Kullanim Kilavuzu

ÖNEMLÝ GÜVENLÝK TALÝMATLARI
Bir elektrikli makine kullanýldýðýnda, aþaðýdakini de kapsayan
güvenlik önlemleri her zaman dikkat edilmelidir:
Bu dikiþ bilgisayarýný kullanmadan önce bütün talimatlarý
okuyunuz. Kullaným kýlavuzunu makinenin yakýnýnda uygun bir
yerde saklayýnýz. Makineyi baþkalarýna verirken keza kullaným
talimatýný üçüncü kiþiye veriniz.

kullanýnýz. Sadece üretici tarafýndan tavsiye edilen aksamlarý
kullanýnýz.
5. Kablo ve fiþin hasarlý olmasý, arýzalý bir biçimde çalýþmasý,
düþürülmesi veya hasar görmesi veya suya düþürülmesi
halinde, bu cihazý hiçbir zaman kullanmayýnýz.

TEHLÝKE - Elektrik þokuna karþý korunmak için:

6. Dikiþ bilgisayarý hava giriþleri kapanmýþsa, asla
kullanmayýnýz. Dikiþ bilgisayarýnýn havalandýrma açýklýklarýný
ve ayak kontrolünü tiftik birikiminden, tozdan ve daðýnýk
kumaþtan uzak tutunuz.

1. Bir dikiþ bilgisayarý elektriðe baðlý olduðunda, hiç bir zaman
baþýboþ býrakýlmamalýdýr.

7. Parmaklarý tüm hareketli parçalardan uzak tutunuz. Dikiþ
makinesinin iðne bölümlerinde özellikle dikkat yerinde olur.

2. Kullanýmdan sonra ve temizlikte önce dikiþ bilgisayarýný
derhal prizden çekin.

8. Dikiþ sýrasýnda kumaþý itip çekmeyiniz. Bu iðnenin sapmasýna
ve kýrýlmasýna neden olabilir.

3. Ampulü deðiþtirmeden önce daima fiþi çekini. Yalnýz ayný tip
ampul kullanýn, 10 Watt'lýk ya da (110-120V'lýk bölgeler) ya da
15 Watt'lýk (220-240V'lýk bölgeler).

9. Eðrilmiþ iðneleri kullanmayýnýz.

UYARI K

11. Ýplik geçirmek, iðne deðiþimi, bobine iplik sarýmý ve basýncý
ayaðýnýn deðiþimi gibi iðne alanýnda ayarlar yapýlmadan önce
güç düðmesini "O" (kapalý) konumuna getiriniz.

- iþilerin yanýk, yangýn, elektrik þoku veya
yaralanmalara korunmasý için:
1. Dikiþ makinesini oyuncak gibi kullanmayýn. Dikiþ bilgisayarý
çocuklar tarafýndan veya çocuklarýn yakýnýnda kullanýlýyorsa,
çok dikkat gerektirir.
2. Duyusal ve ruhsal yetileri veya tecrübesizlik veya bilgisizlikleri
nedeniyle cihazý güvenle kullanacak durumda olmayan
kiþilerin (çocuklarda da dahil), bu cihazý yetkin bir þahsýn
gözetimi veya talimatý olmadan kullanmamalarý
gerekmektedir.
3. Çocuklarýn cihazla oynamamalarýný güvence altýna almak için
gözetim altýnda tutulmalýdýr.

10. Kapaklar çýkarýlýrken, yaðlama esnasýnda veya bu el
kitabýnda bahsi geçen herhangi bir servis ayarý yapýlýrken her
zaman dikiþ bilgisayarýný prizden çekiniz.

12. Örtüsü kaldýrýlýrken, yaðlanýrken veya kýlavuzda açýklanmýþ
olan diðer ev iþlerinde dikiþ makinesini her zaman þebekeden
uzaklaþtýrýnýz. (Þebeke fiþini çekiniz)
13. Makinedeki menfezlerin içine Obje kaçýrmayýnýz.
14. Dikiþ makinesini hiçbir zaman açýk alanda kullanmayýnýz.
15. Aerosol ürünlerinin kullanýldýðý veya oksijenle uygulamalar
yapýlan yerlerde cihazý çalýþtýrmayýnýz.

16. Elektrikten baðlantýyý kesmeden önce, bütün kontroller kapalý
("O") konumuna getirin, daha sonra fiþi prizden çekin.
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4. Dikiþ bilgisayarýný el kitabýnda tarif edilen amaçlar için

ÖNEMLÝ GÜVENLÝK TALÝMATLARI
17. Elektrik baðlantýsýný kablodan çekerek deðil, fiþi tutarak
prizden çýkarmak suretiyle kesiniz.
19. Normal þartlar altýnda ses basýnç seviyesi 70 dB (A)'den
düþüktür.
20. Bu dikiþ makinesi çift izolasyonludur. Yalnýz orijinal yedek
parça kullanýnýz. Çift izolasyonlu ürünlerin bakýmý için bilgilere
dikkat ediniz.

Elektrikli cihazlarý ev çöplerine atmayýnýz. Ilçenizin
toplama noktalarýný kullanýnýz. Toplama noktalarýnýn
yerlerini yerel yöneticilerden sorunuz.

18. Hiçbir zaman hareket pedalýnýn üzerine bir þey koymayýnýz.

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 içindeki parçalarla ayný olmasý gerekmektedir.
Çift yalýtýmlý bir ürün "DOUBLE INSULATION" veya "DOUBLE
INSULATED" (çift yalýtýlmýþ) kelimeleriyle belirtilmiþtir.
Sembolü

de ürün üzerinde belirtilmiþ olabilir.

SERVÝS TALÝMATI BAKIM
SAKLAMA
Bu dikiþ ve nakýþ bilgisayarý yalnýzca ev iþlerinde kullanýlmak
üzere tasarlanmýþtýr.
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ÇEVRE Korunmasý
BERNINA çevre korunmasýný taahhüt eder. Tasarým
ve üretim teknolojisi açýsýndan devamlý geliþtirme
vasýtasýyla ürünlerimizin çevre dostu olduðu
konusunu artýrmaktayýz.

Elektrikli cihazlar kontrol edilmeden atýlýrlarsa, hava
þartlarýnda tehlikeli maddeler içme suyuna böylece
de beslenme zincirine ulaþabilir veya bitki örtüsü
veya hayvanlarý yýllarca zehirleyebilir.
Cihazý yensi ile deðiþtirirseniz, satýcý yasal olarak,
eskisini en azýndan ücretsiz olarak yok edilmek üzere
almakla yükümlüdür.
(Bu husus bütün ülkelerle ilgili deðildir. Kendi
ülkenizdeki mevzuata bakýnýz.)
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Kalpten tebrikler
Yeni bir dikiþ makinesinin sahibi olarak - çok katlý jeans kumaþýndan çok deðerli ipekli kumaþlara kadar- farklý türlerdeki kumaþlarý
dikerken en doðru kalite ile mutluluk duyacaksýnýz.
Dikiþ makineniz kolaylýk ve basit kullanýmý ile en yüksek verimi saðlar. Dikiþ akinenizin birçok avantajýndan ve basit kullanýmýndan en
büyük keyfi almak ve güvenliðiniz için sizlere bu kullanma kýlavuzundaki önemli olan tüm güvenlik bilgilerini, uygulamalarý ve bakým
bilgilerini okumanýzý tavsiye ederiz.
Dikiþ makinenizi ilk defa kullanmadan önce bir çok özelliðini ve avantajlarýný keþfetmeyi size önerebiliriz.

