
Bu elektrikli makine kullanýldýðýnda, aþaðýdakinide
kapsayan güvenlik önlemleri her zaman takip
edilmelidir:

Bu dikiþ bilgisayarýný kullanmadan önce bütün
talimatlarý okuyunuz.

Dikiþ bilgisayarý kullanýmda olmadýðýndan, fiþ
prizden çekilerek elektrik baðlantýsý kesilmelidir.

TEHLÝKE
Elektrik þoku riskinin azaltýlmasý:

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

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

UYARI
Yanýk, yangýn, elektrik þoku veya yaralanma
risklerini azaltmak için:

1. Bir oyuncak gibi kullanýlmasýný önleyin. Bu dikiþ
bilgisayarý çocuklar tarafýndan veya çocuklarýn
yakýnýnda kullanýldýðýnda çok dikkat gerektirir.

2. Dikiþ bilgisayarýný el kitabýnda tarif edilen amaçlar
için kullanýnýz. Sadece üretici tarafýndan tavsiye
edilen ek parçalarý kullanýnýz. 

1

ÖNEMLÝ GÜVENLÝK TALÝMATLARI

3. Bu dikiþ bilgisayarý eðer
• hasarlý bir kablosu veya fiþi varsa
• doðru olarak çalýþmýyorsa 
• düþürülmüþ veya hasara uðramýþsa
• suya düþürülmüþse hiç bir zaman kullanmayýnýz.
Dikiþ bilgisayarýný incelenmesi, tamiri, elektriksel
veya mekanik ayarý için en yakýn yetkili BERNINA
satýcýsýna ya da servis merkezine geri götürün.

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

5. Parmaklar oynar parçalardan uzak tutulmalýdýr.
Dikiþ iðnesi çevresinde özel dikkat gerekmektedir.

6. Her zaman BERNINA dikiþ plakasýný kullanýnýz.
Yanlýþ plaka kullanýlmasý iðnenin kýrýlmasýna
neden olabilir.

7. Eðrilmiþ iðneleri kullanmayýnýz.

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

9. Ýplik geçirmek, iðne deðiþimi, bobine iplik sarýmý ve
basýncý ayaðýnýn deðiþimi gibi iðne alanýnda
ayarlar yapýlmadan önce güç düðmesini «0»
(kapalý) konumuna getiriniz.

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

11. Asla herhangi bir açýklýða bir þey sokmayýnýz veya
düþürmeyiniz.

12. Açýk havada kullanmayýnýz.

artista 730 – Güvenlik Talimatlarý
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2 artista 730 – Güvenlik Talimatlarý

13. Aerosol ürünlerinin kullanýldýðý veya oksijenle
uygulamalar yapýlan yerlerde cihazý
çalýþtýrmayýnýz.

14. Elektrikten baðlantýyý kesmeden önce, bütün
kontrollar kapalý («0») konumuna getirin, daha
sonra fiþi prizden çekin.

15. Elektrik baðlantýsýný kablodan çekerek deðil, fiþi
tutarak prizden çýkarmak suretiyle kesiniz.

16. Dikiþ veya nakýþ bilgisayarýnýn yanlýþ
kullanýmýndan doðacak herhangi bir zarardan
dolayý sorumluluk kabul edilmeyecektir.

17. Bu dikiþ bilgisayarý çift izolasyon ile donatýlmýþtýr. 
Yalnýzca benzer deðiþtirme parçalarýnýn kullanýnýz,
çift izolasyonlu makinelerin servisine ait talimatlara
bakýnýz.

18. Nakýþ modülünün kullanýmý esnasýnda dikiþ
bilgisayarý hiçbir koþulda baþýboþ býrakýlmamalýdýr.

ÇÝFT YALITIMLI
ÜRÜNLERÝN BAKIMI

Çift yalýtýmlý bir üründe, topraklama yerine iki yalýtým
sistemi saðlanmýþtýr. Çift yalýtýmlý bir üründe
herhangibir 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) kelime-leriyle belirtilmiþtir.

sembolü          de ürün üzerinde belirtilmiþ olabilir.

