ile üç nakýþ pozisyonu
mümkündür. Eðer Mega-Kasnak yeniden
konumlandýrýlýrsa nakýþ bilgisayarý durur ve
Mega-Kasnaðýn hangi nakýþ pozisyonuna (üst,
merkez veya alt) hareket ettirilmesi gerektiðini
belirten bir mesaj görünür.
artista 640 için VAR. 01 olarak isimlendirilen
þablonu kullanýnýz.



Nakýþ mega-kasnaðý kullaným
kýlavuzu ihtiva eder.

Nakýþ Çubuklarý
Halihazýrda nakýþ bilgisayarýnda destekleyici unsurlar olarak mevcut bulunan programlanmýþ
OESD- nakýþ çubuklarýna ilaveten, nakýþ tasarýmlarýný ya da nakýþ tasarým kombinasyonlarýný
saklamak için «boþ» BERNINA USB çubuklarý da mevcuttur.

1

1

Nakýþ çubuklarýnýn

Programlanmýþ OESD-nakýþ çubuklarý özel bir tema içinde bir dizi nakýþ tasarýmlarý ihtiva eder.
Konu alanlarý sürekli desteklenir ve geniþletilir.
www.embroideryonline.com sitesinde daha geniþ seçim bulabilirsiniz veya sizlerin yetkili
BERNINA satýcýsýnda bu seçenej ve seçimleri bulabilirsiniz.

Nakýþ çubuklarýnýn takýlmasý
• tasarým çubuðunu nakýþ bilgisayarýnýn sað
tarafýnda bulunan baðlantýya takýnýz
(sembole bakýnýz)
• þimdi tasarýmlar (yalnýzca dosya 640’dan)
açýlýr ve ekranda görüntülenir
• diðer bir isim ile bir dosya açýlmýþ ise, bir
boþ ekran gözükür
• «ok» sembolüne dokununuz = seçme
menüsüne geri dönme
Nakýþ çubuklarýnýn çýkarýlmasý
• nakýþ çubuðunu çekiniz
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BERNINA artista Nakýþ Yazýlýmý

2

2

PC baðlantýsý

Bir kiþisel bilgisayarda (PC) bulunan motifleri
kombine etmek, geniþletmek ve deðiþtirmek
için BERNINA artista PC yazýlýmýný kullanýnýz.
Yazýlým ayný zamanda tamamý kendinize ait
motifler yaratmanýza olanak tanýr. Tüm tasarým
iþlemi ellerinizdedir: ilk taslaktan nakýþ dikiþine
nihai aktarmaya kadar tüm seçenekler size
aittir.
Oluþturduðunuz bitmiþ tasarýmlar, bir USB
baðlantý kablosu ile bunlarý direk olarak brode
edebileceðiniz brode bilgisayarýna transfer
edilir. USB baðlantý kablosu nakýþ modulü ile
birlikte temin edilir.
USB Baðlantý Kablosunun PC'den Nakýþ
Bilgisayarýna Baðlanmasý
• USB baðlantý kablosunu ý brode
bilgisayarýnýn sað tarafýndaki sokete takýnýz
(sembole bakýnýz)
Nakýþ Tasarýmý (PC) Saklama Opsiyonlarý
• PC'de
• artista 640 nakýþ bilgisayarýnda
• Kiþisel bir tasarým kartýnda



BERNINA artista nakýþ yazýlýmý
kullaným kýlavuzu ihtiva eder!

Nakýþ bilgisayarýnýz için diðer aksesuarlar
hakkýnda BERNINA satýcýnýza danýþýnýz!