4

Dikiþ makinenizde otururken bu kullanma kýlavuzunu adým adým takip ediniz.

Genel bir bakýþ

9
1

10

2
3
4
5
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1.

Ýplik gerilim ve ayarlama düðmesi

2.

Dikiþ ayaðý basýncý

3.

Ýplik verici kol

4.

Geriye doðru dikiþ tuþu

5.

Ýplik kesici

6.

Dikiþ ayaðý

7.

Ýðne plakasý

8.

Dikiþ masasý ve aksam kutusu

9.

Bobin durdurucu

10. Dikme uzunluk düðmesi
11. Numune gösterme penceresi

6
7

5
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Genel bir bakýþ
12. Ýplik makarasý ucu
13. Bobin
19

14. Ýkinci iplik makarasý için delik
15. El makarasý
16. Dikiþ seçim düðmesi
17. Ana þalter
18. Þebeke kablo baðlantýsý

12
20
13
14
15
16

17
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19. Ýplik üstü sevk
20. Sarma donanýmý için kýlavuz / ön gergi

21

21. Taþýma kolu

22

22. Dikme ayaðý kolu

Aksam
Standart aksamlar
1. Çok amaçlý ayak (J)
2. Fermuar ayaðý (I)
3. Düðme dikme ayaðý
4. Ýlik ayaðý (B)
5. Ýðne seti (5 adet)
6. L- Tornavidasý
7. Yaðdanlýk
8. Ýplik temizleyici / Fýrça
9. Bobin (3 adet)
10. Kenar cetveli
11. Ýplik makara uçlarý
12. Ýplik makara tutucusu
13. Spod pim keçesi
14. Yama plakasý
Özel aksamlar *
15. Dikiþ ayaðý
16. Overlok ayaðý (G)
17. Kenar dikme ayaðý
18. Kör dikiþ ayaðý (L)
19. Kurdele ayak
20. Gizli fermuar ayaðý
21. 1/4" Yorgan ayaðý
22. Kývýrma ayaðý
23. Örme / dikme ayaðý
24. Üst transport ayaðý
25. Ýkiz iðne
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* Özel aksamlarýn teslimatý makine birlikte yapýlmayýp bilakis ayrý
olarak satýn alýnmalýdýr.

Dikiþ masasi
Kilitlemek icin dikiþ masasýný yatay tutunuz ve ok yonunde
bastýrýnýz. (1)
Dikiþ masasýnýn ic kýsmý aksam kutusu olarak kullanýlabilir.
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Acmak icin kapaðý aþaðýya doðru katlayýnýz. (2)

Makineyi elektrik þebekesine baðlama
Makineyi þekilde görüldüðü gibi elektrik þebekesine baðlayýnýz.
Dikkat:
Çalýþma halinde deðilse, makineyi þebekeden çýkartýnýz.
Dikiþ Iþýðý
Elektrik tedariki ve dikiþ ýþýðýný açmak için ana þaltere basýnýz. (1)
O Pozisyonu - Makine kapalý
I Pozisyonu - Makine açýk
Dikme ýþýðý yanýyor.
Ayak pedal çalýþtýrýcý
Ayak pedal çalýþtýrýcýsý dikme hýzýný düzenler. (2)
Dikkat:
Makinenin þebeke akýmýna baðlanmasýnda þüpheleriniz varsa,
kalifiye bir elektrikçiye baþvurunuz.
Eðer çalýþma durumunda deðilse, Makineyi þebekeden ayýrýnýz.
Cihaz, KD-1902 (100-120V' ta)/ KD-2902 (220-240V' ta)/ 4C-316B
(110-220 V' ta), 4C- 326G (230V),4C-326C (220 /240V' ta) hareket
pedalý ile kullanýlmalýdýr.
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Önemli:
Dikiþ makinesinin arýzasýz çalýþmasý için optimal harici sýcaklýk
20°C +/- 10°C arasýnda bulunur.

Ýki basamakl - dikiþ ayaðý kolu
Dikiþ iþlemini daha kolay sýnýflandýrmak için Çok katýl veya kalýn
kumaþlarýn dikiþi için dikiþ ayaðý ikinci basamaða çýkarýlabilir.

Dikiþ ayaðý basýncýný ayarlama
Dikiþ ayaðý basýncý normale göre ayarlanmýþ olup normal dikiþler
için özel ayarlamaya gerek yoktur.
Dikiþ ayaðý basýncý ihtiyaca göre ayarlanabilir.
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Çok ince kumaþlarýn dikiþi için basýncý ayarlama vidasýný saat
dönme yönüne ters olarak döndürerek gevþetiniz ve kalýn
kumaþlarda ise ayarlama vidasýný saatin dönme yönüne doðru
döndürerek güçlendiriniz.

Dikme ayaðý tutucusunun montajý
a
Dikkat:
Aþaðýda çýkartýlan tüm donaným deðiþikliðinde ana þalteri "O"
konumuna getiriniz.

a

e

Ýðneyi en yüksek konumuna getiriniz ve dikiþ ayaðý kolunu
kaldýrýnýz. Dikme ayaðý tutucusunu (b) dikme ayaðý çubuðunu (a)
yanýna monte ediniz. (1) Vidayý (A) sýkýlaþtýrýnýz.

c

b
d

Dikiþ ayaðýný monte etme:
Dikme ayaðý tutucusunu (b), yiv (c) iðnenin direk üst tarafýnda (d)
olana kadar alçaltýnýz. (2)
Dikme ayaðý tutucusunu (b) alçaltýnýz ve dikme ayaðý (f) otomatik
olarak içine geçer.

f

b

Dikme ayaðýný uzaklaþtýrýnýz:
Dikme ayaðý dikine tutunuz.
Dikme ayaðýný, kolu kaldýrarak (e) dikme ayaðý tutucusunun arka
tarafýndan çözünüz. (3)
Kenar cetvelini yerleþtiriniz:
Kenar cetvelini (g) þekilde görüldüðü gibi çentiðin içine doðru
sürünüz. Kývrým, katlama vs. için istenen mesafeleri uyarlayýnýz.

e
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g

Ýplik alti bobinler
1. boþ bobini bobin aksýna yerleþtiriniz.
2. Ýpliði saða doðru ve iplik gergisinden geçirerek sevk edin. Ýpliði
saða doðru makaraya kadar sevk edin.

