
BERNINA’yý seçtiðinizde, yýllarca sürecek verimli dikiþ güvencesine sahip olacaksýnýz. Ailem, 100 yýlý

aþkýn bir süredir, müþterilerimize tam memnuniyet verilmesi konusuna odaklanmýþtýr. Bu geleneði, yeni

teknoloji ve benzersiz satýþ sonrasý servis olanaðýyla birleþen üstün Ýsviçre hasas mühendisliðini sizlere

sunarak sürdürmek benim kiþisel dileðimdir.

Yeni BERNINA activa 135 S ve 145 S size, sayýn Müþterimize, her zamankinden daha fazla dikiþ zevki

vermek için geniþ yelpazeye yayýlmýþ katma deðerli özelliklerle birleþtirilen bir dinamik çekicilikle karakt-

erize edilmektedir.

BERNINA ile modern, yaratýcý dikiþin keyfini çýkarýn: geniþ yelpazeye yayýlmýþ aksesuarlar ve ayrýca

yaratýcý düþüncelerle ve pratik püf noktalarýyla dola dikiþ yayýnlarýmýzýn hepsi BERNINA ile dikiþ keyfi-

ne katkýda bulunacaklardýr.

Son derece eðitimli BERNINA satýcýlarý sorularýnýzla yakýndan ve etkili þekilde ilgilenecekler ve maki-

neniz için size servis vermekten memnuniyet duyacaklardýr.

Fritz Gegauf Ltd. . BERNINA Dikiþ Makineleri . CH-8266 Steckborn/Ýsviçre

”BERNINA

ailesine

hoþgeldiniz”

H. P. Ueltschi
BERNINA

Dikiþ Makinesi Þirketi Sahibi Ýmza
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2

UYARI 
Yanýk, yangýn, elektrik çarpmasý ya da yaralanma riskini azalt-
mak için:
1. Oyuncak gibi kullanýlmasýna izin vermeyen.

Bu makine çocuklar ve özürlü kiþiler tarafýndan ya da bunlarýn

2. Makineyi sadece bu kullaným kýlavuzunda belirtilen amaç 
doðrultusunda kullanýn. Sadece imalatçý tarafýnan tavsiye edilen
aksesuarlarý bu kýlavuzda belirtildiði gibi kullanýn.

3. Aþaðýda belirtilen durumlarda bu makineyi asla kullanmayýn:
- kablosu ya da fiþi hasar görmüþse
- doðru çalýþmýyorsa
- düþürülmüþse ya da hasar görmüþse
- suya düþmüþse.

Makineyi inceletmek, tamir ettirmek, elektrik ya da mekanik ayarýný
yaptýrmak için en yakýn yetkili BERNINA satýcýsýna ya da servis mer-
kezine götürün. 

4. Bu makineyi hava kanallarý takýlýyken asla kullanmayýn. Dikiþ
makinesinin havalandýrma kanallarýnda ve ayak kumandasýnda
iplik tiftiði, toz ve bez parçalarý bulunmamasýný saðlayýn..

ÖNEMLÝ GÜVENLÝK TALÝMATLARI

Bir elektrikli makine kullanýrken, aþaðýdakiler dahil olmak üzere
daima temel güvenlik önlemlerine uyulmasý gerekmektedir. 

Bu dikiþ makinesini kullanmadan önce bütün talimatlarý okuyunuz.

Makine kullanýlmadýðý zamanlarda, fiþini prizden çýkartarak elektrik
baðlantýsýný kesmek gerekir.

TEHLÝKE DURDUR

Elektrik çarpmasý riskini azaltmak için: 
1. Bir makine, prize takýlý olduðunda asla baþýboþ býrakýlmamalýdýr.

2. Bu makineyi kullandýktan hemen sonra ve temizleme iþleminden
önce fiþini daima prizden çýkarýn. 

3. Ampulü deðiþtirmeden önce daima fiþi prizden çýkarýn. Ampulü
ayný 12 volt/5 watt’lýk ampulle deðiþtirin..
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3Sicherheitshinweise

16. Makinenin yanlýþ kullanýlmasý sonucunda meydana gelecek
olasý hasara karþý hiçbir sorumluluk alýnmamaktadýr.

17. Bu makine çift yalýtýmlýdýr. Sadece ayný yedek parçalarý kulla-
nýn. Çift-yalýtýmlý makinelerin Servisine yönelik talimatlara baký-
nýz.

ÇÝFT-YALITIMLI MAKÝNELERÝN SERVÝSÝ
Bir çift-yalýtýmlý üründe, topraklama yerine iki yalýtým sistemi bulun-
maktadýr. Çift-yalýtýmlý bir makinede hiçbir topraklama aracý bulun-
maz ve topraklama için ürüne bir araç eklenmesi gerekmez. Bir çift-
yalýtýmlý ürünün servis iþlemi aþýrý özenle birlikte sistem hakkýnda
bilgi sahibi olunmasýný gerektirir ve sadece kalifiye servis personeli
tarafýndan gerçekleþtirilmelidir. Bir çift-yalýtýmlý ürünün yedek parça-
larý üründeki parçalarla ayný olmalýdýr. Bir çift-yalýtýmlý ürün ”DOU-
BLE INSULATION”U ya da ”DOUBLE INSULATED” yazýsýyla belirti-
lir.

Ürün üzerinde          simgesi de yer alabilir.

BU TALÝMATLARI SAKLAYIN!

Bu dikiþ makinesi yalnýzca evde kullanýlmak üzere tasarlanmýþtýr. 

5. Parmaklarýnýzý makinenin bütün hareketli parçalarýndan uzak
tutun. Dikiþ iðnesinin etrafýnda özellikle dikkatli olmak gerekir. 

6. Daima BERNINA orijinal iðne plakasý kulanýn. Yanlýþ plaka,
iðnenin kýrýlmasýna neden olabilir.

7. Bükülmüþ iðneler kullanmayýn.

8. Dikiþ yaparken kumaþý çekmeyin ya da itmeyin. Ýðnenin sapma
yapmasýna ve dolayýsýyla kýrýlmasýna neden olabilir. 

9. Ýðneye iplik geçirilmesi ya da iðnenin deðiþtirilmesi, bobine iplik
geçirilmesi ya da baský ayaðýnýn deðiþtirilmesi gibi iðne bölge-
sinde herhangi bir ayar yaparken makine açma düðmesini dön-
dürerek ”0” konumuna getirin.

10. Kapaklarý çýkartýrken, yaðlama yaparken ya da bu kullanma kýla-
vuzunda belirtilen diðer kullanýcý servis ayarlarýný gerçekleþtirir-
ken dikiþ makinesinin fiþini daima prizden çýkarýn.

11. Herhangi bir aralýðýn içine asla bir þey düþürmeyin ya da sok-
mayýn.

12. Dýþ mekanda kullanmayýn.

13. Aerosol (sprey) ürünleri kullanýlýrken ya da oksijen verilirken
çalýþtýrmayýn.

14. Makinenin elektrik baðlantýsýný keserken, bütün kontrol düðmel-
erini döndürerek kapalý (”0”) konuma getirdikten sonra fiþi priz-
den çýkarýn.

15. Fiþten çýkartýrken kabloyu çekmeyin, fiþi kavrayarak çýkarýn. 
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Dikiþ bilgisayarýnýn ayrýntýlarý
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5Details

Yandan görünüþ

1 Bobin kapaðý
2 Dikiþ plakasý
3 Özel aksesuarlar için mon-

taj tabaný
4 Dikiþ masasý soketi
5 Baský ayaðý
6 Tespit vidalý iðne kelepçesi
7 Ýplik kýlavuzu
8 Ýplik çekme kapaðý
9 Ýplik yolu
10 Ýplik gergi ayarý
11 Bobin ön gergisi
12 Hýzlý geri düðmesi
13 Ekran
14 Açma-kapama düðmeli ve

iplik kesicili bobin sarýcý
15 Dikiþ geniþliði düðmesi
16 Ýðne konumu düðmesi
17 Dikiþ uzunluðu düðmesi
18 Ýðneyi durdurma

yukarý/aþaðý
19 ½ hýz
20 desen ucu
21 Ayna imajý
22 Mem (bellek) düðmesi

23 Harf düðmeleri
24 Dikiþ seçme düðmeleri
25 #-düðmesi
26 iptal/sil düðmesi
27 El çarký
28 FHS baðlantýsý
29 Denge ayarlama düðmesi
30 Makine açma/kapama düð-

mesi
31 Makine fiþ yuvasý
32 Alt besleme diþlisi
33 Ayak kumanda yuvasý
34 Masura pimi (dikey, katlana-

bilen)
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Sol uç

35 Taþýma kolu
36 Baský ayaðý kaldýrýcýsý (manuel)
37 Ýplik kesici
38 Ýplik çekme
39 Örme halkasý baðlantýsý
40 Aksesuar kutusu baðlantýsý
41 Ýplik gergi diski
42 Arka iplik kýlavuzu
43 Yatay masura pimi
44 Aksesuar kutusu mandalý
45 Ýplik geçirici 
46 Büyülteç yuvasý (opsiyonel aksesuar) 

Aksesuar kutulu makine

135_145_S_tuerk_PC.qxd  17.03.2003  07:55  Seite 7

 
030529.52.19_0303_a135 a145_TR



8 Bilgisayarýn kurulmasý

• Ayak kumandasý
• Kullaným kýlavuzu
• Elektrik kablosu
• Garanti kartý
• Aksesuar kutusu
• Serbest Kol Sistemi (FHS) 

baský ayaðý kaldýrýcýsý* (dizle 
çalýþtýrmalý)

Aksesuarlar Ýþletmeye alma-stop ünitesi**

Ýþletmeye alma-stop ünitesi (SSU)
ile iþletmeye alma-stop fonksiy-
onlarý el ile kontrol edilebilir.
• Ýþletmeye alma-stop-düðmesi

A’ya basýnýz, o zaman dikiþ
iþlemi baþlar.

• Hiz regülatör B ile dikiþ hýzý el
ile kontrol edilebilir.

• Dikiþe müdahale etmek veya
durdurmak için tekrar iþlet-
meye alma-stop düðmesi A’ya 
basýnýz.

Not:
þayet makinenin ayak kontrol
dikiþ makinesine baðlanmýþ
ise, iþletmeye alma-stop ünite-
si fonksiyonlarýný yerine getir-
mez.

Standart aksesuarlar*:
4 bobin (makinenin içindeki kap-

sülde +1 dikiþ bilgisay-inda)
130/705H iðnelerinin seçimi
Dikiþ sökücüsü
Tornavida
Açý anahtarý Torx
Tornavida Torx
Ýplik tiftiði fýrçasý
Dikiþ kýlavuzu
Önleyici plakasý
3 masura disk
Köpük ped
yaðdanlýk 

Kumaþ Kapaðý
• Toz ve kirden koruma
• Aksesuarlar için bölme

Lens Takimi:
Dikis esnasinda daha fazla
rahatlik saglamak amaci ile
BERNINA lens takiminin 
kullanilmasini tavsiye ederiz.
Bu takim BERNINA saticisinda
mevcuttur.