ÝKAZ:
PC’den nakýþ bilgisayarýna
veya nakýþ bilgisayarýndan
PC’ye veri transferinden
sonra USB baðlantý kablosunun nakýþ bilgisaya-rýndan
ÇIKARILMASI ZORUNLUDUR.
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Sözlük
Ekle
• Ekle, ekleme suretiyle kombine etmek,
birleþme veya artma anlamýna gelir
• yeni bir motif eklemek

ESC
• bir fonksiyonun kapatýlmasý orjinal
pozisyona geri dönme (örneðin orjinal
ekran ayarlarýna)

Otomatik
• örneðin dikiþ ilikleri ile ilgili olarak:
• eðer uzunluk önceden programlanmýþsa,
«auto» yazýsý belirecektir. Örneðin ilik
otomatik olarak programlanmýþ uzunlukta
dikilir (kendiliðinden)

manual
• elle yapýlan
• bir manual ilik 4 veya 6 adýmda dikilir
(iliðin türüne baðlý olarak). Diken
pozisyonlarý ekran üzerinde elle deðiþtirir

otomatik / tekrarlama
• tekrarlama yeniden yapma anlamýna gelir,
dolayýsýyla otomatik tekrarlama bir þeyin
kendiliðinden yeniden yapýlmasýdýr
• Harici iðne pozisyon butonunu basýlý
tutmak iðne pozisyonunun hýzlý otomatik
hareketine yol açar (kendiliðinden)
Denge
• bir dikiþin veya motifin dengelenmesi,
bozulmalarýn düzeltilmesi için, bir dikiþ
veya yana doðru hareketli bir dikiþin
deðiþtirilmesi anlamýna gelir
Kalibre Etmek
• kalibre etmek, ölçmek, ayarlamak
• ayarlama, ölçülerin belirlenmesi, ekranýn
ayarlanmasý anlamýna gelir

Mega-Kasnak
• mega tabiri çok geniþ anlama gelir,
kasnak tabiri çerceve anlamýna gelir
• Çok geniþ motiflerin veya uzun
bordürlerin dikiþi için ekstra geniþ nakýþ
kasnaðý
Hafýza
• hafýza, depo
• programlar ve veriler iþlenmek için
kaydedilir ve hazýrlanýr
• dikiþ ve nakýþ bilgisayarýnýn hafýzasý dikiþ
kombinasyonlarýný veya motiflerini
kaydetmek amacýyla kullanýlabilinir
Menü
• özet, genel görünüþ, fonksiyonlarýn
seçimi
Yeni

Kontrol
• kontrol etmek, incelemek, gözden
geçirmek
• nakýþ yaparken bilgisayar hangi nakýþ
kasnaðýnýn monte edilmiþ olduðunu
kontrol eder ve kumaþý motif üzerindeki
pozisyonda kontrol etmek üzere «gider»
clr (sil)
• temizlemek, silmek
• fonksiyonlar veya komutlar silinebilir ve
orjinal pozisyona yeniden ayarlanabilir
• aktif deðiþtirilmiþ dikiþ temel ayarlamalara
tekrar ayarlanacaktýr
Edit
• edit etme, yazma, yayýnlama, bir metni
iþleme, baskýya hazýrlama
• motifler ekranda edit edilebilir (Edit 1 veya
Edit 2), örneðin aynalanmýþ, ölçümlendirilmiþ vs.

• nakýþ bilgisayarýnýn hafýzasýnda yeni motif
kaydedilir
OK
• girilmiþ olan komutu veya yapýlmýþ olan
bir deðiþikliði teyit etmek için kullanýlýr
PC
• Kiþisel Bilgisayar

158 Sözlük

Kayýt/sayma
• kayýt etmek, saklamak,
• dikiþ sayýcýsý kullanýlan dikiþlerin sayýsýný
kayýt eder veya programlar
• dikiþ sayýcýsý örgü programýnda dikilmiþ
uzunluðunu kayýt eder
Reset
• yeniden ayarlamak, geriye almak, eski
haline getirmek
• yapýlmýþ bir deðiþiklik eski haline getirilir,
örneðin orjinal ayarlara geri dönmek
Yuvarlama
• tarama
• kapsamlý bir dosya (örneðin dikiþlerin
seçimi) tam olarak gösterilmediðinde,
«yuvarlama fonksiyonu baþka kýsýmlarý
ekran üzerinde göstermek amacýyla
kullanýlabilir
Kurulum
• belirlemek, baþlamak
• yapý
• kurulum programýnda örneðin fabrika
ayarlarýný kendi kiþisel ihtiyaçlarýnýza göre
belirleyebilir ve ayarlayabilirsiniz
Dokunmatik ekran
• sensör ekran
• klavyede bir tuþa basmaktansa, ekranda
bir butona dokununuz
Ders
• Çeþitli dikiþ ve nakýþ özelikleri hakkýnda
bilgi sahibi olmak için kendi kendine
yardým programý
Güncelleme
• son versiyon
• Dikiþ ve nakýþ bilgisayar yazýlýmýný
güncelleme: yeni bir versiyonu veya son
verisyonu kurma veya bir programýn
kýsýmlarýný güncelleme
Üst modele geçiþ
• daha yüksek seviyeye geçme, iyileþtirme,
yükseltme
• dikiþ ve nakýþ bilgisayarýný üst modele
geçirmek, makinenin fonksiyonlarýný
iyileþtirmek veya geniþletmek anlamýna
gelmektedir