1

3. Ýpliði birkaç kere el ile saatin dönme yönüne doðru boþ
makaraya sarýnýz veya ipliði makaradaki makarada ki
deliklerin birinin yardýmý ile çekiniz. Makarayý saða doðru
makara konumuna bastýrýnýz. Ayak hareket pedalýna hafifçe
basýnýz. Makara dolarsa, sarma iþlemi durur. Makarayý sola
doðru dikiþ konumuna bastýrýnýz ve alýnýz.
Makineye iplik takmadan once bobbin deliðine yakýn yerde ipliði
kesiniz.
Bilgi:
Eðer sarma aksý sarma konumunda bulunuyorsa, makine ve el
makarasý çalýþtýrýlamaz. Dikiþ yapmak için sarma aksýný sola
doðru bastýrýnýz. (Dikiþ konumu)

2
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Bobin yerleþtirme
Masuranýn yerleþtirilmesinde ve dýþarý alýnmasýnda iðnenin
en yüksek konumda bulunmasý lazýmdýr.
- Açýlýr- kapanýr kapaðý açýnýz. (1) Bobin kapsülünü çýkartýp
açýlan aðzý dýþarýya doðru çekiniz ve kýskaçtan dýþarý alýnýz.

1

2

- Bobin kapsülünü elinizde tutunuz. Bobini ipliðin saatin dönme
yönünde sarýlý þekilde yerleþtiriniz. (2)
- Ýpliði çentiðin içine ve yayýn altýna doðru çekiniz.(3)
- Bobin kapsülünü aðýzda tutunuz. (4)
- Bobin kapsül (5) parmaðýnýn kýskaç yörüngesindeki çentiðin
içerisine oturduðuna dikkat ediniz.(6)

4
6

Dikkat:
Masuranýn yerleþtirilmesi veya dýþarý alýnmasýnda ana þalter "O"
konumunda bulunmalýdýr.
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Ýðnelerin yerleþtirilmesi
D
Dikkat:
Ýðnelerin yerleþtirilmesi veya çýkartýlmasýndan önce ana þalteri "O"
konumuna getiriniz.

A

Ýðneleri özellikle aþýnma belirtilerinde ve dikiþ iþlemi yaparken
zorlanmanýzda olmak üzere yenisi ile deðiþtirin:
A. Ýðne sýkýlaþtýrýcý vidayý sökünüz ve yeni iðneyi geçirdikten
sonra yeniden sýkýlaþtýrýnýz. (1)
B. Pistonun yassý tarafý altta olmalýdýr.
C/D. Ýðneyi iþaretli yere kadar yukarýya doðru sürünüz.

B
C
1

Ýplik geçirme iþlemi kusursuz olmalýdýr. (2)
Aþaðýdaki durumlarda dikiþ Iþleminde zorluklar oluþur :
B
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A

C

A. Ýðnelerin çarpýk olmasýnda
B. Ýðnelerin kör olmasýnda
C. Ýðne uçlarýnýn hasarlý olmasýnda

Üst ipliði geçirme
Dikkat:
- iplik geçirmeden veya çýkarmadan önce ana þalteri "O"
konumuna getiriniz.
- Üst iplik gerilimini gevþetmek için dikiþ ayaðý kolunu kaldýrýnýz.
- Makineye iplik geçirirken iplik kolu en yüksek konumunda
olmalýdýr.
1. Dikiþ ipliðini uygun geçiþ plakasý ile birlikte iplik makarasý
üstüne geçiriniz. (iplik çýkartýlýrken saatin dönme yönü). Ýpliði
sýkýca tutunuz. Arka iplik dönüþüne (A) ve öne doðru çentiðin
içinden üst iplik gergisine kadar çekiniz.
2. Ýpliði kapak boyunca saða aþaðýya doðru (B) noktasý
etrafýndan çekiniz.
3. Ýpliði kapak boyunca sola yukarýya ve iplik koluna ) doðru
çekiniz.
3

4. Ýpliði aþaðýya doðru iplik kopçasýna doðru (D) çekiniz. Ýpliði ön
taraftaki iplik deliðinden geçirerek arkaya doðru geçiriniz.
5. Takriben 10 cm uzunluðundaki ipliði iðneden dýþarý sarkýtýnýz
veya gereksiz iplikleri iplik kesicisi (E) ile koparýnýz.

1

4

5
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Üst iplik gerilimi

1

2
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Ýplik gerilimi için ana ayar: "4"
Ýpliðin gerginliðini güçlendirmek için ayarlama düðmesini bir
sonraki büyük sayýya doðru çeviriniz. Ýplik gerginliðini gevþetmek
için ayarlama düðmesini bir sonraki daha küçük sayýya doðru
çeviriniz.
A. Üst iplik gerginliði normal (A)
B. Üst iplik gerginliði zayýf, deðeri yükseltin (C)
C. Üst iplik gerginliði çok kuvvetli, deðeri düþürün (B)
Bilgi:
Fabrikada ipliðin gerginliði uygun olarak ayarlanmaktadýr. Bunun
için gerek makarada gerekse 100/2 gücünde polyester iplikler üst
iplik olarak kullanýlýr.
Diðer veya farklý dikiþ ipliklerin kullanýlmasýnda uygun iplik
geriliminde sapmalar meydana gelebilir. Bu nedenle ipliðin
gerginliðini dikilecek olan parçaya ve istenilen dikiþ örneðine
uyarlamak gereklidir.

Üst ipliði yukarýya alma
Üst ipliði sol el yardýmý ile tutunuz.
El makarasýný öne doðru, iðne dikine durana kadar çevirin. (1)

1
Alt ipliði dikiþ deliðinden yukarý almak için üst iplikten çekiniz.
Her iki ipliði sýký bir þekilde dikiþ ayaðý altýndan arkaya doðru
yerleþtiriniz. (2)
Bilgi:
Gereksiz olan alt iplik kesilirse, iplik yukarý alýnabilir ancak
zorunlu deðildir.
Dikkat:
Dikiþe baþlarken dikiþ ayaðý altýnda gergin duran iplikler
çekilmemelidir.
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Dikiþ yerlerini sabitleþtirme
A
Dikiþe baþlama
Dikilecek olan parçayý takriben 1 cm kumaþ kenarý dahilinde dikiþ
ayaðýnýn altýna yerleþtiriniz.
Geri dikiþ tuþunu (A) basýlý tutunuz ve yavaþça kumaþ kenarýna
doðru dikiniz.
Dikiþin sona ermesi (1)
Dikiþin sonunda geri dikiþ tuþunu (A) aþaðýya doðru basýnýz.
Geriye doðru birkaç dikiþ atýnýz. Tuþu serbest býrakýn ve makine
tekrar ileriye doðru dikiþ yapacaktýr.
Dikilecek olan parçayý ayýrýnýz. (2)
Ýplik kolunu en yüksek konumuna getirmek için el tekerini öne
doðru döndürünüz. Dikiþ ayaðýný kaldýrýn ve dikilecek parçayý
arkaya doðru çekiniz.

1

Ýpliði kesme (3)
Her iki ipliði baþlýk kapaðýndaki iplik makasý ile kesiniz.