Dikkat !
Büyüteç cami kullanilmadigi
zaman büyüteç caminin koruy-
ucu örtüsünü her zaman taki-
niz.Böylece herhangi bir yaral-
anmayi engellemis olursunuz.

* ülkeden ülkeye deðiþiklik 
gösterebilir; baský ayaðý seçimine 
bakýnýz s. 33

** özel aksesuar olarak elde 
edilebilinir

Önemli:
Dikiþ bilgisayarýný temizlemek
için asla alkol veya solvent
kullanmayýn!

Kumaþ Kapaðý**
Normal ampulün aksine, CFL
dikiþ ýþýðý daha çok parlaklýða
ve uzun ömür e sahiptir.

Lütfen not ediniz:
Bozuk CFL dikiþ ýþýðý sadece
yetkili bir teknisyen tarafýn-
dan deðiþtirilmelidir.  Dikiþ
bilgisayarý yetkili BERNINA
satýcýsýna getirilmelidir. 

A

B
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9Makinanýn kurulmasý

• Dikiþ makinesi ayaklarý
• Tabanlardan kopmalar
• Makine ayaðý kaldýrýcýsýný, H açýklýðýna 

yerleþtirmekle.

Not:
Ýlk önce makine ayaðý kaldýrýcýsýný 
alçaltýnýz.

özel aksesuar olarak elde edilebilinir

Serbest duran aksesuar kutusu
• Her iki ayaðý klik sesi çýkartýp yerlerine

oturuncaya kadar çekin
• Kutuyu seçtiðiniz konumda tutun

Aksesuarlarýn saklanmasý
Aksesuar kutusu bilgisayara takýlý olarak
teslim edilir. Standart aksesuarlar bir plastik
torba içinde teslim edilir. Kutu bir küçük ve
bir büyük çekmeceye (B ve C) ve ayrýca
bobin tutucular için yuvalara D ve baský aya-
ðýna E sahiptir. (Ýsteðe baðlý ekstra eleman-
lar olarak ek yuvalar ve çekmeceler mevcutt-
tur)

• Bir bobini çýkarmak için, yuva tutucusunu
F hafifçe bastýrýn.

• Baský ayaðýný yuvalarýn içine asýn
• Sürgülü ilik ayaðý No. 3A sol yuvanýn

içine  saklanabilir.
• Ýðne seçim kutusu H yuvasýnýn içine

saklanabilir. 

Aksesuar kutusu

A

C

F

B

D

E

H
G
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Makinanýn kurulmasý10

Ayak kumanda kablosu
C’yi makineye sokun
Önemli! (Sadece ABD/Kanada)
Bu dikiþ makinesi, kutuplu bir
fiþe (bir fiþ býçaðý diðerinden
daha geniþtir) sahiptir. Elektrik
çarpmasý riskini azaltmak için,
bu fiþ sadece tek bir þekilde bir
kutuplu prize uyacak þekilde
tasarlanmýþtýr. Eðer fiþ prizin
içine tamamen uymuyorsa, fiþi
ters çevirin. Eðer yine uymuyor-
sa, uygun prizin takýlmasý için bir
kalifiye elektrikçi çaðýrýn. Fiþte
herhangi bir deðiþiklik yapmaya
kalkmayýn.

Elektrik kablosu

Ayak kumandasý
Önemli! (Sadece ABD/Kanada)
Activa 135/145 dikiþ makineler-
iyle yalnýzca SR-1 tipi ayak kum-
andasý kullanýn. 

Otomatik sarmalý kablo
● kabloyu makaraya sarýn
● fiþi oluðun içine sokun

Dikiþ dikirken
§ kabloyu sargýsýný açýn

Açma kapama düðmesi
Açma kapama düðmesi, maki-
nenin el çarký tarafýndadýr
1 makine açýlýr
0 makine kapanýr

Dikiþ ýþýðý, açma kapama düð-
mesiyle açýlýr ve kapanýr.

Emniyet kýlavuzuna bakýnýz!

B

A
C

Ayak kumandasý
Ayak kumandasý dikiþ hýzýný
ayarlar
Topuðunuzla ayak kumandasýna
basarak iðneyi kaldýrabilir ya da
indirebilirsiniz!

Elektrik kablosu
A’yý makineye sokun
B’yi duvar prizine sokun
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11Makinanýn kurulmasý

Dikiþ masasý

Baský ayaðý kaldýrýcýsýnýn
takýlmasý
Taban plakasýndaki aralýðýn
içine yerleþtirin: Normal oturma
konumundayken dizinizle kaldý-
rýcýyý çalýþtýrabilmeniz gerekir. 

Not: 
Satýcýnýz gerekirse bunu ayar-
layabilir.

Serbest Kol Sistemi (FHS) baský ayaðý kaldýrýcýsý* (dizle çalýþtýrmalý)
Baský ayaðý kaldýrýcýsý baský
ayaðýný kaldýrýr ve indirir.
• Saða doðru itin
• Baský ayaðý kalkar
• Besleme diþlisi ayný zamanda

aþaðýya doðru iner.
• Besleme diþlisi birinci dikiþ

dikilir dikilmez kalkar.
• Bir özel aksesuar olarak mev-

cuttur. 

* ülkeden ülkeye deðiþiklik 
gösterebilir

Dikiþ yüzeyini artýrýr
Takmak için
• iðneyi ve baský ayaðýný yukarý

kaldýrýn.
• Masayý serbest kolun üzerine

yerleþtirin ve tespit kabýyla
kenetlenecek þekilde sýkýcý
bastýrýn.

Sökmek için
• Ýðneyi ve baský ayaðýný yukarý

kaldýrýn.
• Masayý tespit kamýndan dýþarý

doðru çekin
• Yatay konumda sola doðru

çekin

Cetvel
• ”0” orta iðne konumuna karþý-

lýk gelir

Dikiþ kýlavuzu
• saðdan ya da soldan oluðun

(masanýn altýnda) içine sokun
• masanýn bütün geniþliði boy-

unca serbestçe ayarlanabilir.

Not: Eðer gerekirse, dikiþ kýla-
vuzunu takarken baský ayaðýný
çýkarýn!

135_145_S_tuerk_PC.qxd  17.03.2003  07:56  Seite 11

 
030529.52.19_0303_a135 a145_TR



Bilgisayarýn kurulmasý12

Bobinin sarýlmasý
• Açma kapama düðmesini

açma konumuna getirin
• Boþ bobini ið üzerine yerleþti-

rin.

• Ok yönünü takip ederek ipliði arka kýlavuzdan ve ön gerilim sapla-
masýndan geçirin.

• Boþ bobinin etrafýna birkaç defa sarýn.
• Kavrama kolunu bobine doðru bastýrýn.
• Ayak kumandasýna basýn.
• Bobin dolduðunda motor otomatik olarak duracaktýr.
• Bobini çýkarýn.

Ýplik kesicisi
• Ýpliði iplik kesicisi üzerinde

kesin.

Bobinin sarýlmasý

Not: 
Bobini dikey masura tutucusu
(s.15) üzerinde sararken, hýzý
ayarlamak gerekebilir.
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13Bilgisayarýn kurulmasý

Mekiðin Takýlmasý

Bobin kasasý
Bobin kasasýný çýkarmak için
• Ýðneyi kaldýrýn
• Açma kapama düðmesini dön-

dürerek ”0” konumuna getirin
• Bobin kapaðýný açýn
• Bobin kasasýnýn mandalýný

kavrayýn
• Kasayý çýkarýn

Bobin kasasýný yerleþtirmek
için
• Bobin kasasýn mandalýný tutun
• Kasa üzerindeki parmak yuka-

rýyý göstermelidir
• Klik sesi çýkarýp yerine oturun-

caya kadar iterek sokun.

Bobin iplik kesicisi
• Bobin kasasýný sokun
• Ýpliði kesicinin A üzerinden

geçirin
• Ýplik kesilir
• Bobin kapaðýný kapatýn

NOT:
Boþta olan uç dikiþ iþlemine
baþlamak için doðru uzunlukta
olduðundan bobin ipliðinin yuka-
rýya getirilmesine gerek yoktur.

Emniyet kýlavuzuna bakýnýz
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Bilgisayarýn kurulmasý14

Bobinin yerleþtirilmesi

... yayyýn sonunda T biçiminde
uzanýncaya kadar çekin. Ýplik
çekildiðinde, bobin saat yönün-
de dönmelidir. 

Bobini yerleþtirin
Ýplik saat yönünde yol alacak
þekilde bobini yerleþtirin.

Ýplik sayacýný saat yönünde
yarýðýn içine doðru çekin.

Ýpliði ayýn altýnda sola doðru

Ýðnenin çýkartýlmasý
• Ýðneyi yukarý kaldýrýn
• Açma kapama düðmesini döndürerek ”0” kon-

umuna getirin
• Baský ayaðýný aþaðý doðru indirin
• Ýðne kelepçe vidasýný gevþetin
• Çýkarmak için iðneyi aþaðýya doðru çekin

Ýðnenin yerleþtirilmesi
• Ýðnenin yassý tarafý arkaya doðru gelecek
• Ýðneyi gittiði kadar içeriye doðru sokun
• Ýðne kelepçe vidasýný sýkýþtýrýn

Ýðnenin deðiþtirilmesi

Emniyet kýlavuzuna bakýn!
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15Bilgisayarýn kurulmasý

Baský ayaðýnýn deðiþtirilmesi

Mafsallý baský ayaðý
• Ýðneyi ve baský ayaðýný yukarý

doðru kaldýrýn
• Açma kapama düðmesini dön-

dürerek ”0” konumuna getirin.

Baský ayaðýnýn takýlmasý
• Ayaðý yukarýya doðru yönlen-

dirin
• Konik bobinin üzerine 
• Kelepçeleme kolunu aþaðýya

doðru bastýrýn

• Kelepçeleme kolunu yukarý
doðru kaldýrýn

• Baský ayaðýný çýkarýn

Emniyet kýlavuzuna bakýn

• Makinenin arkasýnda, el çarkýnýn arkasýnda bulunur
• Birden fazla iplikle (örn. çift iðne çalýþmasý) dikiþ için temel yar-

dýmcý
• Klik sesi çýkarýp pimin içine oturuncaya kadar pimi yukarý kaldýrýn
• Büyük makaralar kullanýrken, dayanýklýlýk saðlamak için köpük

pedi A ekleyin. 