USB
• Evrensel seri baðlantý
• dikiþ ve nakýþ bilgisayarýnda USB
baðlantýlarý bulunmaktadýr
Zum
• odaklanmak, büyütmek, yeniden
ölçümlendirmek
• Ekran Edit 1 veya Edit 2 üzerinde bir
motif zum edilebilir (zum içeriye doðru
veya zum dýþarýya doðru)
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Dikiþ Özeti
Düz Dikiþler

Ýlikler

Dekoratif Dikiþler

160 Dikiþ Özeti

Dikiþ Özeti 161

Yorgan Dikiþleri

Alfabeler

162 Dikiþ Özeti
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Dizin
A

C

Aksesuarlar
154-156
• artista Nakýþ Yazýlýmý
156
• Nakýþ Mega-Kasnak
155
• Nakýþ Çubuðu
155
• Bavul Sistemi
154
Aksesuar Kutusu
4
Aksesuarlar Nakýþ
110-111
Aksesuarlar Dikiþ
4-5
Alfabe, Harfler
Nakýþ için
137-140
• Harflerin Deðiþtirilmesi
138
• Harflendirme Birleþtirme
139
• Harfleri Birleþtirme
137
• Motif ve Harfleri Birleþtirme
140
• Harfleri Düzeltme
137
Alfabe, Harfler Dikiþ için
59-61
• Büyüklüðü Deðiþtirme
61
• Harflendirme Birleþtirme
60
• Harfleri ve Fonksiyonlarý Birleþtirme
61
• Kombinazyonlarý Düzeltme
60
• Seçme
59
• Alt Durumu Seçme
61
• Özet
59
Alt Ýpliði Germe
12
Ana kategori Düðmeleri
25-27
• Alfabe
25
• Ýlikler
26
• Dekoratif Dikiþler
25
• Nakýþ Modu / Dikiþ Modu
26, 128
• Kiþisel Program
26
• Pratik Dikiþler
25
• Yorgan Dikiþleri
26
• Kurulum Programý
27
• Nakýþ Öðreticisi
27
Arýza Bulma
104, 150
Ayak Kontrol
8

CFL Dikiþ Iþýðý

B
Bal Peteði Dikiþ Kenarlarý
Baský Ayaðý
Baský Ayaðý Göstergesi
Baský Ayaðý Kaldýrýcýsý
Baský Ayaðý Basýnçý
Baský Ayaðý Basýnç Gösterges
Baský Ayaðý Deðiþtirme
Besleme Mandalý
• Besleme Mandalý ve
Kumaþ Besleme
• Besleme Mandalý yukarý/Aþaðý
• Alçaltýlmýþ Besleme Mandalý
• Köþeleri DÝkme
Bobin Yerleþtirme
BSR Serbest El Ýþleme

51
5
23
9
18
18
18

19-20
19
23
20
11
80-83

13

Dikiþ Makinesi Detaylarý
Dikiþ Mesajlarý
Dikiþ Uzunluðu Deðiþtirme
Düðmeyi Hafýzaya Alma Programý
Düz Ekleme Dikiþi