Bu dikiþ ve nakýþ bilgisayarý sadece evde kullaným
amaçlýdýr.

BU TALÝMATLARI SAKLAYIN!
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Yaratýcý yönlerinizi keþfediniz.

Sayýn artista müþterisi 

Tebrikler! artista 730 dikiþ makinesini satýn almak suretiyle, bu günün
piyasasýnda elde mevcut olan en yeni ve modern dikiþ ve nakýþ
sistemine sahip oldunuz. Bu sistemi satýn alarak, yaratýcýlýðýn
sýnýrlarýný geniþletmek fýrsatýný araþtýran, yaratýcý bir kiþi olduðunuzu
kanýtlamýþ bulunuyorsunuz. 

Bilgisayarla donatýlmýþ dikiþ ve nakýþ alanýnda, modern, geleceðe
yönelik teknolojilerin uygulanmasý bir taraftan boþ zama- nýnýzý iyi bir
þekilde deðerlendirirken diðer taraftan þimdiye kadar hiç
duyulmamýþ yaratýcýlýk geliþtirme fýrsatlarýný sizlere sunmaktadýr. Bu
sistem, yalnýzca BERNINA® donaným ve yazýlým ürünlerini içermez,
ayrýca, sizlere dikiþ ve nakýþ dünyasý ile sürekli irtibat kurmanýzý
saðlayan myartista portalýna doðrudan doðruya baðlanmanýzý saðlar.

BERNINA® artista bilgisayarlý dikiþ sisteminin sizlere sunmuþ
olduðu çok büyük imkanlardan zevk almanýzý sizlerden istemektedir.
Bunu baþarmak için ürün hakkýnda bilgi edinmeniz gerekmektedir.
Bundan dolayý, sizlerin mahalli BERNINA® satýcýsýna uðramaya hiç
çekinmeyiniz ve BERNINA® eðitim elemanlarýndan gerekli bilgileri
alýnýz. 

Yaratýcý olarak boþ zamanýnýzý zevkle geçirirken, sizlere mutluluk ve
büyük memnuniyet dilerim.

H.P. Ueltschi
Baþkan BERNINA
Dikiþ Makinesi Üreticileri
CH-8266 Steckborn
www.bernina.com
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Metin /Dikiþ ve Nakýþ
Projeleri

Fotoðraflar

Çizimler

Paftalar 

Tasarým kavramý

Ýç Baþlýk (U2/U3)

Tip Ayarlamalarý,
Yerleþim, DTP

Baský 

Telif Hakký 

Dikiþ ve Nakýþ Bilgisayarý Çalýþtýrma Talimatý El Kitabý

Susanne Festi, Franziska Kiener, Herbert Stolz, Anna Tiberini

Ben Wiesenfarth, Konstanz: S. 8, 9, Bölümlü Dikiþ/Nakýþ

Müller-Melzer ID, Kreuzlingen

Herbert Stolz, Steckborn

Silvia Bartholdi, Schaffhausen

Marlis Bennett, ABD 

Silvia Bartholdi

Heer Druck AG, Sulgen 

© 2006 by BERNINA, Steckborn

Bütün Haklarý Saklýdýr. 
Müþterilerin yarar ve faydasý amacýyla ürünü geliþtirmek için dikiþ ve
nakýþ bilgisayaranýn bütün özellikleri, parçalarý ve aksesuarlarý her
zaman hiçbir bildirimde bulunulmadan deði- þikliklere tabidir.