B
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ÝÐNE, KUMAÞ VE ÝPLÝK TABLOSU
ÝÐNE
KALINLIÐI

KUMAÞ

ÝPLÝK

9-11/65-75

Hassas kumaþlar: Hassas pamuklular, vual, serj,mermerþahi, kiana, pamuklu
nakýþ kumaþlarý, trikolar, Jarse, krep, dokuma polyester, gmlek ve bluz kumaþlarý.

Ýnce pamuklu iplikler, naylon ve polyester iplikler.

12/80

Ortalama kumaþlar: pamuklu, seten, yelken bezi, çiftli nakýþ kumaþlarý, hassas
yünlüler.

Ýpliklerin çoðu ortalama bir kalýnlýk gösterir ve bu
kumaþ ve iðne kalýnlýklarý için uygundur.

14/90

Ortalama kumaþlar: Pamuklu yelken bezi, yünlü iri örgülü nakýþ kumaþlarý,
Frote, jeans kumaþlarý.

Sentetik kumaþlar için optimal bir sonuç almak için
polyester iplikler kullanýnýz.

16/100

Aðýr kumaþlar: perde, yünlü kumaþlar, çadýr ve yorganlýk kumaþlar, jeans
kumaþlarý, mobilya malzemeleri ( inceden ortaya kadar).

Alt ve üst iplik olarak her zaman ayný cins ipliði
kullanýnýz.

18/110

Kalýn yünlü kumaþlar, mantoluk kumaþlar, mobilyalýk kumaþlar, deri ve vinil.

Daha kalýn iplikler, halý iplikleri, (Yüksek dikiþ ayaðý
basýncxý kullanýnýz.- daha yüksek rakam)

ÖNEMLÝ: Ýðne kalýnlýðýný ipliðin kalýnlýðýna ve kumaþýn cinsine göre belirleyiniz.

ÝÐNE VE KUMAÞ SEÇÝMÝ
ÝÐNELER

TANIMI

KUMAÞIN CÝNSÝ

HA x 1
15 x 1

Sivri standart iðneler, iðne kalýnlýðý inceden 9
kalýnlýðýna kadar (65) den 18 (110)' a kadar.

Dokunmuþ doðal kumaþlar, yünlüler, pamuklular, ipek, vs. Qiana, çifte nakýþlý
kumaþlar için deðildir.

15 x 1/
130/ 705H

Yarým küre sivri iðneler, 9 (65)' den 18 (110)' a kadar.

Dokunmuþ doðal ve sentetik kumaþlar, polyester karma kumaþlar, polyester
nakýþlýk kumaþlar, ýnterlok, triko, basit ve çifte nakýþlýk kumaþlar.

15 x 1/ 130/
705H (SUK)

Küre sivri iðneler 9 (65)' den 18 (110)' a kadar.

Kazak nakýþ kumaþlarý, Likralýlar, bornozluk kumaþlar, elastik kumaþlar.

130PCL/
705H-LR/LL

Deri iðneler 12 (80)' den 18 (110)' a kadar.

Deri, vinil, mobilya malzemeleri.

19

Bilgi:
1. Avrupa dikiþ kalýnlýklarý 65, 70, 80 vs. dir. Amerikan ve Japon dikiþ kalýnlýklarý 9, 11, 12 vs.
2. Ýðneleri düzenli olarak yenisi ile deðiþtirin (takriben ikinci bir dikiþ iþlerinden önce) veya ipliðin ilk kopmasýnda veya yanlýþ dikiþlerde)

Dikiþ seçimi
Düz dikiþ: dikiþ seçim düðmesi "
" ile seçiniz.
Dikiþ uzunluðunu dikiþ uzunluk düðmesi ile ayarlayýnýz. Ortadan
sola kadar tüm iðne konumlarý dikiþ geniþliði düðmesinin
döndürülmesi ile mümkündür.
Zikzak dikiþ: dikiþ seçim düðmesi ile "
" seçiniz.
Dikiþ uzunluðunu ve dikiþ geniþliðini kumaþýn türüne göre
ayarlayýnýz.
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Dikiþ seçim paneli üzerinde gösterilen desenlerden herhangi birini
elde etmek için, dikiþ seçim kadraný ile deseni seçin, istenilen
sonuca göre, kontrol kadraný ile dikiþ uzunluðunu ayarlayýn.

Düz dikiþ ve iðne konumu
Düz dikiþ için dikiþ uzunluðu düðmesi - fonksiyonu
Dikiþ seçimi düðmesini, model gösterge penceresinin düz dikiþ
konumunu gösterecek þekilde çeviriniz. Merkez ya da sap iðne
konumunu seçebilirsiniz.
Dikiþ uzunluðu dikiþ uzunluðu düðmesi ile ayarlanýr. Normal bir
kullaným için uygun bir dikiþ uzunluðu düðme üstünde "2" - "3" de
bulunur.
Genel olarak þu husus geçerlidir: Kumaþ ne kadar hafifse, iplik o
kadar ince ve dikiþ uzunluðu o kadar kýsa, kumaþ ne kadar aðýr
ise, iplik o kadar kalýn ve dikiþ uzunluðu o kadar uzun demektir.
"0" dikiþ uzunluðunda kumaþ hareket etmez ve iðne sürekli
olarak ayný yerde dikiþ yapacaktýr.

2
2

1
0

4

3

0.5

1
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3

4

Zikzak dikiþ
Zikzakta dikiþ uzunluðu düðmefonksiyonu
Dikiþ uzunluðu düðmesinin ayarý "0" a ne kadar yaklaþýrsa, zik
zak dikiþlerin yoðunluðu artar.
Düzgün zikzak dikiþler genel olarak "2,5" veya daha düþükte elde
edilebilir.
Týrtýllý dikiþ
Dikiþ uzunluðu "0" - "1" arasýnda ayarlanmýþ ise, dikiþler birbirine
çok yakýn bulunurlar ve " týrtýl dikiþ" oluþtururlar. Bunlar ilik ve
dekoratif dikiler hazýrlamak için kullanýlýr.

3

4

2
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Kör kývrým/Ýç çamaþýrý dikiþi
Dikiþ ayaðý spesiyal aksam olarak satýn alýnabilir.
Kývrýmlar, perdeler, pantolonlar ve etekler için.
Kalýn kumaþlar için kör kývrým/ Ýç çamaþýrý Streç kumaþlar
için kör kývrým
Makineyi þekilde görüldüðü gibi ayarlayýnýz.
Not:
Kör kývrým dikiþinin baþarýlý olmasý için alýþtýrma gereklidir. Her
zaman ilk önce bir dikme denemsi yapýlmalýdýr.