6-7
105-107
22
75-76
47

Ç
Çevre Korunmasý
Çift Overlok Dikiþ

103
45

D
Daimi Olarak Deðiþtirilmiþ
Ayarlarý Hafýzaya Alma
23-24
Dekoratif Dikiþler
54-58
• Uygulamalar
54-55
• Dekoratif Dikiþ ve Fonksiyonlarý
Birleþtirme
56-57
• Kombi Modunda
Dekoratif Dikiþler
58
• Seçme
54
Denge
102
Dikiþi Delme
53
Dikiþ Geniþliði Deðiþtirme
22
Dikiþ için Özel Fonksiyonlar
• Alfabe Boyutu
31
• Denge
32
• Devamlý Ters Dikme
32
• Sil
31
• Direkt Giriþ Uzunluðu veya Ekran
üzerinde Düðme ölçmesi
31, 63
• Manuel Ýlik
31, 63
• Hafýza (Dosya Çekmeceleri)
32
• Ayna Ýmajý (sol/sað)
30
• Ayna Ýmajý (yukarý/Aþaðý)
30
• Çok Fonksiyonlu Düðme
31
• Desen Uzatýlmasý
30
• Desen Tekrarý
31
• Ýlik Uzunluðununun
Programlanmasý
31, 63
• Temel Ayara Dikiþ Geniþliðinin ve
Uzunluðunun Tekrar Ayarlanmasý
30
• Kayýt
31
• Güvenceye Alma Fonksiyonu
31
• Güvenlik Programý
32
• Örgü Programý için Dikiþ Sayacý
30
• Numara ile Dikiþ Seçilmiþ
32
• Ýp Gerilimi
32, 127
• Üst Yuva/Alt Yuva
32
Dikiþ Iþýðý-CFL
13
Dikiþ Görüntülemesi
22
Dikiþ Plakasý
19, 114
Dikiþ Seçimi
22, 24
Dikiþ Özeti
159-162
Düz Dikiþ
38
Dikiþ Kýlavuzu
9

E
Ekran
Elastik, Lastikli Elastik/Kordon
üzerinde Dikiþ

21
52

F
Farklý Dikiþ Tipleri
• Fantazi Dolgu Dikiþler
• Atlamalý Dikiþler
• Taslak Dikiþler
• Saten Dikiþ
• Adým Dikiþ
• Tabaka Altý Dikiþler
Fermuar
Fonksiyon Seçimi

118
118
118
118
118
118
118
49
23

G
Geçici olarak Deðiþtirilmiþ
Dikiþ Hafýzasý
Güç Kablosu
Güç Düðmesi
Güvenlik Talimatlarý

23, 37
8
8
1

H
Hafýza Dikiþi
87-91
• Bir Dikiþ Bileþiminin
Düzeltilmesi
90
• Çekmeceyi Silme
91
• Bir Bakýþta Çekmece Ýçeriði
89
• Boþ Dikiþ Deðiþtirme Alaný
88
• Genel
87
• Tüm Bileþimi Yansýtma
91
• Boþ Çekmeceyi Açma
88-89
• Hafýzaya Alýnmýþ Bileþimi Açma
89
• Dikiþ Bileþiminin Programlanmasý
ve Hafýzaya Alýnmasý
87-88
Harici Fonksiyon Düðmeleri
• Ýðne Pozisyonu Deðiþtirme
28
• Ýðne Yukarýda/Aþaðýda
28
• Desen Sonu
28
• Baþ Kasnak üzerinde
Hýzlý Geri Dönme Düðmesi
28
• Otomatik Ýplik Kesici
28
• Güvenceye Alma Fonksiyonu
28
• Kayar Cihaz hýz Kontrolu
28, 128
• Açma-Kapama Düðmesi
28, 128
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Ý