Baþlýk
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9Dikiþ Bilgisayarý – Dikiþ Bilgisayarýnýn Kurulmas

Masura Kapaðý
Dikiþ Plakasý 
Özel aksesuar ve montaj tabaný
Yama kasnak 
Baský ayaðý 
Ýðne kelepçesi 
Ýðne kýlavuzu 
Ýplik geçirici 
Büyülteç yuvasý (opsiyonel aksesuar) 
Ýðne kaldýrýcý kapaðý 
Ýplik yolu 
Ýðne kaldýrýcý 
Masura ön gergisi 
Hýzlý ters yön düðmesi 
Model sonu 
Tercih edilen düðme
(Kurulum düðmesi ile programlanabilir) 
Otomatik Ýplik 
Ekran 
Açýk/kapalý butonlu masura sarýcý ve iplik kesici
Pratik dikiþ butonu 
dekoratif dikiþ butonu (16/4 yönerge)
Alfabe butonu 
Düðme iliði butonu 
Yorgan dikiþleri butonu 
Kiþisel program butonu
Dikiþ modu/Nakýþ modu 
Dikiþ geniþlik düðmesi 
Dikiþ uzunluk düðmesi 
Ýðne pozisyon düðmesi 
Yaratýcý danýþman düðmesi 
Öðrenim düðmesi 
«clr» (silme) düðmesi
Kurma düðmesi 
Hopörlör 
FHS (Serbest El SÝstemi) düðmesi
Taþýma tutamaðý 
Makara pimleri
Baský ayak kaldýrýcý 
Dikiþ tablasý soketi 
Basýcý ayak baský kadraný 
Boþ çerçevede iplik kesici 
Ýplik kýlavuzu (dikiþ ve nakýþ yaparken masura-
nýn sarýldýðý zaman
Dikiþ ipliði makarasý pimi dik (döndürülebilir)
Volan
BERNINA Modemi için kart deliði (seçmeli
aksesuar), Kiþisel tasarým kartlarý ve nakýþ
kartlarý (seçmeli aksesuar)
Baþlýk baðlantýsý (seçmeli aksesuar)
USB baglantýsýý
PC baðlantýsý 
Nakýþ modeli baðlantýsý (seçmeli aksesuar)
Ayak kontrol prizi 
Ýndirme besleme mandalý 
Güç düðmesi açýk/kapalý («0»)
Güç kablo fiþi prizi

1
2
3
4
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7
8
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31
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Yandan Görünüþ (El Çarký)

Kenar görünüþ (ana gövde) 
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Dikiþ Bilgisayarý – Dikiþ Bilgisayarýnýn Kurulmasý 10

Cepli yumuþak kapak
• Dikþ Bilgisyaraýnýn kullanýlmadýðý zaman yumuþak

kapaðý üzerinde býrakýnýz.

Standart Aksesuarlar *
• dört masura 

(+ bir masura kutusunda)
• 130/705 H iðne çeþitleri
• dikiþ sökücü
• küçük boy tornavida
• köþeli torks anahtar
• keten lifli fýrça
• dikiþ rehberi
• köpük destek 

• gri model ayak No. 1C
• overlok ayak No. 2A
• kod No. 3C ile düðme deliði

ayaðý
• no. 3A ile otomatik düðme deliði

ayaðý
• fermuar ayaðý No. 4
• gizli dikiþ ayaðý No. 5
• kot pantalon ayaðý No. 8
• düðme dikiþ ayaðý No. 18
• açýk nakýþ ayaðý No. 20C
• kanat taraf hareket ayaðý

No. 40C
• yükseklik telafi etme aleti

• dikey makara tutucu pimi
• üç makaralý disk
• yaðdanlýk 
• USB kablosu 

* Her Ülkeye göre Özel
deðiþebilir.

Aksesuarlar*

Aksesuar Kutusu

Aksesuarlarý muhafaza etme
Kendi yerine takýlana kadar her iki uzatmayý çekmek suretiyle serbest
olarak duran aksesuar kutusunu sabitleþtiriniz.