Katlanabilir dikey masura pimi

A
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Bilgisayarýn kurulmasý16

C

D

E

B

Üst ipliðin geçirilmesi

• Ýðneyi ve baský ayaðýný kaldýrýn
• Açma kapama düðmesini döndürerek ”0” konumuna getirin
• Makarayý pimin üzerine yerleþtirin ve uygun makara takýn disk –

makara çapý = disk boyutu
• Ýpliði arka kýlavuzdan A geçirin
• Daha sonra üst iplik gergisinin içine geçirin
• Ýpliði sarma kapaðýna doðru aþaðýya ve B’ye doðru çekin
• Daha sonra kapaðýn soluna doðru yukarýya C’ye doðru çekin
• Ve D ve E kýlavuzlarýndan aþaðýya doðru getirin

Emniyet kýlavuzuna bakýnýz

A C

D

E

C
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17Ýðneye Ýplik Takma

Ýðneye Ýplik Takma

B

A

Kançadaki iplik
• baský ayaðýný alçaltýnýz 
• Ýplið, kanca B arkasýna

yerleþtiriniz ve hafifçe tutu-
nuz.

Manivela aþaðýya indiril-
mesi
• Manivela A’yý aþaðýya 

doðru basýnýz ve ayný anda
iðnenin sað tarafýna kança
B etrafýnda ipliði yönlendiri-
niz. 

Ýðne önündeki iplik 
• Kançada tutulana kadar

ipliði ön taraftan kýlavuza
koyunuz.

Manivela ve Ýpliði serbest
Býrakma 
• Manivela A ve ipliði ser-

best býrakýnýz
• Ýðne deliði vasýtasýyla iplik

ilmiðini çekiniz
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Bilgisayarýn kurulmasý18

Alt ipliðin yukarý getirilmesi
• Üst ipliði tutun
• Bir ilmek yapýn
• Bobin ipliði dikiþ plakasý deliðinde görününceye kadar üst ipliði

çekin
• Bobin ipliðini deliðin dýþýna doðru çekin ve her iki ipliði baský aya-

ðýndaki yarýktan arkaya doðru geçirin
Ýplikleri kesicinin üzerinden çekin

Not:
Bobin ipliði, belli tip çalýþmalar
için dikiþ plakasýndan uyarýya
doðru çekilmelidir. Eðer alt iplik
kesicisi kullanýlmýþsa, iplik
uzunluðu normal çalýþmalarýn
çoðu için yeterlidir.

Ýplik kesicisi
• Her iki ipliði önden arkaya doðru, kesici üzerin-

den çekin
• Ýplikler birinci ilmek dikilir dikilmez serbest 

kalýrlar
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19Bilgisayarýn kurulmasý

Dikiþ plakasý
Dikiþ plakasý iþaretleri
• Dikiþ plakasý, mm ve inç uzunluk birimleriyle dikiþ kýlavuzu çizgileriyle iþaretlenir.
• Milimetre iþaretleri ön taraftadýr
• Ýnç iþaretleri arka taraftadýr.
• Ölçüler iðneden çizgiye kadar olan mesafeyi (iðne orta konumdayken) gösterirler.
• Çizgiler iðnenin saðýnda ve solunda yer alýrlar
• Bunlar hassas dikiþ için oldukça faydalý kýlavuz çizgilerdir
• Yatay çizgiler köþelerin vb. dikilmesi için faydalýdýrlar

1 5/8 1

10 201020

1/4 1/4 5/8

Besleme diþlisi

El çarkýnýn altýndaki düðme

Düðme yanýp sönerken yuva – dikiþ konumu

Düðme basýlý durumdayken = besleme diþlisi
aþaðý indirilmiþ durumda
§ Serbest kol dikiþi için (örme, iþleme, vb.)

135_145_S_tuerk_PC.qxd  17.03.2003  07:56  Seite 19

 
030529.52.19_0303_a135 a145_TR



Bilgisayarýn kurulmasý20

3

5

A

Ýplik gerginliði

Temel ayar
• Gerginlik ayarlama çarký üzerindeki kýrmýzý çizgi

A iþaretiyle ayný hizada olduðunda gösterilir
• Normal dikiþ çalýþmasý için gerginliðin ayarlan-

masýna gerek yoktur
• Özel dikiþ çalýþmasý için, gerginlik kumaþa uya-

cak þekilde ayarlanabilir.

Gerginliði azaltmak için
Döndürerek 3 ile 1 arasýna getirin

Gerginliði artýrmak için
Döndürerek 5 ile 10 arasýna getirin

Gerginlik en iyi sonuçlarý verecek þekilde
fabrikada ayarlanmýþtýr. Hem üst hem de alt
iplik gerginliðini ayarlamak için Metrosene
100/2 (Arova Mettler, Ýsviçre) kullanýlýr.

Eðer baþka dikiþ ya da nakýþ iplikleri kullanýlýrsa,
gerginliðin kumaþa ve seçilen dikiþe uyacak
þekilde ayarlanmasý gerekebilir. 

Örnek:
Gerginlik Ýðne

Metalik iplik yaklaþýk 3 90

Monofilaman yaklaþýk 2-4 80
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21Kullaným talimatlarý
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Genel talimatlar
Ana düðme 1 konumunda
• Makine dikiþe hazýrdýr

Ekran aþaðýdakileri gösterir
1 ilmek geniþliði temel ayarý sürekli olarak yanýp söner
2 ilmek uzunluðu temel ayarý sürekli olarak yanýp söner
3 iðne konumu (9 konum)
4 iðne duraðý yukarý/aþaðý (genellikle yukarýda)
5 ilmek sayýsý 1 (düz dikiþ)
6 baský ayaðý numarasý 1 göstergesi (seçilen ilmek için tavsiye 

edilen ayak)
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Kullaným talimatlarý22

Dikiþ geniþliði
• sol düðme = dikiþ geniþliðini daraltýr
• sað düðme= dikiþ geniþliðini geniþletir
• seçilen dikiþin temel ayarlarý sürekli olarak yanýp söner

Ýðne konumu
• sol düðme= iðne sola doðru
• sað düðme= iðne saða doðru

Dikiþ uzunluðu
• sol düðme= dikiþ uzunluðunu kýsaltýn
• sað düðme= dikiþ uzunluðunu artýrýn

Dikiþ seçimi
• dikiþler 1-10

seçiminize karýþýk gelen sayýya dokunun; dikiþ numarasý ve temel geniþlik eve
uzunluk ayarlarý görünür.
Not: 10 dikiþ numarasýný (standart ilik) seçmek için 0’a dokunun

• 11-30 arasýndaki dikiþleri (activa 135 S) ya da 11-50 (activa 145  S) seçmek için:
#- düðmesine ve ilgili sayýya dokunun

*bütün dikiþ seçimleri için sayfa 30’a bakýnýz.
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23Kullaným talimatlarý

Ters dikiþ 
Hýzlý ters: 
• düðmeye basýn
• makine, düðme serbest kalýncaya kadar ters

diker (maksimum dikiþ uzunluðu 3mm)
Uygulamalar
• iliklerin programlanmasý
• örme programýnýn programlanmasý
• düz dikiþ tespit programýna geçiþ (dikiþ no.5)
• manuel tespit (dikiþ baþý ve sonu)
sürekli:
• düðmeye hýzlý þeklide iki defa basýn
• dikiþ bilgisayarý seçilen dikiþi tersine diker
• iptal etmek için düðmeye tekrar iki defa basýn

Ýðnenin durmasý
• iðne duraðý yukarýda temel ayarý
• düðmeye basýn
• ok aþaðýyý gösterir = makine iðne aþaðýdayken

durur
• düðmeye tekrar basýn
• ok yukarýyý gösterir = makine iðne yukarýdayken

durur

Fonksiyonlar

½ hýz
M ½ 
• düðmeye basýn; dikiþ hýzý yarýya inecektir
• tam hýza geri dönmek için tekrar düðmeye basýn

Dikiþ sonu
• düðmeye basýn
• makine tek bir dikiþin ya da dikiþ kombinasyo-

nunun (Bellekte) sonunda durur

Ayna imajý*
• düðmeye basýn
• seçilen dikiþin ayna imajý 

*sadece activa 145 S’de

#-düðmesi
dikiþ seçme düðmesi (bkz. s.22)

Fonksiyonlar
Simge ekran üzerinde göründüðünde aktif durumdadýrlar
Simgeler artýk ekran üzerinde görünmediðinde aktif durumdan çýkarlar.
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Kullaným talimatlarý24

Clr/del (iptal/sil)
clr/del
• düðmeye basýn = temel ayarlara geri döner
• seçilen diðer fonksiyonlar iptal edilir
Ýstisnalar:
• iðne aþaðýda dururken
• ½ hýzda
• ilikler için deðiþtirilen temel ayarlar= ”clr/del”-

düðmesine iki kere basýn.

A Düðmeler, sayýlar ve noktalama iþaretleri
(sadece activa 145 S’de)

• alfabe düðmesine basýn
• harfler ekranda görünürler
• harfleri ve numaralarý ileriye doðru (A B C …)

kaydýrmak için sað düðmeye basýn
• Harfleri ve numaralarý geriye doðru (9 8 7 …)

kaydýrmak için sol düðmeye basýn.

Alfabe içeriði
ABCEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZ
_ -.’?%()[]AÖÜÅ?ø
0123456789

mem (Bellek)
mem
• Belleði (30 kapasiteli) açmak için orta düðmeye

basýn
• Dikiþleri, harfleri ve numaralarý kaydýrmak ve

programlamak için sol ve ”mem+” düðmelerini
kullanýn.

Deðiþtirilen Dikiþ Belleði
• Herhangi bir dikiþ uzunluðu ya da geniþliði oto-

matik olarak korunacaktýr
Örneðin: 
• Deðiþtirilen dikiþi dikin örn. zig-zag
• Baþka dikiþ seçin, örn. düz dikiþ
• Zig-zag dikiþe dönün; yaptýðýnýz deðiþiklikler

halen aktif durumdadýrlar
Temel  ayarlara dönüþ
• Ayrý ayrý dikiþler için temel ayarlara manuel ola-

rak ger dönülebilir
• ”clr/del” düðmesine basýldýðýnda ya da makine

kapatýldýðýnda deðiþtirilen bütün ayarlar kaybo-
lur

Uygulama:
• bütün dikiþler ve kumaþlar için
• farklý uygulamalar arasýnda dikiþ için özellikle

faydalýdýr
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25Kullaným talimatlarý
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Bellek 
30 dikiþlik herhangi bir kombinasyon için, harfler ya da sayýlar uzun
süreli olarak Belleðe kaydedilebilirler. Bunlar kullanýcý tarafýndan sili-
ninceye kadar kayýtlý kalýrlar. Elektriðin kesilmesi ya da elektrik kay-
naðýyla baðlantýnýn kopmasý Belleði etkilemez. Dikiþ uzunluðunda,
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geniþliðinde ya da iðne konumunda herhangi bir zamanda deðiþi-
klikler yapýlabilir. Tek tek dikiþler, harfler ya da sayýlar silinebilir ya da
üzerlerine yazýlabilir.