M

Ýçindekiler
3
Ýðne Deðiþtirme
13
Ýðne Özeti
17
Ýðne/Ýplik Bileþimi
16
Ýðne, Ýplik, Kumaþ
15
Ýðneye Ýplik Takýcý
12
Ýðne ve Ýplik Hakkýnda Önemli Bilgiler
16
Ýlikler
62-75
• Direkt Giriþ Uzunluk veya Ekranda
Düðme Ölçme ile Otomatik Ýlik
69
• Ýlikler için Denge
68
• Uzun Süre Saklanan Ýlik
73
• Ýlik Program Fonksiyonu
63
• Ýlik Özetleri
62
• Kordonlu Ýlik
65-67
• Ýliði Açýk Kesme
67
• Önemli Bilgiler
64-65
• Genel olarak
62
• Manuel 4 veya 6 aþama Ýlik
74
• El Görümlüðü Ýliðin Dikilmesi
72
• Yuvarlak ve Anahtar Ýliklerin Dikilmesi 71
• Standart ve Esnek Düðme
DÝkiþlerinin Dikilmesi
70
• Düz Dikiþ Ýliði
75
Ýplik Kopmasý
149
Ýplik Kesici
• Baþ Kasnak Üzerinde
12
• Makara Sarýcýsý Üzerinde
10
Ýplik Gerilimi
33, 114
Ýplik, Ýðne, Kumaþ
15
Ýþaret Anahtarý
3

Makara Ýpliðinin Takýlmasý
114
Makara Sarma
10
Makara Pimi
• yatay
10, 11, 114
• dikey
13
Manuel Örgü
43
Masa üzerinde Kaydýrma
9
Masura Yuvasý çýk./yerl.
10
Masura Ýplik Kesici
10
Menü Seçimi
25-27
Motifleri Hafýzaya Alma
143-147
• Hafýzaya Alýnmýþ Motifi Silme
146
• Tüm Hafýzaya Alýnmýþ
Motifleri Silme
146-147
• Motiflerde Düzeltme Yapma
145
• Kiþisel Bir Tasarým
Çubuðunu Hafýzaya Alma
144
• Nakýþ Bilgisayarýna
Hafýzaya Alma
143
Motifleri Birleþtirme
135-136
Motif Yerleþtirme
130-131
Motifleri Deðiþtirme
132-133
Motif Renkleri
141-142
• Kiþisel Renk Seçimlerinin
Nakýþýný Yapma
142
• Çok Renkli Olarak Harflerin
Nakýþýný Yapma
142
• Bir Renkte Motiflerin
Nakýþýný Yapma
142
• Motif Renklerini veya Ýplik
Markalarýný Yeniden Tayin Etme
141

K

N

Kenar Dikiþi
Kiþesel Program
• Dikiþleri Deðiþtirme
• Dikiþleri Silme
• Ekran Programlama
• Dikiþ Seçme
Kör Ajur
Kumaþ, Ýðne, Ýplik
Kumaþý Kasnaða Takma
Kurulum - Programý
• Mesajlarýn ve Sesli
Ayarlarýn Görütülenmesi
• Ayarlarýn Görüntülenmesi
• Nakýþ Ayarlarý
• Satýcý Bilgilerin Girilmesi
• Menü
• Ýzleme Fonksiyonlarý
• Fabrika Ayarlarýný Yeniden
Yapýlandýrma
• Lisan Seçimi
• Dikiþ Ayarlarý
• Hoþ Geldin Ekranýndaki Metin
• Dokunma (Ekran Hassasiyeti)
• Güncelleþtirme
• Versiyon Bilgileri

40
84-86
86
85
84
85
50
15
115
92-101
97-98
93
94-95
99
92
98
100-101
98
94
93
96
99-100
99

Nakýþa Baþlama
• Kasnaðý Takma
• Nakýþ Motifleri
• Nakýþ Ekraný
• Nakýþ Kasnaðýnýn Seçimi
• Ayak Kontrolü ile Nakýþ
Ýþlemine Baþlama
• Açma/Kapama düðmesi ile
Nakýþ Ýþlemine Baþlama
Nakýþ için Fonksiyonlar
ve Görüntüler
• Motif Ýlave Etme
• Dikiþ Tipini Deðiþtirme
• Kontrol
• Renkli Motif Görüntüsü
• Renk Numaralarý
• Sil
• Edit 1 Ekraný
• Nakýþ Menüsü (OK)
• Nakýþ Sýrasý Kontrolu
• Nakýþ Zamaný
• Kasnak Görüntüsü
• Ayna Ýmajý (sol/sað)
• Motif Merkezi
• Motif Boyutu