Aksesuar kutusunda bir küçük ve bir büyük çekmece, ayrýca iki bobin
bölmesi, iki katlanmýþ baský ayak bölmesi ve bir katlanmamýþ baský ayak
bölmesi vardýr. 
Bölmeler kutu içerisinde muhafaza edilebilir (seçeneðe baðlý ek parçalar
olarak ek bölmeler ve çekmeceler elde edilebilir.

temin edilmiþ bölmelere masuralarý yerleþtiriniz.
bir masurayý çýkarmak için bölme tutucu A’ya hafifçe basýnýz.
temin edilmiþ bölmelere baský ayaðýný asýnýz.
fotoðrafta görüldüðü gibi geri kalan aksesuarlarý muhafaza ediniz.

Çanta Sistemi (Özel Aksesuarlar)
Çanta sistemi sizlerin dikiþ ve nakýþ bilgisayarý için özel olarak yapýlmýþtýr
ve kendisine özgü tekerlekleri vardýr. Bu çanta, sisteminizin kolayca ve
zarif þekilde taþýnmasýný saðlar.

A

Aþaðýda belirtilen aksesuarlar, köpük ambalajýnda ya
da daha sonra valiz sisteminde (özel aksesuar) ayrý
ayrý düzenlenmiþtir:
• ayak kontrolu 
• Çalýþtýrma Talimatý El Kitabý
• Güç kablosu
• Garanti kartý
• FHS baský ayak kaldýrýcý (Serbest El Sistemi)
• Masa üzerinde kaydýrmak için dikiþ kýlavuzu 
• Masa üzerinde kaydýrma
• Sanat mevsimleri 
• Öðretici / Satýþ CD-ROM
• Desig / Tutorial USB-Stick
• BSR Sysremi
• Taþýma çantasý
• Dokunmatik Ekran Stilo 

• daha ayrýntlý bilgi için sayfa 262’e bakýnýz •••••••••••••••••••••••••••••••

• daha fazla bilgi için CD S. 194 Bakýnýz •••••••••••••••
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11Dikiþ Bilgisayarý – Çalýþtýrma Talimatlarý

Güç Kablosu Ayak Kontrol 

Güç Kablosu 
A fiþini makinaya
B fiþini prize sokun

Ayak kontrol pedalý kablosu
C fiþini makinaya (sembole
bakýnýz.)

Dikiþ hýzý 
• ayak kontrol pedalýna basarak

dikiþ hýzýný ayarlayýn. 
• topuðunuzla ayak kontrolüne

dokunmak suretiyle dikiþ iðnesini
kaldýrýn ya da indirin.

Açma/kapama
düðmesi

Güç düðmesi 
Güç düðmesi, dikiþ bilgisayarýnýn el
çarký tarafýndadýr.

1 dikiþ bilgisayarý («1») açýlmýþtýr.
0 dikiþ bilgisayarý («0»)

kapatýlmýþtýr.

Dikiþ ýþýðý, güç düðmesi ile açýlýr.

Güvenlik Talimatlarýna bakýnýz.!

Kablo düzeni 
kabloyu makine etrafýnda sarýn
fiþi A’ya takýn

Dikiþ sýrasýnda
kabloyu istenilen uzunlukta
boþaltýp, B veya C’ye yerleþtirin.

Daha büyük dikiþ yüzeyi 
• masa üzerinde kaydýrma, dikiþ

yüzeyini arttýrýr.
• pantalon bacak bölümü ve yelek

bantlarý gibi daha büyük boru
þeklindeki malzemeler için
serbest kol

Takma
iðne ve baský ayaðý tamamen
kaldýrýlýr. dizlik tertibatý yerine
takýlýr ve iyice bastýrýlýr, böylece
sabitleþtirme papucuna baðlanýr.

Masadan sakýnma
iðne ve ayaðý yukarý alýnýz.
Sol tarafa çekiniz
Serbest elden tamamen çekmek
suretiyle çýkarýnýz.

Masa üzerinde kaydýrma

Dikiþ kýlavuzu 
Sað taraftan, sol tarafa yiv
içerisine yerleþtiriniz (masanýn
alt tarafýnda)

• Masanýn tüm geniþliði üzerinde
tamamen ayarlanabilir.