Bellek düðmeleri
• içeriði geriye doðru kaydýrmak

için sol düðmeye (<) basýn
• Eðer Bellek boþsa, imleç ve

sayý 30 (=boþ bellekler) yanýp
söner

Eðer Bellek boþ deðilse, kayde-
dilen dikiþler, harfler ya da sayý-
lar ekran üzerinde görünürler:
imleç ve boþ bellek sayýsý yanýp
sönünceye kadar ileriye doðru
kaydýrýn

Örnek: Kayýtlý dikiþ
• Kayýtlý dikiþ numarasý (bkz. 28)

Dikiþ numarasý progamý için
bkz. sayfa 25

Örnek: kaydedilen dikiþ
• Kaydedilen harf (E) gösterilir

Harfleri ve sayýlarý programla-
mak için, sayfa 27’ya bakýnýz
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Pratik ve dekoratif ilmeklerin
programlanmasý
• Belleði açýn (s.25)
• Ýlmeði seçin (s.22)
• Ýlmek numarasý ekranda görü-

nür (bu resimde 21)
• Programlamak (kaydetmek)

için ”mem+” düðmesine basýn
• Kalan boþ bellek sayýsý (bu

örnekte 29) ve imleç yanýp
söner

• Sonraki ilmeði seçin, ”mem+”
düðmesine basýn ve ayný
þekilde devam edin

Geriye doðru kaydýrma iþlemi
Sol düðmeye basýn = program-
lanmýþ ilmek sayýlarý geriye
doðru kaymaya baþlar
Ýleriye doðru kaydýrma iþlemi
”mem+”-düðmesine basýn =
programlanmýþ ilmek sayýlarý
ileriye doðru kaymaya baþlar.

Ýlmeke baþlayýn
• Ayak kumandasýna basýn =

ilmek bilgisayarý otomatik ola-
rak bir ilmek dizisinin baþýn-
dan baþlar

• Patron Ucunu (    ) seçin =
ilmek bilgisayarý otomatik ola-
rak bir ilmek dizisinin sonunda
durur

Not:
Aþaðýdaki özel programlar
Uzun Vadeli Belleðe kaydedi-
lemezler:
No. 5 Tespit programý
No.10-12 Ýlikler
No.13 Düðme dikme programý
No.14 Örme programý
No.15 Teyel ilmeði

Tüm Belleðin Silinmesi
• ”clr/del” ve ”mem”- düðmesine

ayný anda basýn
• iki düðmeyi de býrakýn
• mem düðmesine basarak Bell-

lekten çýkýn
• Þimdi Bellek tamamen silinmi-

þtir.
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27Çalýþtýrma talimatlarý

Bellekte Düzeltmeler

Ayrý ayrý ilmeklerin, harflerin
ve sayýlarýn deðiþtirilmesi
• Deðiþtirmek ya da düzeltmek

istediðiniz ilmeði bulmak için
sað ya da sol tuþla kaydýrýn

• Daha sonra aþaðýdakilerin
düzeltin ya da deðiþtirin:
Ýlmek

Harf
Sayýn Bay/Bayan, ilmek uzunlu-
ðu ya da geniþliði
Ýðne konumu
vb.
• Deðiþikliði/deðiþiklikleri kay-

detmek için ”mem+” düðmesi-
ne basýn.

Tek ilmeðin, harfin ya da sayý-
nýn silinmesi
• Ýlmeði bulmak için kaydýrýn
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Harflerin, sayýlarýn ve noktala-
ma iþaretlerinin programlan-
masý (sadece activa 145 S
için geçerlidir)
• Belleði açýn (s.25)
• Alphabet (alfabe) düðmesine

basýn
• Harfi ya da sayýyý (s.24) seçin
• Programlama (kaydetmek) için

”mem+” düðmesine basýn
• Kalan boþ bellek sayýsý (bu

örnekte 29) ve imleç yanýp
söner

• Sonraki harfi/sayýyý seçin,
”mem+” düðmesine basýn ve
ayný þekilde devam edin

• Tek sözcükleri ya da cümlel-
eri/sayýlarý programlayýn

• Aralýðý programlamak için (_)
simgesini seçin.

Not:
Eðer ilmek uzunluðu ve/veya
harflerin ya da ayýlarýn geniþliði
deðiþtirilmiþse, deðiþiklikler bun-
larýn hepsini etkileyecektir. Eðer
sadece tek harfleri ya da sayýlarý
deðiþtirmek istiyorsanýz, bunun
ayrý ayrý yapýlmasý gerekir. 
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• Bellekten çýkma iþlemi
• ”mem” düðmesine basýn = için-

dekiler kaydedilir
• Bellek kapatýlýr

”mem” simgesi ekrandan kaybo-
lur

Makinenin elektrik baðlantýsý
kesildiðinde bile belleðin için-
dekiler kayýtlý kalýr. Bunlar
herhangi bir zamanda çaðrýla-
bilirler. 

Eðer bellek kapatýlmadan
önce mem düðmesine basýl-
madan ilmek makinesi kapatý-
lacak olursa, belleðin içindeki-
ler kaybolacaktýr.
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29Çalýþtýrma talimatlarý

Denge

Not: Eðer denge ayarlanmýþ-
sa, ilmek tamamlandýðýnda
bunu normal ayarýna getirin. 

Ýlmek bilgisayarýnýz bir çift kre-
ton kumaþý ve Metrosene 100/2
ilikleri (Arova Mettler, Ýsviçre)
kullanýlmak suretiyle test edil-
miþ ve fabrikada ayarlanmýþtýr.

Farklý kumaþlar, iplikler ve sta-
bilize ediciler doðal olarak ilmek
dengesini etkileyebilir ve ilmeð-

Jarse üzerine baklava ilmeði,
dekoratif ilmekler, fantezi ilmek-
ler, harfler, ilikler vb.

Normal konum Daha yoðun ilmek oluþturma
(daha kýsa ilmek uzunluðu)

Daha ince ilmek oluþturma
(daha uzun ilmek uzunluðu)

in çok yakýn ya da yeterince
yakýn olmayan sekilde yapýlma-
sýna neden olabilirler.
Bu durum kumaþa uyacak ve
mükemmel sonuçlar verecek
þekilde Balance (Denge) yoluyla
giderilebilir.
Uygulamalar:
Pratik ilmekler, örn.
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Çalýþtýrma talimatlarý30

Ýlmekler
Pratik ve dekoratif

1 Düz ilmek
2 Zig-zag
3 Deðiþken-overlok
4 Sürekli ilmek
5 Tespit ilmeði
6 Üçlü düz ve zig-zag
7 Kör ilmek
8 Çift overlok
9 Süper geniþ ilmek
10 Standart ilik
11 Anahtar delikli ilik
12 Düz ilmek iliði
13 Düðme devamlý dikiþ 

programý
14 Örme programý
15 Teyel ilmeði
16 Dýþa dikilmiþ zig-zag
17 Üniversal ilmek
18 Toplama ilmeði
19 Baklava ilmeði

activa 135 S
20-22  Kapitone ilmekler
22-30  Dekoratif ilmekler

activa 145 S
20-28 Kapitone ilmekler
22-50 Dekoratif ilmekler

activa 135 S activa 145 S
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31Ýlmekler

Ýlmekler

Bütün streç (esnek) olmayan kumaþlar. Bütün düz ilmek çalýþmalarý

Kumaþ tiplerinin çoðu: ince kumaþlarýn üstten dikiþi gibi bütün basit
zig-zag dikiþler. Elastik ve dantel üzerine dikiþ iþlemleri

Özellikle ince jarkeler, streç overlok dikiþler ve kenar baskýlarý için

Kumaþ tiplerinin çoðu: Tamir, yamama, takviye dikiþleri

Bütün kumaþ tipleri. Düz ilmekle dikilmiþ dikiþ erlerinin baþýný ve
sonunu tespit eder.

Kaba, aðýr kumaþlarda takviye dikiþleri

Kumaþ tiplerinin çoðu: yumuþak jarseler ve ince kumaþlar üzerine
kör kenar baskýlarý, deniz kabuðu desenle kenar baskýsý, dekoratif
dikiþler

Bütün triko tileri; Overlok= bir iþlemde dikiþ ve temizleme

Bütün süper-esnek (streç) kumaþlar için açýk dikiþÝnce ve orta aðýr-
lýkta kumaþlar için otomatik örme
Ýnce ve orta aðýrlýkta kumaþlar için otomatik örme

32

4 65

7

1 Düz ilmek

2 Zig-zag

3 Deðiþken overlok

4 Sürekli ilmek

5 Tespit ilmeði

6 Üçlü düz ve üçlü zig-zag

7 Kör dikiþ

8 Çift overlok

9 Süper ilmek

8

1
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Ýlmekler32

31914

1110

Baklava ilmek Ýnterlok ve düz kumaþ tiplerinin çoðu: görünür
dikiþler ve baský kenarlarý

Ýnce ile orta arasý aðýrlýkta dokunmuþ kumaþlar; bluzlar, gömlekler,
pantolonlar, yatak örtüleri, vb. 

Aðýr, esnek olmayan kumaþlar, ceketler, paltolar, pantolonlar, günlük
giyim, vb.

14 Örme programý

19 Baklava ilme

10 Standart düðme deliði

11 Anahtar delikli ilik
12
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33Ýlmekler

2
Overlok ayaðý
Overlocknaht, Overlocksaum,
Nahte umnahen

2

Baský ayaðý seçimi

1

5

1
Ters patron ayaðý
Pratik ve dekoratif Ýlmekler

4 
Fermuar ayaðý
Fermuar dikme 

3A

3A
Sürgülü ilik ayaðý
Düz kumaþlar üzerinde düðme
deliði, örme

5
Kör ilmek ayaðý
Kör baský kenarlarý,
Baský ilmekleri

37
Yama ayaðý ¼ inç (=6mm)
¼” oder 1/8” yama
(=6 oder 3 mm dikiþ toleransý)
(activa 135 S için özel bir aksesuar olarak mevcut-
tur)

37

9

9
Örme ayaðý
Hafif ile orta arasý aðýrlýkta
Kapitoneler için Serbest
kapitone dikiþ
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Seçilen pratik ilmekler: tespit programýyla düz ilmek34

Tespit programý
• Bütün kumaþlar için
• Dikiþ baþýný ve sonunu tespit eder
• Tam olarak önceki ilmeklerin üzerine dikiþ yapar

Dikiþ baþý
• Dikiþ bilgisayarý otomatik olarak tespit eder (5 ilek ileri, 5 ilmek geri)
• Düz ilmek ileri dikiþe devam eder

Dikiþ sonu:
• Hýzlý ters düðmesine basýn= dikiþ bilgisayarý otomatik olarak tes-

pit eder (5 ilmek geri, 5 ilmek ileri)
• Tespit iþlemi tamamlandýðýnda otomatik olarak durur.