• Motifi Hareket Ettirme
• Yeni Motif
• Tekrar Ölçme Motifi
Orantýsý
• Yeniden Elde Etme
• Seçme Menüsüne Geri Dönme
• Motifi Döndürme
• Kayýt
• Kasnak Seçimi
• Izgarayý Gösterme
• Tek/Çoki Renkli Motif
• Sonraki Sayfa – Edit 1
• Sonraki Sayfa – Edit 2
• Zum
Nakýþ Ýplikleri
Nakýþ Ýþlemi için Nakýþ
Bilgisayarýný Hazýrlama
Nakýþ Mesajlarý
Nakýþ Modülü Detaylarý
Nakýþ Modulü Takma
Nakýþ Motiflerinin Seçilmesi
Nakýþ Tasarým Koleksiyonu
Nakýþ Motifleri
Nakýþ Stabilizörleri
Nakýþ Testi

122
122
123-128
125
125
124
124, 127
124
125
127
125
127
124, 127
127
126
124
124, 127

126
125
123
126
125
124
125
127
126
125
125
119
114
151-153
109
112
120
163-173
129-130
116-117
117

O
Overlok Dikiþlerle Destekleme

48

Ö
Önemli Nakýþ Ýþlemi Bilgileri
Öðretici (yalnýz Nakýþ Ýþlemi Ýçin)
Örgü Programý

121-122
121
121
122
121

126
125

117-118
148
42

P
Pratik Dikiþler
• Kiþisel Pratik Dikiþleri Ayarlama
• Kombi Modunda Pratik Dikiþler
• Pratik Dikiþ Yerleri
• Pratik Dikiþ Özeti
• Örgülü Kumaþ Dikme
Pratik Dikiþler ile Kenar Kývýrma

34-53
36
58
36
34-35
44
47

Dizin 177

S
Sabitleme Dikiþi
Seçmeli Aksesuarlar
Serbest Kol Nakýþ Adaptörünü
Baðlama
Serbest El Sistemi FHS
Genel Fonksiyonlar
• clr (Silme)
• Kombi Modu
• ESC (Kapalý)
• OK
• Desen Baþlatma
• Aþaðýya Tamamlama
• Yukarýya Tamamlama
• Tek Modu
Sözlük
Streç ve Takviyeli Overlok Dikiþi
Süper Streç/Streç Dikiþ

39
111
113
9
29
29
29, 123
29
29
29, 123
29, 123
29
157-158
46
46

Yorgan Dikiþi, BSR ile
80-83
• BSR Dikiþ Fonksiyonunu Çalýþtýrma
83
• Zig-zag veya Düz Dikiþin
Uygulanmasý
83
• Bip Sesi Veren Cihazý
Durdurma/Çalýþtýrma
82
• BSR Fonksiyonunu Durdurma
83
• BSR Modu 1
80
• BSR Modu 2
80
• BSR Dikiþ Fonksiyonunu Durdurma
83
• Genel
80
• Hazýrlama
81
• Kurulum Programýnda Ses Seçimi
82
• «BSR»ekraný üzerinde Ses Seçimi
82
• BSR Modunda Fonksiyonlarý
Kullanma
81
Yükseklik Dengeleme Aleti
20

Z
T
Taþýma Cantasý
Temizlik
Teyel Dikiþi

Zig-zag Dikiþ
Zig-zag veya Düz Dikiþ Kopça Ýliði

41
76

4
103
53

Ü
Üçlü Düz Dikiþ
Üst Ýplik Gerilimi
Üst Ýpliðin Takýlmasý
• Çift Ýðne, Üçlü Ýðne

38
33
11, 114
14

V
Vari Overlok Dikiþi

45

Y
77-83
78
79
79
77
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Yorgan Dikiþleri
• Farklý Teknikler
• Serbest El Yorgan Dikiþi
• El Dikiþi Görünümlü Yorgan Dikiþi
• Yorgan Dikiþi Özeti