2

4

3
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Þekilde görüldüðü gibi kumaþý ters taraftan yukarýdan yayýnýz.(1)
Kumaþý dikiþ ayaðýnýn altýna yerleþtiriniz. El makarasýný el
yardýmýyla, iðne tamamen sol tarafta olacak þekilde çeviriniz.
Kumaþ kývrýmlarýný sadece az dikecektir. Ayrýca dikiþ geniþliðini
uygun bir þekilde uyarlayýnýz. (2).
Sevk cetvelini (3) düðme döndürülerek (4) kumaþ kývrýmýnda
bulunacak þekilde uyarlayýnýz. Ayal çalýþtýrýcýsýna hafifçe
bastýrarak yavaþça dikiniz ve kumaþý sevk cetveli boyunca
yürütünüz.

Edge Neatenin
Dikiþ ayaðý ozel aksam olarak satýn alýnabilir.
Kenar kýsýmlarýn temizlenmesi, dikiþler ve gorunur kývrýmlar icin.
Dikiþ uzunluk kontrolünü "1" - "4" arasýnda ayarlayýn, dikiþ
geniþliði kumaþa uymak için ayarlanabilir.
Sülfile dikiþler dikiþ yerlerini sonlandýrmak için uygun olup,
yýpranmasýný engeller.
Bitirirken, iðne kumaþýn kenarýna gelmelidir.
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Uyarý
Yeni iðneler ya da yuvarlak baþlý iðne kullanýn ya da iðneyi uzatýn!

Transportörü batýrmak için transportörü saða doðru
Yama plakasýný takýn (1).
Düðme dikme ayaklý dikme ayaðýný deðiþtiriniz.
Dikme uzunluðu düðmesini "0" konumuna getiriniz.
Ayaðýn altýnda bulunan iþi konumlandýrýn. Düðmeyi istenen
pozisyonda yerleþtirin ve ayaðý alçaltýn.
Kalýp seçme düðmesini " " e ayarlayýn ve birkaç sabitleme dikiþi
dikin.
Düðmenin iki tarafýndaki delikler arasýndaki mesafeye göre, zigzag dikiþ geniþliðini seçin.
Herhangi bir engel olmaksýzýn, iðnenin düðmenin sað ve sol
tarafýna girdiðini kontrol etmek üzere, volaný döndürün (düðmeye
göre dikiþ geniþliðini ayarlayýn).
Yaklaþýk 10 dikiþ kadar, düðme üzerinde yavaþça dikiþ yapýn.
" " desenini seçin ve birkaç sabitlemen dikiþi yapýn.
Boðaz gerekli ise, örme iðnesini düðmenin üstüne yerleþtiriniz ve
dikiniz. (3) 4 delikli düðmelerde ilk önce ilk 2 ön ilikleri dikiniz (2)
dikilecek iþi öne doðru sürünüz ve daha sonra arka taraftaki 2 iliði
dikiniz. (3)

1

3
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2

Düðme ilikleri dikme
Hazýrlýk
Dkiþ seçim düðmesini "
" konumuna getiriniz.
1. Çok amaçlý ayaðý sökünüz ve düðme deliði ayaðýný yerleþtiriniz.
2 Düðmenin çapýný ve kalýnlýðýný ölçünüz. Mandal ve düðme
deliði büyüklüðünü için artý 3 cm kumaþ üzerinde iþaretleyiniz.
3. Kumaþý dikiþ ayaðýnýn altýna, düðme iliði ayaðý üzerindeki
iþaret kumaþ üzerindeki iþaretle denk gelecek þekilde
yerleþtiriniz. Dikiþ ayaðýný, kumaþtaki düðme iliðinin orta hattý
ayak oyuðunun ortasý ile denk gelecek þekilde düþürünüz.
Dikiþ yoðunluðunu ayarlamak için dikiþ uzunluðu düðmesini "0.5-1"
olarak ayarlayýnýz.
Bilgi:
Dikiþ yoðunluðu kumaþa göre farklýdýr. Her zaman denemelik
düðme iliði dikiþi yapýnýz.
Dört dikiþ basamaðýný takip ediniz ve dikiþ seçim düðmesi ile bir
basamaktan diðerine deðiþtiriniz. 1. ve 3. basamaklarda çok fazla
dikiþ atýmý olmamasýna dikkat ediniz. Düðme deliðini oklu ayýrýcý
ile her iki uçtan ortaya kadar kesip alýnýz.
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Öneri:
- Hafifçe düþürülmüþ olan üst iplik gerilimi daha iyi sonuçlar verir.
- Ýnce ve genleþebilir kumaþlar için destek kat kullanýnýz.
- Genleþebilir ve nakýþlýk kumaþlarda kuvvetli iplikler ve veya iplik
destek katlarý kullanýnýz.
- Zikzak dikiþ kuvvetli iplikler veya iplik tela katlarýnda yapýlmalýdýr.

Fermuar ve baðlantý dikiþleri
Makineyi þekilde görüldüðü gibi ayarlayýnýz.
Dikiþ seçim düðmesini "

" konumuna getiriniz.

Dikiþ uzunluðunu "2,5" - "4" arasýnda ayarlayýnýz. (kumaþýn
kalýnlýðýna göre)
Dikiþ ayaðýnýn hangi tarafta diktiðine gore fermuar sað veya sol
tarafta uygulanabilir. (1)
Sürgü kenarýndan dikmek için, iðneleri kumaþa batýrýnýz, dikiþ
ayaðýný ve sürgüyü dikiþ ayaðýnýn arkasýna sürünüz. Dikiþ
ayaðýný düþürünüz ve dikmeye devam ediniz.
Baðlantýlara þekil vermek için, çapraz þeritlerin içine kordele
dikmek mümkündür. (2)

2
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Kenar dikme ayaðý
Dikiþ ayaðý özel aksam olarak satýn alýnabilir.
Ýnce kumaþlarda be yünlülerde örme için.
Makineyi þekilde görüldüðü gibi ayarlayýnýz.
Dikiþ seçim düðmesini "
" konumuna getiriniz.
Dikiþ uzunluðu düðmesini "2,5" ila "4" arasýnda ayarlayýnýz.
Kumaþ kenarlarýný temizleyiniz. Örme iþlemi baþlarken kumaþ
kenarýný iki kere 3 mm kývýrýn ve 4-5 dikiþ atýmý ile dikin. Ýpliði
hafifçe arkaya doðru çekiniz. Ýðneyi kumaþýn içine batýrýnýz ve
kývrýmý ayaktaki salyangozun içine sürünüz. (1)
Kumaþýn kenarýný hafifçe kendine doðru çekiniz. Dikmeye
baþlayýnýz. Ayrýca, yukarýya doðru ve hafifçe sola doðru tutularak
kumaþý salyangoza sürünüz. (2)
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1

2

Üç katlý zik zak dikiþ
Uçlarý dikiniz ve kauçuk þeritleri üzerine dikiniz, doldurunuz,
düzeltiniz ve kenarlarý güçlendiriniz.
Makineyi þekilde görüldüðü gibi ayarlayýnýz.
Dikiþ seçim düðmesini "
" konumuna getiriniz.
Dikiþ uzunluðu düðmesini " 1" ila " 2" arasýnda ayarlayýnýz.
Yamalarý plase ediniz. Çok yoðun dikiþ oluþturmak için dikiþ
uzunluklarý kýsaltýlabilir. (1)
Yýrtýklarýn onarýlmasý için, kuvvetlendirmek için altýna bir parça
kumaþ konulmasý tavsiye edilir. Dikiþ yoðunluðu dikiþ uzunluðu
ayarlanarak deðiþtirilebilir. Ýlk önce orta kýsýmdan dikiniz ve daha
sonra her iki taraftan dar bir biçimde kaplayýnýz. Kumaþýn türüne
ve 3-5 sýra arasýndaki hasara göre dikiniz. (2)

2
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Kordela ayaðý
Dikiþ ayaðý özel aksam olarak satýn alýnabilir.
Süsleme efektleri, yastýk ve masa örtüleri vs.
Makineyi þekilde görüldüðü gibi ayarlayýnýz.
Farklý dikiþ tarzlarý örneðin Zikzak, üç katlý zikzak, dekoratif
dikiþler gibi kordelalarýn dikiþi için uygundur.
Dikiþ seçim düðmesini "

" konumuna getiriniz.