Tespit programý No.5
seçilen kumaþa uygun boyutta ve tipte (bkz. S.57)
pamuklu/polyester
yukarý konumda (dikiþ konumunda)
Ters patron ayaðý No.1

Ýlmek:
Ýðne:
Ýplik:

Besleme diþlisi:
Baský Ayaðý:

Tespit programý
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35Seçilen pratik ilmekler: Teyel ilmek

Teyel ilmek No.15
seçilen kumaþa uygun boyutta ve tipte (bkz. S.57)
pamuklu/polyester
aþaðý konumda (örme konumunda)
No.9

Teyel ilmek
• Çok uzun bir ilmek gerektiren bütün çalýþmalar iin
• Teyel dikiþler, kenar baskýlarý, kapitoneler, vb. için
• Sökmesi kolay

Hazýrlýk
• Tabakalarýn kaymasýný engellemek için teyel yönünde yatay ola-

rak iðneleme çalýþmasý

Teyel iþlemi
• Besleme diþlisini aþaðýya doðru indirin
• Ýþi baský ayaðýnýn altýna yerleþtirin ve bir ilmek dikin; dikiþe baþ-

larken iplikleri tutun
• Ýþi arkadan gerekli ilmek uzunluðuna kadar çekin
• Bir ilmek dikin ve iþlemi tekrarlayýn

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 kull-

lanýn. 

Ýlmek:
Ýðne:
Ýplik:

Besleme diþlisi:
Baský Ayaðý:

Teyel ilmek

PÜF NOKTASI
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Seçilen pratik ilmekler: kör kenar baskýsý36

Kör kenar baskýsý
Ýlmek:
Ýðne:
Ýplik:

Besleme diþlisi:
Baský Ayaðý:

5

Kumaþýn doðru tarafý

Ýnce ilmek geniþlik ayarý
Katlanmýþ kenarý ayaðýn metal
kýlavuzu boyunca dengeli þekil-
de yönlendirin = dengeli derinlik

Dikiþ 
• Ýðne sadece katlanmýþ kenarý

delmelidir (elle dikiþte olduðu
gibi)

• Ýlek geniþliðini kumaþa uygun
þekilde ayarlayýn

• 10cm (4”) diktikten sonra,
kumaþýn her iki tarafýný kontrol
edin ve eðer gerekirse geniþli-
ði yeniden ayarlayýn.

Kumaþýn yanlýþ
tarafý

Kumaþýn yanlýþ
tarafý

PÜF NOKTASI

Kör kenar baskýsý No.7
seçilen kumaþa uygun boyutta ve tipte (bkz. s.57)
pamuklu/polyester
yukarda (dikiþ konumunda)
Kör kenar baskýsý ayaðý No.1

Kör kenar baskýsý
Orta-aðýr arasý aðýrlýkta pamuklu, yünlü ve karma kumaþlarda
”görünmez” kenar baskýlar için

Hazýrlýk
• Ham kenarlarý düzeltin
• Dikiþ erini elle dikiþ için olduðu gibi hazýrlayýn
• Ýþi baský ayaðýnýn altýna yerleþtirin (çizime bakýnýz)
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37Seçilen pratik ilmekler: Örme

Örme programý
Örme programý No.5 seçilen kumaþa uygun boyutta ve tipte
(bkz. s.57)
örme ipliði
yukarda (dikiþ konumunda)
Ters patron ayaðý No.1 Ýlik ayaðý No.3A

Deliklerin ya da aþýnmýþ yerlerin hýzlý þekilde örülmesi
Aþýnmýþ elyaflarýn/ipliklerin deðiþtirilmesi

Ters patron ayaðý No.1 ile örme (otomatik ilmek sayacý)
• iðneyi aþýnmýþ yerin üst sol tarafýna yerleþtirin
• birinci uzunluðu dikin ve makineyi durdurun
• tespit düðmesine basýn: uzunluk programlanýr
• örme iþlemini tamamlayýn; dikiþ bilgisayarý otomatik olarak durur.

Büyük alanlar:
• örme alaný, iþ ayaðýn altýnda hareket ettirilerek geniþletilebilir
• ”clr/del” düðmesine basarak programý iptal edin

Sürgülü Ýlik Ayaðýyla No.3A Örme
• 3cm’den (1¼) büyük olmayan küçük yýrtýklar ve aþýnmýþ alanlar

için kulanýn
• Ayak No.1 ile ayný yöntemi kullanýn.

Örme programý
Ýlmek:
Ýðne:

Ýplik:
Besleme diþlisi:

Baský Ayaðý:

Takviye
Desteklemek için ince kumaþ ya
da astar kullanýn
Hazýrlýk
Kumaþýn örme halkasýnýn* içine
gerilmesi buruþmayý engeller
*Örme halkasý özel aksesuar
olarak mevcuttur

PÜF NOKTASI
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Seçilen pratik ilmekler: Fermuarlar38

Düz ilmek No.1
seçilen kumaþa uygun boyutta ve tipte (bkz. s.57)
pamuklu ya da polyester
yukarda (dikiþ konumunda)
Fermuar No.4
en sað ya da en sol

Hazýrlýk:
• Fermuara teyelleyin
• Kumaþ kenarlarý fermuarýn ortasýnda buluþmalýdýr.

Dikiþ
• Fermuarý iki tarafýndan, alttan yukarý doðru yerine dikin
• Bir kere iðne konumu en saðdayken ve bir kere de iðne

konumu en soldayken
• Ayaðýn kenarý fermuarýn diþleri boyunca yürümelidir
• Ýðne fermuar diþlerinin yakýnýndan girer

Tespit programý
Ýlmek:
Ýðne:
Ýplik:

Besleme diþlisi:
Baský Ayaðý:

Fermuar çekici etrafýnda dikiþ
için
• Fermuarý kapatýn ve çekici-

den yaklaþýk 5cm (2”) mesa-
feye kadar dikin

• Ýðneyi yerleþtirin, baský ayaðýný
kaldýrýn, fermuarý açýn, ayaðý
indirin ve dikmeye devam

edin.
Dikiþ yeri baþlangýcý
Dikiþi baþladýðýnýzda ipliði sað-
lam tutun= kumaþý hafifçe

geriye doðru (birkaç ilmek) çekin
Fermuar ya da kumaþ kalýn ya
da yoðun dokunmuþ
Dengeli ilmek oluþturmak için
bir 90-100 iðne kullanýn

PÜF NOKTASI
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39Seçilen pratik ilmekler: Ýlikler

Ýlikler hakkýnda öðrenmek istediðiniz her þey

Manuel iliklerin uzunluðunu
iþaretleyin
• Uygun konumda ilik uzunluð-
unu iþaretleyin
• Ýlik ayaðýný No.3 (isteðe baðlý
aksesuar) kullanarak ilmek atýn

Otomatik iliklerin uzunluðunu
iþaretleyin
• Sadece bir iliðin uzunluðunu

iþaretleyin
• Birinci iliði diktikten sonra,

sonraki bütün iliklerin uzunlu-
ðu otomatik olarak programlanýr

• Sadece sonraki bütün iliklerin
baþlangýcýný iþaretleyin

Anahtar delikli iliklerin uzun-
luðunu iþaretleyin
• Sadece ek yeri uzunluðunu

iþaretleyin
• Ýlik dikildiðinde, doðru uzun-

luk gözü eklenecektir. 

Ýplik gerginliði
• Bobin ipliðini bobin kasasýnýn parmaðýndan geçirin = bibin gerginliði biraz daha artar
• Bu kumaþýn doðru tarafýndaki ek yerlerine biraz daha yuvarlak bir görünüm kazandýrýr
• Ýlik daha çekici görünür
• Þerit ipliði ilikleri saðlamlaþtýrýr ve görünümlerini güzelleþtirir (sayfalar 47, 48)

Ýlikler sadece pratik kapama
araçlarý olmakla kalmayýn
ayný zamanda dekoratif etki
yaratmak için de kullanýlabi-
lirler.
Ýstediðiniz iliði (No.10 ya da 11)
seçin: aþaðýdaki pencere
ekranda görünür:

1 Ýlik numarasý
2 Ýlik sembolü
3 Baský ayaðý numarasý

1

2

3

4

0

50 2 3 4 51 5.5

1

2

3
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Seçilen pratik ilmekler: Ýlikler40

Deneme Dikiþi
• Daima kullanmak istediðiniz kumaþ ve stabilize edici üzerinde

deneme dikiþi gerçekleþtirin
• Kullanmayý düþündüðünüz ilik tipini seçin
• Ýliði kumaþ üzerinde (çözgüyle ya da çözgüye karþý) ayný yönde

dikin
• Ýliði açýn
• Düðmeyi ilikten geçirin ve eðer gerekirse ilik uzunluðunu ayarlay-

ýn.

Düzeltmeler
Ek yeri geniþliðini ayarlamak için:
• Ýlmek geniþliðin deðiþtirin

Ýlmek uzunluðunun deðiþtirilmesi
• Ýlmek uzunluðunda yapýlacak herhangi bir deðiþiklik her iki bonc-

ðu (daha fazla ya da daha az yoðun) etkiler
• Ýlmek uzunluðunda herhangi bir deðiþiklik yaptýktan sonra ilmeði

daima yeniden programlayýn

Otomatik/manuel ilikler için denge
• 6-kademeli manuel ve otomatik uzunluk iliklerinde yapýlan herha-

gi bir denge deðiþikliði her iki boncuðu ayný þekilde etkiler,
çünkübunlar ayný yönde dikilirler

Eðer bir ilik bir dikiþe dik açýda
dikilecek olursa, ilik düzleyicisi-
nin kullanýlmasýný tavsiye ederiz.
Plakayý arkadan kubaþ ile aya-
ðýn arasýndan daha kalýn olan
bölgeye doðru ve bu bölgenin
üzerine yerleþtirin.

PÜF NOKTASI

Not:
Bütün ilikler dikildikten sonra,
dengeyi normal ayara geri
döndürün.
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41Her iki ek yeri ayni yönde dikilir

Otomatik ilik

Ýlmek:
Ýðne:
Ýplik:

Besleme diþlisi:
Baský Ayaðý:

Not: 
Otomatik ilik ayagi No.3A kumas üzerinde son derece düz olmalidir.
Eger bir dikis yeri üzerinde düz sekilde durmazsa, uzunluk dogru ölç-
ülemeyebilir.