Dikiþ uzunluðu düðmesini " 1" ila "4" arasýnda ayarlayýnýz.
Kordelayý, kordala ayaðýnýn alt yayýna sürünüz. Kordelanýn yiv
içerisinde hareket etmesi gerekmektedir. Bir, iki veya üç kordela
dikilebilir. Dikiþ geniþliðini kordela sayýsýna ve seçilen dikiþ
tarzýna göre ayarlayýnýz. (1/2)
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2

Serbest el örme
Dikiþ ayaðý özel olarak satýn alýnabilir.
Makineyi þekilde görüldüðü gibi ayarlayýnýz.
Yama plakasýný takýn (1).
Dikiþ ayaðý tutucusunu çýkartýnýz. (2)
Dikiþ seçim düðmesini "

" konumuna getiriniz.

Dikiþ uzunluðu düðmesini "0" konumuna getiriniz.
Dikiþ ayaðý çubuðunun yanýndaki örme ayaðýný sýkýlaþtýrýn. (A)
kolu daima iðneyi tutan vidanýn arkasýnda bulunmalýdýr. (B)
Örme ayaðýný iþaret parmaðýyla arkadan kuvvetlice bastýrýnýz ve
vidayý (C) sýkýca çekiniz. (3)

Kolay dikiþ ve daha iyi bir sonuç için örgü çerçevesi tavsiye edilir.
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1

Ýlk önce kenardaki deliklerin etrafýný dikiniz. (iplikleri saðlamak için)
(4) ilk sýrada daima soldan saða doðru çalýþýn. Ýþi dörtte bir
oranýnda çevirin ve dikin.

Faydal. Diki.ler
Makineyi þekilde görüldüðü gibi ayarlayýnýz.
Dikiþ uzunluðu düðmesini "1" ila"2" arasý konumuna getiriniz.
Midye kývrýmý (1)
Dikiþ seçimi düðmesini " " konumuna getiriniz.
Süslü kenarlar: yünlü, ince ve elastic kenarlar için uygundur.
Mideye efektini elde etmek için daha büyük bir dikiþ kumaþ
kenarý dýþýnda dar olarak dikmelidir.
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Fisto dikiþi (2)
Dikiþ seçimi düðmesini " " konumuna getiriniz.
Kumaþ kenarý boyunca kenar pervaz dikiþleri

Örme
- Dikiþ uzunluðu düðmesini istenilen uzunluða göre ayarlayýnýz.
- Dikiþ seçimi düðmesini "

" konumuna getiriniz.

- Örülecek olan kumaþý altýna konan kumaþ ile birlikte dikiþ
ayaðýnýn altýna yerleþtiriniz.
- Dikiþ ayaðýný düþürünüz ve dönüþümlü olarak ileri ve geriye
doðru dikiniz. Ayrýca geriye doðru dikiþ tuþunu kullanýnýz.
- Bu hareketleri, örülecek olan alanýn dikiþ sýrlarý ile dolana kadar
tekrar edin.
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Geriye doðru dikiþ için Sayfa 18, þekil (A) ya bakýnýz.

Uçlarý dikme
- Dikiþ uzunluðu düðmesini istenilen uzunluða göre ayarlayýnýz.
- Dikiþ seçimi düðmesini "
konumu.

" konumuna getiriniz. Orta iðne

- Kumaþ kenarýný katlayýnýz. (yaklaþýk 6 mm).
- Uç modelin ihtiyacýna göre, ucu katlanmýþ olan kumaþýn
kenarýna, kumaþýn altýna bir parça gelecek þekilde yerleþtirin.
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- Kumaþ kenarý üzerinden dikiniz. Ýlave süsleme efekti olarak
ucun dikilmesi için týrtýllý dikiþ kullanýlabilir.

Aplikasyon
- Dikiþ uzunluk düðmesini istenilen uzunluða göre ayarlayýnýz.
- Dikiþ seçimi düðmesini "

" konumuna getiriniz.

- Aplikasyon motifini keserek çýkartýnýz ve kumaþýn üzerine
tutturunuz.
- Motifin kenarlarýný yavaþça dikiniz.
- Dikiþlerin dýþ kýsmýndaki fazlalýk kumaþlarý kesip çýkartýnýz ve
dikiþ yerlerinden kesilmemesine dikkat ediniz.
- Tutturma ipliklerini uzaklaþtýrýnýz.
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- Dikiþlerin sökülmesini engellemek için Aplikasyonun altýndaki
alt ve üst iplikleri düðümleyiniz.

Ýkiz iðne
- Dikiþ uzunluðu düðmesini istenilen uzunluða göre ayarlayýnýz.
- Dikiþ seçimi düðmesini "

" konumuna getiriniz.

- Ýkiz iðne için kullanýlan her iki ipliðin ayný kalýnlýkta olmasýna
dikkat edin. Bir veya iki renk kullanýlabilir.
- Ýkiz iðneleri normal iðne gibi yerleþtirin. Yassý piston tarafý
arkada bulunmalýdýr.
- Normal bir iðnenin ipliðe geçirme talimatlarýný takip edin. Her
ipliði ayrý olarak geçiriniz.
Lütfen dikkat!
Ýkiz iðneler ile dikiþte dikiþi yavaþ yapýnýz ve dikiþ kalitesini
saðlamak için hýzýn yavaþ olarak muhafaza edildiðine dikkat
ediniz.
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Yalnýzca maksimum 2 mm iðne mesafesi ile çift iðneli takýmlarý
kullanýnýz (örneðin bernette parka numarasý 502020.62.91)

Nakýþ çerçeveli monogram ve nakýþlar
Nakýþ çerçeveleri özel aksam olarak satýn alýnabilir.
- Dikiþ seçimi düðmesini "

" konumuna getiriniz.

- Makineyi þekilde görüldüðü gibi ayarlayýnýz.
- Dikiþ ayaðýný ve dikiþ ayaðýný tutucusunu sökünüz.
- Yama plakasýný takýn (1).
- Dikiþ ayaðýný dikiþe baþlamadan once düþürünüz.
- Dikiþ uzunluðunu "0" konumuna getiriniz.
- Dikiþ geniþliðini harflerin ve numunenin büyüklüðüne göre
ayarlayýn.
Monogram ve nakýþlarýn hazýrlanmasý
- Ýstenen harfleri ve modelleri kumaþýn üst tarafýna çiziniz.
- Kumaþý nakýþ çerçevesinde mümkün olduðunca gergin bir
þekilde geriniz.
- Kumaþý iðneni altýna yerleþtirin. Dikiþ ayaðý çubuðunun en
düþük konumda bulunmasýna dikkat ediniz.
- Alt ipliði kumaþýn üstünden almak için el makarasýný öne doðru
çeviriniz. Baþlangýç noktasýnda kapama dikiþi yapýnýz.
- Her iki elle çerçeveyi tutunuz ve sürünüz.
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Kapitone dikme
1/4" Kapitone ayaðý özel olarak satýn alýnabilir.
Dikiþ uzunluðunu "2" ila "4" arasýnda ayarlayýnýz.
Dikiþ seçimi düðmesini "
" konumuna getiriniz. Orta iðne
konumu.
Çalýþma tarzý:
dikiþ derinliði 1/4 inç (6mm) Dikilecek olan parçayý dikiþ ayaðýnýn
altýna kumaþ kenarlarýnýn kenar mesnet noktalarýna çarpacak
þekilde yerleþtirin. Dikiþ yerlerini dikin, 1/4 inçlik dikiþ derinliðinin
oluþmasý için kumaþý mesnet noktasý boyunca yürütün.
1/8 inç'lik (3mm) dikiþ derinliði: Dikilecek olan parçayý dikiþ
ayaðýnýn altýna kumaþ kenarýnýn sað ayak dýþ kenarý boyunca
götürülecek þekilde yerleþtirin. (oka bakýnýz) (Böylece dikiþ
derinliði 1/8 inç olarak ölçülür.)

1/4"

Ayak kenarýndaki çentikler 1/4 inçlik mesafelerle iðnenin önüne
ve arkasýna sýralanýr. Orta çentik iðnenin battýðý yerin
yüksekliðinde bulunur.
Parçalý dikiþlerin kumaþ kenarý dahilinde tam olarak 1/8 inç
baþlamasý veya son ermesi halinde iþaretlemeler yardýmcý olur.
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Dikkat:
Bu ayak sadece iðne- orta- konumunda düz dikiþle kullanýlabilir.

Dikiþi gizli fermuar ayaðý
Dikiþ ayaðý özel aksam olarak satýn alýnabilir.
Dikiþ ayaðý dikiþleri gizli olan, dikilmesinden sonra ek dikiþ
yerlerinde görünmeyecek þekilde gizlenen fermuarlar için
kullanýlabilir. Gizli fermuar ayaðýný makineye yerleþtiriniz. Ýðne
orta konumunu ve düz dikiþi ayarlayýn. Transport uzunluðu
malzemeye baðlý olarak 1,00 - 3,00 mm' dir. Açýlan fermuarý
tersine olarak kumaþýn sað tarafýna yerleþtirin (Resim 1).
Kumaþ kenarýný 5/8 inç iþaretinde yerleþtirin. Fermuarý, sað dikiþ
ayaðý bölmesinde spiral dizimi bulunacak ve fermuarýn üst kumaþ
kenarýndan 1/4 inç mesafede olacak þekilde yerleþtirin. Fermuarý
çekicinin darbe noktasýna dikiniz. Dikilecek olan parçayý
makineden uzak tutunuz.

5/8"

Fermuarýn ikinci yarýsýný dikmek için kumaþýn kenarýný (Resim 2)
dikiþ levhasýnýn 5/8 inç iþaretinde yerleþtirin. Spiral sýrayý sol dikiþ
ayaðý bölmesine yerleþtirin ve fermuarý çekicinin darbe noktasýna
kadar dikin. Dikilecek parçayý makineden uzaklaþtýrýn.
Fermuarý kapatýn. Kumaþý fermuarýn ucunun (Resim 2) saða
doðru uzakta duracak þekilde kývýrýnýz. Bir güvenlik iðnesi ile
sabitleyin. Fermuar ayaðýný normal dikiþ ayaðý ile deðiþtirin ve
düz dikiþle mümkün olduðu kadar yakýn bir þekilde fermuarýn
yanýna dikin ve daha sonra dikerek kapatýn.
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1/4"

Kývýrma
Dikiþ ayaðý özel olarak satýn alýnabilir.
1. Kývýrma ayaðýný monte ediniz. Dikiþ seçim düðmesini "
konumuna getiriniz. Orta iðne konumu.

"

2. Dikiþ uzunluðu düðmesini "2,5" ila "4" arasýnda ayarlayýnýz.
3. Bir veya birden fazla step dikiþleri yapýnýz.
4. Kývrýmlarýn kuvvetli olmasý için üst ipliði, alt ipliðin kumaþýn alt
tarafýnda duracak þekilde (takriben 2' ye) gevþetiniz.
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5. Kumaþý kývýrmak için alt ipliði çekiniz.

Üst transport ayaðý
Dikiþ ayaðý özel aksam olarak satýn alýnabilir.

c

a

a

d

b

Daima üst transport ayaðý olmadan dikmeyi ve sadece
gerekli ise kullanmayý deneyiniz.
Aksam olarak satýn alýnabilen üst transport ayaðý üst ve alt
kumaþýn transportunu dengeleþtir ve ekoselerin, þeritlerin
modellerin ayrýlmasýný saðlar. Bu ayak problemli þeritlerde
düzensiz transportu önler.
1. Dikiþ ayaðý çubuðunu kaldýrýn.
2. Vidayý (3) açarak Dikiþ ayaðý tutucusunu sökünüz.

1

2

f

3. Üst transport ayaðýný aþaðýdaki gibi makineye yerle þtiriniz.
i) Ýðne sýkýlaþtýrma vidasý çatal arasýnda oturmalýdýr. (2)
ii) Plastik-sýkýlaþtýrma baþlýðýný, dikiþ ayaðý çubuðunda
oturacak þekilde saða doðru sürünüz.
iii) Dikiþ ayaðý çubuðunu indiriniz.
iv) Sýkýlaþtýrma vidasýný çekiniz.
4. Ýðne sýkýlaþtýrma vidasýnýn ve dikiþ ayaðý sýkýlaþtýrma vidasýnýn
sýkýca çekildiðine dikkat ediniz.
5. Alt ipliði yukarýya alýn ve her iki ipliði üst transport arkasýna ve
altýna yerleþtirin.
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e
3

a. Çatal
b. Sýkýlaþtýrma baþlýðý
c. Ýðne çubuðu
d. Ýðne sýkýlaþtýrma vidasý & Tutucu
e. Dikiþ ayaðý sýkýlaþtýrma vidasý
f. Dikiþ ayaðý çubuðu

Bakým
Dikkat:
Ana þalteri "O" konumuna getiriniz. Parçalarý monte etmeden veya
sökmeden veya temizlemeden önce, fiþi çekerek þebekeden
ayýrýnýz.
Temizliði
Dikiþ plakasýný sökme:
Ýðneleri en yüksek konumuna getirin. Dikiþ tezgahýný sökün ve ön
tarafta serbest koldaki katlanýr kapaðý açýnýz. Daha sonra dikiþ
plakasýný sökünüz.