Not:
Herhangi bir otomatik ilik seçildiginde, baski ayagi No.3 ekranda
gösterilir

3A

Standart ilik No.10
seçilen kumasa uygun boyutta ve tipte (bkz. Sayfa 57)
pamuklu ya da polyester
yukari konumda (dikis konumu)
Otomatik ilik ayagi No.3A

Otomatik standart ilik
• Alt ipligi bobin kasasinin parmagindan geçirin (s.39)
• Ilik ayak No.3A'yi kullanirken, ilik uzunlugu ayak üzerindeki lensle

otomatik olarak kaydedilir = maksimum uzunluk dikildiginde tam
kopyalama ve otomatik dizi degisir

• Dikis dizisinin her asamasi ekranda yani sönme yoluyla belirtilir
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Seçilen pratik ilmekler: Ýlikler42

5432

1

Standart iliði programlama iþlemi
1 birinci ek yerini öne doðru dikin, makineyi durdurun
• ekranda ”auto” yazýsý ve baský ayaðý 3A gösterilir=ilik uzunluðu

programlanýr

2 makine otomatik olarak terse doðru düz ilmek diker
3 birinci çubuk çivi
4 ikinci ek yeri öne doðru
5 ikinci çubuk çivi ve tespit ilmekleri
• makine durur ve otomatik olarak ilik baþýna döner

Otomatik ilik
• sonraki bütün ilikler tam olarak ayný uzunlukta dikilecektir (hýzlý

ters düðmesine basmaya gerek yoktur)
• programý silmek için ”clr/del” düðmesine basýn
• programlanan ilik uzun süreli belleðe kaydedilebilir (bkz. sayfa 49)

Tam kopyalama
Otomatik fonksiyon, her iliðin
öncekiyle tam olarak aný uzun-
lukta olmasýný saðlar

Ýþaretleme
Sadece iliklerin baþlangýcýný
iþaretleyin – büyük zaman
tasarrufu!

Ýlikler için telafi plakalarý
(özel aksesuar)
Eðer giysinin kenarýna yatay
olarak bir ilik dikilecekse, telafi
plakalarýnýn kullanýlmasý yerin-
de olacaktýr. Bu aksesuar,
mükemmel bir ilik yaratacak
þekilde sürgülü ilik ayaðý için
düz bir zemin saðlar (bkz. püf
noktalarý sayfa 40).

Dikiþ hýzý
• en iyi sonucu elde etmek için

normal hýzda dikin
• dengeli bir ek yeri yoðunluðu

için bütün ilikleri ayný hýzda
dikin

PÜF NOKTASI
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43Seçilen pratik ilmekler: Ýlikler

Her iki ek yeri ayný yönde dikilirler.

Anahtar delikli ilik No.11
seçilen kumaþa uygun boyutta ve tipte (bkz. Sayfa 57)
pamuklu ya da polyester
yukarý konumda (dikiþ konumu)
Otomatik ilik ayaðý No.3A

Otomatik anahtar delikli ilik
• Alt ipliði bobin kasasýnýn parmaðýndan geçirin (s.39)
• Ýlik ayak No.3A’yý kullanýrken, ilik uzunluðu ayak üzerindeki lensle

otomatik olarak kaydedilir = maksimum uzunluk dikildiðinde tam
kopyalama ve otomatik dizi deðiþir

Anahtar delikli iliðin iþaretlenmesi
• Sadece ek yeri uzunluðunu iþaretleyin. Doðru göz uzunluðu ilik

dikilirken eklenecektir.
• Dikiþ dizisinin her adýmý ekran üzerinde yanýp sönerek belirtilir

Ýlmek:
Ýðne:
Ýplik:

Besleme diþlisi:
Baský Ayaðý:

3A

Otomatik uzunluða sahip otomatik anahtar delikli ilik
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Seçilen pratik ilmekler: Ýlikler44

Tam kopyalama
Otomatik fonksiyon, her iliðin
öncekiyle tam olarak aný uzun-
lukta olmasýný saðlar

Ýþaretleme
Sadece iliklerin baþlangýcýný
iþaretleyin – büyük zaman
tasarrufu!

Çift dikilmiþ anahtar delikli
ilikler
• anahtar delikli ilikler kalýn

kumaþlar üzerine iki kere diki-
lebilir

• birinci iliði diktikten sonra, iþi
hareket ettirmeyin

• tekrar dikiþe baþlamak için
ayak kumandasýna bir kere
daha basmanýz yeterlidir

Ýliðin programlanmasý
1 düz ilmeyi öne doðru dikin, makineyi durdurun
• hýzlý ters düðmesine basýn
• ”auto” ve baský ayaðý 3A ekranda gösterilir = ilik uzunluðu
programlanýr
2 makine gözü otomatik olarak diker
3 birinci ek yeri ters olarak
4 ikinci düz ilmeði diker
5 ikinci ek yerini ters olarak diker
6 çubuk çiviyi ve tespit ilmeklerini diker
• makine durur ve otomatik olarak ilik baþýna döner

Otomatik ilik
• sonraki bütün ilikler otomatik olarak ayný uzulukta dikilir

(hýzlý ters düðmesine basýlmadan)
• programý silmek için ”clr/del” düðmesine basýn
• programlanan ilik uzun süreli belleðine kaydedilebilir (bkz.

Sayfa 48)

PÜF NOKTASI

43

1 2
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45Seçilen pratik ilmekler: Ýlikler

Ýlmek:
Ýðne:
Ýplik:

Besleme diþlisi:
Baský Ayaðý:

Manuel ilik (bütün tipler)
Manuel ilikler özellikle tekli ilikler için ya da mevcut iliklerin tamiri için uygundur.
Tek tek aþamalar çýkartýlabilir ya da tekrarlanabilir. Aþama sayýsý ilik tipine baðlýdýr.
Manuel ilikler kaydedilemez. 

herhangi bir ilik
seçilen kumaþa uygun boyutta ve tipte (bkz. Sayfa 57)
pamuklu ya da polyester
yukarý konumda (dikiþ konumu)
Ýlik ayaðý No.3 (isteðe baðlý aksesuar)

Hazýrlýk
• istediðiniz iliði seçin
• ekran aþaðýdakileri gösterir:

ilik numarasý (10 ya da 11)
baský ayaðý No.3
ilik simgesi (birinci aþama ekranda yanýp söner)

• alt ipliði bobin kasasýnýn parmaðýndan geçirin

Daima ilikler için deneme dikiþi gerçekleþtirin
• kullanmayý düþündüðünüz kumaþ ya da stabilize edici üzerinde

deneme yapýn
• ilikleri ayný çözgü yönünde (çözgüyle birlikte ya da ona karþýt)

dikin
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Seçilen pratik ilmekler: Ýlikler46

Bir manuel standart iliðin dikilmesi
Her iki ek yeri ayný yönde dikilir

1 birinci ek yerini öne doðru dikin, makineyi durdurun
• hýzlý ters düðmesine basýn

2 ters düz ilmeði dikin, birinci ilmekte (ilik baþlangýcý) makineyi durdurun
• hýzlý ters düðmesine basýn

3 çubuk çiviyi ve ikinci ek yerini dikin, makineyi durdurun
• hýzlý ters düðmesine basýn

4 çubuk çiviyi ve tespit ilmeklerini dikin

43

1 2

Manuel anahtar delikli ilik
Hem ileri hem de geri ek yerlerini ayný hýzda dikin.

1 düz ilmeyi ileri doðru dikin, makineyi durdurun, hýzlý ters düðmesine basýn
2 göze ve birinci ek yerine tersine dikin, makineyi birinci ilmekte (ilik baþlangýcý) dur-

durun, hýzlý ters düðmesine basýn
3 düz ilmeyi ileri doðru dikin ve anahtar deliðinde durdurun, hýzlý ters düðmesine

basýn
4 ikinci ek yerini tersine dikin, makineyi birinci ilmekte (ilik baþlangýcý) durdurun, hýzlý-

ters düðmesine basýn
5 çubuk çiviyi ve tespit ilmeklerini dikin.

1 2

3 4 5
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47Seçilen pratik ilmekler: Ýlikler

Þerit iplikli ilik

Þerit iplik
• þerit kordon ilikleri saðlamla-

týrýr ve görünümlerini güzelle-
þtirir

• kordonun ilmeði iliðin aþýn-
maya en müsait ucunda
bulunmalýdýr
kordon ilmeði = düðmenin
üzerine dikildiði ye

• iþi uygun þekilde yerleþtirin
• þerit kordon standart ve esnek

ilikler için özellikle tavsiye edilir

Ýdeal kordonlar
• Perle ipliði No.8
• Güçlü el dikiþ ipliði
• Ýnçe kroþe iplik

Kordonu baský ayaðýnýn No.3
üzerinden geçirin
• Ýðneyi iliðin baþýna yerleþtirin
• Baský ayaðýný yukarýya kaldýrýn
• Kordonu ayaðýn önündeki orta

pimin üzerinden geçirin

3A

Kordonun sürgülü ilik ayaðýna
No.3A geçirilmesi
• Ýðneyi iliðin baþýna yerleþtirin
• Baský ayaðýný yukarý kaldýrýn
• Kordonu ayaðýn altýndan saða

doðru yönlendirin
• Kordonu ayaðýn arkasýndaki

pimin üzerinden geçirin

3A

• Kordonlarý ayaðýn önüne getrin
• Bunlarý yarýðýn içine doðru

çekin
• Ýliði dikin

Dikiþ
• Ýliði normal þekilde dikin
• Kordonu sýký tutmayýn
• Ýlik kordon üzerinde oluþacak

ve onu örtecektir
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Seçilen pratik ilmekler: Ýlikler48

• Kumaþý tahta üzerine yerleþtirin
• Kesiciyi iliðin ortasýna yerleþtirin
• Elinizle ya da bir çekiçle kesi-

ciyi aþaðýya doðru bastýrýn

• Kordonu ilikten çekin
• Kordonlarý kumaþýn arkasýna

doðru çekin
• Düðümleyin ya da ilmekle tes-

pit edin.

Dikiþ yeri sökücüsüyle iliklerin
kesilerek açýlmasý
• Ýlmekleri çekmek için dikiþ yeri

sökücüsünün arkasýný kullanýn
• Her iki uçtan ortaya doðru

kesin

• Kordonun her iki ucunu ayak
tabanýndaki olularýn içine yer-
leþtirin ve geriye doðru çkein

• Baský ayaðýný aþaðýya indirin

Dikiþ
• Ýliði normal þekilde dikin
• Kordonu sýký tutmayýn
• Ýlik kordonun üzerine oluþacak

ve onu örtecektir.
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49Seçilen pratik ilmekler: Ýlikler

Programlanmýþ iliklerin uzun süre belleðine kaydedilmesi
• Programlama iþleminden sonra ”mem+” düðmesine basýn
• Þimdi ilk uzun süre belleðine kaydedilir

Kaydedilmiþ iliklerin açýlmasý
Makine baðlantýsýnýn kesilmesinden sonra bile programlanmýþ kayýtlý ilikler yeniden kullaným için
açýlabilir
• Ýliði seçin
• “mem”- düðmesin basýn
• programlanmýþ iliði dikin
• eðer yeni bir boyut kaydedilmiþse herhangi bir stil iliðinin sadece bir tanesi ”mem+” düðme-

siyle kaydedilebilir; önceden aydedilmiþ olan iliðin üzerine yazýlýr.
Otomatik örme programý da programlanmýþ iliklerle ayný þekilde kaydedilebilir ve açýlabilir. 
Ýlikleri deðiþtirilmesi
• ilmek uzunluðunda ve geniþliðinde yapýlan deðiþiklikler her iki ek yerini etkiler
• ilmek uzunluðunu deðiþtirdikten sonra, iliði yeniden programlayýn
• deðiþtirilen ilmek uzunluðu/geniþlikleri ”clr/del” düðmesine basýlarak silinebilir.