1

Kýskaçýn yaðlanmasý ve temizlenmesi
Makara kapsüllerini sökünüz. Kapaðý açýkken ve kýskaçtan
dýþarýya doðru çekiniz. (3) Her iki kýskaç kolu tutucusunu (a)
dýþarýya doðru açýnýz. Kýskaç hattý kapaðýný (b) ve kýskacý (c)
sökünüz. Ýlk önce transportörü fýrça ile (2) temizleyin. Daha sonra
ise hafif bir bezle. Kýskaç (c), kýskaç hattý (d) ve kýskaç hattý
kapaðýný (c) temizleyin. (d) noktalarýnda dikiþ makinesi yaðý ile (12 damla). El makarasýný çalýþtýrýcý (e) sol konumda olacak þekilde
döndürün. Kýskacý (c) ve kýskaç hattý kapaðýný (b) tekrar
yerleþtirin ve her iki kýskaç kolu tutucusunu geriye kapayýnýz.
Masura, masura kapsülü ve dikiþ levhasýný tekrar yerleþtirin.

2

d
e

c

b

a
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3

Önemli:
Kumaþ ve iplik artýklarýnýn düzenli olarak uzaklaþtýrýlmalarý
gerekmektedir. Makinenizin bakýmý düzenli zaman aralýklarý ile
merkez bayi tarafýndan yapýlmalýdýr.

Iþýk lambasý deðiþimi
Fiþi ana prizden çýkararak güç kaynaðý ile makinenin baðlantýsýný
kesin!
B
A

Lambayý ayný güce sahip 10 Watt'lýk ya da (110-120V'lýk bölgeler)
ya da 15 Watt'lýk (220-240V'lýk bölgeler)
- Vidayý þekilde gösterildiði gibi gevþetin.(1).
- Yüz plakasýný çýkarýn (B).
- Lambayý gevþetin ve yeni bir lambayý takýn (C). (2)
- Yüz plakasýný gevþetin ve vidayý sýkýþtýrýn.
Herhangi bir sorun olmasý durumunda, tavsiye için yerel
satýcýnýzla irtibata geçin.

1

C
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Arýzalarýn ortadan adan kaldýrýlmasý
Arýza

Nedeni

Arýzanýn giderilmesi

Üst iplik kopuyor

1. Ýplik makineye doðru geçirilmemiþtir.
2. Ýplik gerilimi çok yüksek.
3. Ýplik iðne için çok kalýn.
4. Ýðne doðru yerleþtirilmemiþtir.
5. Ýplik, makara ucunu sarýyor.
6. Ýðne hasar görmüþ.

1. Makineye ipliði yeniden geçirin
2. Ýplik gerilimini düþürün (daha küçük sayý)
3. Daha kuvvetli bir iðne seçiniz.
4. Ýðneleri sökünüz ve tekrar yerleþtiriniz. (Düz piston tarafý arkaya)
5. Ýpliði çýkartýn ve ipliði makaraya dolayýn.
6. Ýðneleri deðiþtirin.

Hatalý dikiþler

1. Ýðne doðru olarak yerleþtirilmemiþtir.
2. Ýðne hasar görmüþ.
3. Yanlýþ güçlü iðne kullanýlmýþtýr.
4. Dikiþ ayaðý doðru olarak yerleþtirilmemiþtir.

1. Ýðneyi sökünüz ve tekrar yerleþtiriniz. (Düz piston tarafý arkaya)
2. Yeni bir iðne yerleþtiriniz.
3. Ýðneyi ipliðe ve kumaþa göre uyarlayýn.
4. Dikiþ ayaðýný gözden geçiriniz ve doðru olarak yerleþtiriniz.

Ýðne kýrýlmasý

1. Ýðne hasar görmüþ.
2. Dikiþ ayaðý doðru olarak yerleþtirilmemiþtir.
3. Kumaþ için gücü yanlýþ olan iplik.
4. Yanlýþ dikiþ ayaðý yerleþtirilmiþtir.

1. Yeni bir iðne yerleþtiriniz.
2. Ýðneyi doðru olarak yerleþtirin. (Düz piston tarafý arkaya)
3. Ýðneyi ipliðe ve kumaþa göre uyarlayýn.
4. Doðru dikiþ ayaðýný seçiniz.

Boþ dikiþler

1. Ýplik makineye doðru geçirilmemiþtir.
2. Masura kapsülüne iplik doðru olarak geçirilmemiþtir.
3. Ýðne/Kumaþ/ iplik oraný yanlýþ.
4. Ýplik gerilimi yanlýþ.

1. Ýpliðin geçirilmesini gözden geçirin.
2. Masura kapsülüne ipliði þekilde görüldüðü gibi geçirin.
3. Ýðnenin gücü kumaþa ve ipliðe uygun olmalýdýr.
4. Ýplik gerilimini düzeltin.

Dikiþ yerleri
toplanýyor veya
kumaþ kývrýlýyor

1. Ýðne kumaþ için çok kalýn.
2. Dikiþ uzunluðu yanlýþ ayarlanmýþ.
3. Ýplik gerilimi çok kuvvetli.

1. Daha ince bir iðne seçiniz.
2. Dikiþ uzunluðunu yeniden ayarlayýnýz.
3. Ýplik gerilimini küçültün.

Dikiþler ve
transport düzenli
deðil

1. Kötü iplik kalitesi.
2. Masura kapsülüne iplik yanlýþ geçirilmiþ.
3. Kumaþ çekilmiþ.

1. Daha iyi kaliteli iplik seçiniz.
2. Masura kapsülünü sökünüz ve ipliði yeniden geçiriniz ve doðru yerleþtirin.
3. Dikim esnasýnda kumaþý çekmeyin, makine tarafýndan transport ettirin.

Makine çok
gürültülü

1. Makinenin yaðlanmasý gerekmektedir.
2. Kýskaçta veya iðne çubuðunda toz veya yað.
3. Kötü kalite kullanýlmýþ.
4. Ýðne hasar görmüþ.

1. Tarif edildiði gibi yaðlama yapýn.
2. Kýskaçý ve transportörü tarif edildiði gibi temizleyin.
3. Sadece kalite açýsýndan iyi olan dikiþ makineleri yaðý kullanýnýz.
4. Ýðneyi deðiþtirin.

Makine sýkýþýyor

Kýskaçta iplik asýlý kalmýþ.

Üst ipliði ve masura kapsülünü sökünüz. El makarasýný el ile öne ve
arkaya doðru çevirin ve iplik artýklarýný uzaklaþtýrýn. Tarif edildiði gibi
yaðlayýn.
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