Denge
• dengede yapýlan herhangi bir deðiþiklik hem manuel hem de otomatik uzunluk iliklerinin ek

yerlerini etkiler
• çünkü her iki ek yeri ayný yönde dikilirler
• anahtar delikli iliklerdeki herhangi bir bozulma dengeyle düzeltilebilir

Ek yeri yoðunluðunu dengeyle deðiþtirirken, programlanmýþ iliði ”clr/del” düðmesiyle silin.
Deðiþtirilen denge ayarlarýný yeniden programlayýn.

Programlanmýþ ilikler

Not:
Bütün ilikler dikildikten sonra, dengeyi normal ayara döndürün!
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Seçilen pratik ilmekler: Düðme dikme programý50

Düðme dikme programý No.13
delikler arasýndaki mesafeye baðlýdýr
seçilen kumaþa uygun boyutta ve tipte (bkz. Sayfa 57)
Ýpamuklu ya da polyester
aþaðý konumda (örme konumu)
Ayak No.9
Düðme dikme ayaðý No.18 (isteðe baðlý aksesuar)

Düðmelerin dikilmesi
• 2 ya da 4 delikli düðmeler diker
• sadece dekoratif amaçlý düðmeler dikilir
• bir iplik göbeklenmesi yaratmadan dikilebilir
• göbek (=düðme ve kumaþ arasýndaki iplik) uzunluðu ayak No.18

ile gerektiði þekilde daha kýsa ya da daha uzun yapýlabilir

Ayak No.9 ile düðmelerin dikilmesi
• Düðme Dikme programýný seçin
• Tespit ilmeklerini dikin; dikiþ yapmaya baþlarken iplikleri tutun
• Ýlikler arasýndaki mesafeleri el çarkýyla kontrol edin ve gerekirse

ilmek uzunluðunu ayarlayýn
• Dikin
• Program tamamlandýðýnda makine otomatik olarak durur ve son-

raki düðme için hazýr olur
Ýplikleri baþý ve sonu
• Ýplikler tespit edilirler ve düzeltilebilirler

Ek saðlamlýk için
• Düðmeyi diktikten sonra, üst iplik uçlarýný ters tarafa çekin ve

düðümleyi

Düðme dikme programý
Ýlmek:
Ýðne:
Ýplik:

Besleme diþlisi:
Baský Ayaðý:
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51Seçilen pratik ilmekler: Düðme dikme programý

4 delikli düðme
• Ön delikleri dikin
• Düðmeyi dikkatlice öne doðru

getirin
• Arka delikleri dikin
• Diyagonal olarak birleþen ipliði

kesin

Ayak No.18 ile düðmelerin dikilmesi
• Ayak üzerindeki vidayla gövde uzunluðunu ayarlayýn
• Düðme dikme programýný seçin ve Ayak No.9 için sözkonusu oldu-

ðu gibi (sayfa 50) ayný þekilde devam edin.
Ýpliklerin baþý ve sonu
• Ýplikler tespit edilirler ve düzeltilebilirler
Ek saðlamlýk için
• Düðmeyi diktikten sonra, üst iplik uçlarýný ters tarafa çekin ve düð-

ümleyin ya da
• Elle bir ”göbek” dikmek için üst iplik uçlarýný kullanýn

PÜF NOKTASI

135_145_S_tuerk_PC.qxd  17.03.2003  07:56  Seite 51

 
030529.52.19_0303_a135 a145_TR



Seçilen pratik ilmekler: Overlok dikiþler52

2

Trikolar ve jarse 
Ýlmeklerin zarar görmelerini
engellemek için bir yeni iðne
kullanýn

Esnek kumaþlarýn dikilmesi
Eðer gerekirse bir esnek iðne
(130/705H-S) kullanýn = iðne
ucu elyaflar arasýnda kayar

Deðiþken-overlok dikiþ
Deðiþken overlok No.3
seçilen kumaþa uygun boyutta ve tipte (bkz. sayfa 57)
pamuklu ya da polyester
yukarý konumda (dikiþ konumu)
Overlok Ayak No.2
Ters patron ayaðý No.1

Overlok Ayaðý No.2 özellikle overlok dikiþler için tasarlanmýþtýr. Ayak
üzerideki pim, dikiþ yerinin elastik olmasý için her ilmekte daha fazla
iplik kullanýr.

Kapalý dikiþ 
Ýpek, jarse ve interlok gibi ince, yumuþak kumaþlarda esnek dikiþ

Dikiº
• Ýþlenmemiþ kenarý overlok ayak üzerindeki pim boyunca yönle-

dirin
• Pim üzerinde ve kumaþýn kenarý üzerinde dikiþ oluþacaktýr.

Ýlmek:
Ýðne:
Ýplik:

Besleme diþlisi:
Baský ayaðý:

PÜF NOKTASI
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53Seçilen pratik ilmekler: Overlok dikiþler

2

Çift overlok No.8
seçilen kumaþa uygun boyutta ve tipte (bkz. sayfa 57)
pamuklu ya da polyester
yukarý konumda (dikiþ konumu)
Overlok Ayak No.2 ya da
Ters patron ayaðý No.1

Overlok Ayaðý No.2 özellikle overlok dikiþler için tasarlanmýþtýr. Ayak
üzerideki pim, dikiþ yerinin elastik olmasý için her ilmekte daha fazla
iplik kullanýr.

Kapalý dikiþ 
Bol trikolarda overlok dikiþ ve trikolarda ve jarselerde çapraz dikiþ

Dikiº
• Ýþlenmemiþ kenarý overlok ayak üzerindeki pim boyunca yönle-

dirin
• Pim üzerinde ve kumaþýn kenarý üzerinde dikiþ oluþacaktýr.

Çift overlok dikiþ
Ýlmek:
Ýðne:
Ýplik:

Besleme diþlisi:
Baský ayaðý:

Trikolar ve jarse 
Ýlmeklerin zarar görmelerini
engellemek için bir yeni iðne
kullanýn

Esnek kumaþlarýn dikilmesi
Eðer gerekirse bir esnek iðne
(130/705H-S) kullanýn = iðne
ucu elyaflar arasýnda kayar

PÜF NOKTASI
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Seçilen pratik ilmekler: Overlok dikiþler54

Ýðne duraðý aþaðý konumda 
Ribana ayarýný sona erdirdiði-
nizde iðne kumaþta kalýr 

2

Deðiþken overlok No.3
seçilen kumaþa uygun boyutta ve tipte (bkz. sayfa 57)
pamuklu ya da polyester
yukarý konumda (dikiþ konumu)
Overlok Ayak No.2 ya da
Ters patron ayaðý No.1

Overlok Ayaðý No.2 özellikle overlok dikiþler için tasarlanmýþtýr. Ayak
üzerideki pim, dikiþ yerinin esnekliðini muhafaza etmek için her
ilmekte daha fazla iplik kullanýr.

Overlok dikiºle ribana
Bütün ince pamuklu, sentetik ve karma elyaf jarseler için
Hazýrlýk
• Ribanayý ikiye katlayýn
• Açýklýða iðneleyin ve teyelleyin; sað taraf dýþarý doðru

Dikiº
• Ýþlenmemiþ kenar üzerine Deðiþken-overlok dikin
• Kenarý ayak üzerindeki pim boyunca yönlendirin

Deðiþken-overlok dikiþ
Ýlmek:
Ýðne:
Ýplik:

Besleme diþlisi:
Baský ayaðý:

PÜF NOKTASI

Rückseite

Vorderseite
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55Seçilen pratik ilmekler: Baklava dikiþ

Baklava No.19
gerektiði þekilde, üniversal, bilya uçlu ya da esnek
pamuklu ya da polyester
yukarý konumda (dikiþ konumu)
Baský ayaðý: Ters patron ayaðý No.1

Görünür dikiº yeriyle ribana
Bütün pamuklu, yünlü, sentetik ve karma elyaf jarse kumaþlar için

Hazýrlýk
ters tarafa 1 cm (3/8”) bastýrýn

Dikiº
• Saðdan, kenardan bir ayaklýk geniþlikten itibaren dikin
• Artan kumaþý (ters taraf) temizleyin

Denge/düzeltmeler

Ýlmeði bir araya getirin

Deðiþken-overlok dikiþ
Ýlmek:
Ýðne:
Ýplik:

Besleme diþlisi:
Baský ayaðý:

Ýðne duraðý aþaðý konumda 
Ribana ayarýný sona erdirdiði-
nizde iðne kumaþta kalýr 

ilmeði açýn

Not: 
Bütün ilikler dikildikten sonra,
dengeyi normal ayara döndü-
rün!!

PÜF NOKTASI
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Ýðneler, Ýplikler56

Ýðne 70 80 90 100 110–120

Örme ipliði • •
Nakýþ ipliði •
Merserize • •
pamuk ipliði

Sentetik iplik • •
iplik

Kalýn iplikler,
sentetik merserize . • •
iplik

Dekoratif dikiþ
yerleri için ilik ipliði • •
(kordonet)

Dikiþ makinesi iðneleriyle ilgiliönemli bilgiler
Dikiþ makinesi, iðne ve iplik
BERNINA makineniz 130/705H iðne istemi kullanýr.

Ýðne ve iplik
En yaygýn satýlan iðneler 70-120 arasýndaki numaralardýr.
Ýðne ne kadar inceyse, numarasý da o kadar küçüktür. Tablo, hangi
iplik için hangi iðnenin uygun olduðunu göstermektedir. 

Ýplik için uygun iðne
Dikiþ yaparken, iplik iðne üzerin-
deki uzun oluktan geçer.

Ýplik için uygun iðne
Eðer iðne çok inceyse, oluk iplik
için çok dar kalacak ve hatalý
dikiþ ya da iplik kopmasý meyd-
ana gelebilecektir.

Ýðne ve iplik
Ýðnenin durumu
Ýðne mükemmel durumda olma-
lýdýr. Bozuk iðneler sorun yarata-
bilir. 

bükülmüþ iðne küt iðne kanca yapmýþ
iðne
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57Ýðneler

Eðer uygun iðne kullanýlýrsa özel malzemeleri dikmesi daha kolay olur. BERNINA satýcýnýzda özel
iðneler mevcuttur.

Ýðne masasý

Standart iðnel

Özel iðneler

Çift iðne

Üçlü iðne

Kenar baský
dikiþ iðnesi

Tanýmlama

130/705 H

130/705-SES

130/705 H-SUK

130/705 H-S

130/705 H-J

130/705
H-LR + H-LL

130/705 H
ZWI

130/705 H
DRI

130/705 H
HO

Ýðne ucu

Normal uç, hafif
yuvarlak

Ýnce yuvarlak uç

Orta yuvarlak uç

Orta yuvarlak uç

Ekstra ince uç

Kesici uç

Geniþlikler:
1,6/2,0/2,5
3,0/4,0

Geniþlikler:
2,5/3,0

Uygun kullaným yeri

Dokuma, iðne sentetik ve doðal elyaflar için üniversal
iðne; örn. keten, þifon, patiska, organze, yünlü, saten,
dekoratif dikiþ, nakýþ

Ince trikolar, özelikle sentetik elyaflar için

Sentetik ya da dogal elyaftan yapilma daha agir tri-
kolar

Narin ya da zorlu esnek kumaslar için özel igne

Tulumlar, agir keten, kot, kanvas. Yogun kumaslari
kolayca deler

Dogal ve sentetik deri, plastik, kaplamali ve mumlu
kumas 

Esnek kumaslarda görünür kenar baskilar, dekoratif
dikis

Dekoratif dikis

Bol dokuma kumaslarda kenar baski dikisi
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Ýðne, iplik, kumaþ besleme58

Besleme diþlisi ve kumaþ besleme

Kumaþýn dengeli sürün Geride tutma düðümler yarata-
caktýr

Çekme ya da itme boþluklar
yaratabilir

Besleme diþlisi ve ilmek uzunluðu
Her ilmekle, besleme diþlisi bir kademe ilerler. Bu kademenin uzun-
luðu seçilen ilek uzunluðuna göre deðiþir. Aþýrý kýsa ilmek uzunluð-
unda, kademeler de kýsadýr. Tam hýzda dikiþ yaparken bile kumaþ
ayaðýn altýnda oldukça yavaþ hareket eder. Ýlikler saten dikiþ ve deo-
ratif dikiþler çok kýsa bir ilmek uzunluðuyla dikilirler.

Önemli
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59Ýðne, iplik, kumaþ besleme

1

1

Kalýn kumaþlar; Besleme diþlisi ve köþelerin dikilmesi

Besleme diþlisi, ayak düzken
normal olarak çalýþabilir

Eðer ayak açýlý duruyorsa,
örneðin kalýndan inceye ya da
tersi þekilde dikiþ yapýlýyorsa,
besleme diþlisi kumaþý kavray-
ýp besleyemez ve kumaþ yukarý
kalkar

Düz olmayan tabakalar
Bu sorunu çözmek için, baský
ayaðýnýn altýnda iðnenin gerisi-
ne gerekti kadar bir , iki ya da
üç telafi plakasý yerleþtirin

Kumaþýn kenarýna mümkün
olduðunca yakýn þekilde bir
ya dadaha fazla telafi plaka-
sý yerleþtirerek bunu düzel-
tin.

Ýki diþli sýrasý arasýndaki boþ-
luk, dikiþ plakasý deliðinin geni-
þliði nedeniyle göreceli olarak
büyüktür. Köþeleri dikerken,
aslýnda kumaþýn sadece küçük
bir bölümü besleme diþlisinin
üzerindedir ve bu nedenle
kumaþý iyi bir þekilde kavraya-
maz.

Ayaðýn önündeki yüksekliði
düzeltmek için, iðnenin akýnýnda,
ayaðýn saðýna bir ya da daha
fazla plaka yerleþtirin. 
Ayak tekrar düzleninceye kadar
dikin ve sonra plakalarý kaldýrýn.
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Temizleme ve bakým60

Temizleme
Eðer makine soðuk bir odada saklanýyorsa, makineyi kullanmadan yaklaþýk bir saat önce sýcak
bir odaya getirilmelidir.

Temizleme
Makineyi her kullanýmdan sonra temizleyin
• Açma kapama düðmesini döndürerek 0 kon-

umuna getirin
• Baský ayaðýný ve iðneyi çýkarýn
• Serbest kol kapaðýný açýn
• Dikiþ plakasýný (tornavida TORX kullanarak)

sökün
• Kaldýrýn çýkarýn
• Fýrçayla bölgeyi temizleyin
• Dikiþ plakasýný yerine takýn

Kancanýn temizlenmesi
• Açma kapama düðmesini döndürerek 0 ko

umuna getirin
• Bobin kasasýný çýkarýn
• Serbest býrakma kolunu sola doðru itin
• Kilitleme kolunu sola doðru itin ve kanca yuvasý

kapaðýný aþaðýya doðru katlayýn
• Kancayý çýkarýn
• Bir bezle ya da fýrçayla kanca yuvasýný temiZ-

leyin, asla sivri bir alet kullanmayýn
• Eðer gerekirse el çarkýný döndürerek, kanca

sürücüsü sol tarafta kalacak þekilde kancayý
yerine takýn

• Kanca yuvasý kapaðýný kapatýn ve kilitleme
koluyla tespit edin; kilitleme pimine geçmelidir.

• El çarkýný döndürerek kontrol edin
• Bobin kasasýný sokun

Makineyi temizlemek için asla alkol, benzin,
ispirto ya da baþka tipte bir çözücü kullan-
mayýn.

Yaðlama
Bu makine, yaðlama gerektirmeyen bir LM
(düþük kütleli) kanca sistemine sahiptir. Ne var ki,
eðer parçalarý yaðlarsanýz, çalýþtýðýnýz iþe pislik
bulaþmasýný engellemek için yaðlama iþleminden
hemen sonra makineyi daima artýk malzeme üze-
rinde çalýþtýrýn.

Ekranýn ve makinenin temizlenmesi
• Bir nemli mezle silin

Emniyet kýlavuzuna bakýnýz!

UYARI

Temizleme ve ser-
vis iþleminden
önce makinenin
fiþini prizden çekin
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61Temizleme ve bakým

Dikiþ ýþýðý

Ampulün deðiþtirilmesi
• Açma kapama düðmesini

döndürerek ”0” konumuna
getirin

• Vidayý gevþetin

Ampuller ýsýnýrlar. 
Çýkarmadan önce soðumasýný
bekleyin.

12 V 5 W tipi ampul kullanýn
W 2.1 x 9.5 d.

• Yeni ampul takýn
• Kapaðý yerine takýn ve vidayý

sýkýþtýrýna

Emniyet kýlavuzuna bakýnýz!

• Hafifçe kaldýrarak ve tepeden
ayýrarak çýkarýn

• Ampulü çýkarýn

UYARI

Temizleme ve ser-
vis iþleminden
önce makinenin
fiþini prizden çekin

** özel aksesuar olarak elde edilebilinir

CFL**
Kumaþ Kapaðý**
Normal ampulün aksine, CFL
dikiþ ýþýðý daha çok parlaklýða
ve uzun ömür e sahiptir.

Lütfen not ediniz:
Bozuk CFL dikiþ ýþýðý sadece
yetkili bir teknisyen tarafýn-
dan deðiþtirilmelidir.  Dikiþ
bilgisayarý yetkili BERNINA
satýcýsýna getirilmelidir. 
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Arýzalar62

Arýza tespiti

Üst iplik koptuysa
• Üst iplik çok gergindir
• Ýðneler kötü kalitedir. Ýdeal

olarak, iðneler BERNINA
satýcýsýndan satýn alýnmalýdýr. 

• Ýðne bükük ya da küttür.
• Kötü kaliteli, düðümlenmiþ ya

da kurumuþ iplik kullanýlmýþtýr.
• Doðru masura diski kullanýn
• Dikiþ plakasý ya da kanca

ucu hasarlýdýr. Makinenizi
BERNINA satýcýnýza götürün.

Alt iplik koptuysa
• Alt iplik çok gergindir.
• Bobin bobin kasasýnda tak-

lýyor. Bobini çýkarýp tekrar
yerine takýn.

• Ýplik plakasýndaki delik iðne
yüzünden hasar görmüþ.
Bunun bir uzman tarafýndan
tamir edilmesi gerekir.

• Ýðne küt ya da bükülmüþ.

Ýlmek atlamasý
• Yanlýþ iðneler kullanýlmýþtýr.

Sadece 130/705SH sistemi
kullanýn.

• Ýðne küt, bükülmüþ ya da
yanlýþ yerleþtirilmiþtir.

• Yerleþtirirken saðdan yukarý-
doðru itin.

• Ýðne tepeye kadar sokulmutur.
• Ýðne ucu dikilmekte olan

kumaþa uygun deðildir. Eðer
gerekirse triko kumaþlar için
bir yuvarlak uçlu iðne ve sert
deri için kesici uç kullanýn.

Ýðne kýrýldýysa
• Ýðne kelepçe vidasý gevþektir.
• Kumaþ baský ayaðýnýn ark-

sýndan deðil önünden doðru-
dýþarý alýnmýþtýr.

• Kalýn bölge üzerinde dikiþ
yaparken, iðne halen kumaþýn
içindeyken kumaþ çekilmiþtir.

• Kötü kaliteli, düzensiz sarý-
mýþ ya da düðümlenmiþ iplik

• Ýðnelerle ilgili bilgi için 56 ve
57 numaralý sayfalara bakýnýz.

Çoðu durumda, aþaðýda belirtilenleri kontrol ederek arýzalarý tes-
pit edebilir ve giderebilirsiniz.

Aþaðýdakileri kontrol edin:
• Üst ve alt iplikler doðru geçirilmiþ olmalýdýr
• Ýðne doðru yerleþtirilmiþ olmalýdýr
• Ýðne boyutu doðru olmalýdýr – iðne/iplik tablosuna bakýnýz: sayfa 57
• Makine temiz olmalýdýr – iplik artýklarýný fýrçayla süpürün
• Kanca yuvasý temiz olmalýdýr
• Gerdirme diskleri arasýnda ya da bobin kasasý yayýnýn altýnda

sýkýþmýþ iplikler olmamalýdýr
• Bobin kasa içinde düzgün çalýþmalýdýr ya da eðer kalýntý ya da

iplik tiftiði varsa temizlenmelidir

Kusurlu dikiþ
• Gerdirme diskleri arasýnda

iplik kalýntýlarý
• Bobin kasa yayý altýnda iplik

kalýntýlarý
• Alt iplik halen bobin kasasýnýn

parmaðýna geçirilmiþ durumda
• Makineye pedal aþaðýdayken

iplik geçirilmiþ.
• Yanlýþ iplik geçirme. Üst ve alt

iplikleri kontrol edin.
• Doðru masura diski kullanýn.

Makine çalýþmýyor ya da
yavaþ çalýþýyor
• Fiþ doðru takýlmamýþ
• Açma/kapama düðmesi kapalý

konumda
• Makine soðuk bir odada dur-

muþ.
• Bobin sarýcýsý halen açýk dur-

umda. 
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63Dizin

2 Önemli Güvenlik Talimalari

6 Ayrýntýlar

10 Dikiþ makinasýnýn kurulmasý

21 Çalýþtýrma talimatlarý

30 Dikiþler

33 Baský Ayaði

Seçilen pratik dikiþler:

34 Tespit programý

35 Teyel ilmek

36 Kör kenar baski

37 Örme programý

38 Fermuarlar

39 Ilikler

50 Dügme dikme programý

52 Overlok

55 Baklama 

56 Igne, Iplik, Kumas Besleme

60 Temizleme, Bakim, Ariza Tespiti

63 Içindekiler
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