Ölçek
Masa kaymasý üzerindeki «0»
sayýsý merkez iðne pozisyonuna
tekabül eder.

Çalýþtýrma Talimatlarý 

A

B

C

A

B

C
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12 Dikiþ Bilgisayarý – Dikiþ Bilgisayarýnýn Kurulmasý

Not:
Satýcýnýz, gerekli ise, FHS
pozisyonunu ayarlayabilir. 

Baský ayaðýný yükseltmek ve alçaltmak
Baský ayaðý kaldýrýcýsý, baský ayaðýný yükseltin ve
alçaltýn 
Diziniz ile sað tarafa basýnýz 

• Baský ayaðý yükseltilir ve besleme mandalý ayný
zamanda alçaltýlýr 

• Besleme mandalý, birinci dikiþ dikilir dikilmez,
otomatik olarak dýþarý gelir 

El Serbest Sistemini Baðlamak
Taban plakasýndaki deliðe Serbest El Sistemini
sokunuz. 
Diziniz ile normal oturma konumunda FHS’yi
çalýþtýrabilirsiniz.

FHS (Serbest El Sistemi) Baský Ayak Kaldýrýcý 

Ekran 

Dartista 730 dýþ düðmeler, baþlý düðmeler ve bir dokunma ekranýnýn
birleþimi ile çalýþtýrýlýr.

Hoþgeldin Ekraný 
Dikiþ bilgisayarýný açýnýz: güç
düðmesini «1» (açýk)’a getiriniz

• Birkaç saniye için Hoþgeldin ekraný
gözükür 

• Kurulum programýnda kiþisel duruma
getirilebilinir.

Pratik Dikiþ Ekraný 
Hoþgeldin, Pratik Dikiþ ekraný, otomatik olarak
görüldükten sonra, aþaðýdakileri gösterir:

A Baský Ayak Göstergesi 
B Dikiþ geniþliði (temel ayarlama her zaman 

görülebilir) 
C Seçilmiþ, faal dikiþ ve numarasý 
D Tek modu 
E Kombinasyon modu 
F Ýðne pozisyonu (11 olanak)
G Dikiþ uzunluðu (temel ayarlama her zaman 

görülebilir)
H Seçilmiþ fotoðraf, faal dikiþ ve numarasý (dikiþ 

deðiþtirme alaný) 
J Yukarý/Aþaðý tomarlama oklarý 
K Yardým sembolü 
L Ana kategori, düðmeleri 
M Fonksiyonlar 
N Numara ile dikiþ seçimi 

A B F C D

L

M

E

G

H

J

KN
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13Dikiþ bilgisayarý – Dikiþ Bilgisayarýnýn Kurulmasý

Masura sarýlmasý

Masura sarýlmasý 
güç düðmesini «1»
(açýk) konumuna
getirin
Mihver üzerine boþ
masurayý yerleþtiriniz 

Ýplik Kesici
Ýplik kesici üzerinde
ipliði kesiniz.

Masuralara Ýplik Sarma 
makara ipliði üzerine ipliði yerleþtirin
uygun makara diskini takýnýz, makara diskinin çabý,
disk boyutudur.
Ok yönünü takip ederek, arka kýlavuz vasýtasýyla, ön
germe büyük baþlý çivi etrafýna ipliði alýnýz.
ipliði, boþ masura etrafýna bir kaç defa sarýnýz.
masura karþý kavrama manivelasýný basýnýz.

• masura sarýcý otomatik olarak çalýþýr
• Masura tam olarak sarýldýðý zaman motor otomatik

olarak durur.
masurayý çýkarýnýz.

Çýkarma 
Ýðneyi yükseltiniz
güç düðmesini «0»
(kapalý) konumuna
getiriniz
masura kapaðýný açýnýz
sað eliniz ile masura
muhafaza kutusunun
mandalýný tutunuz
muhafaza kutusunu
çýkarýnýz.

Masura Muhafaza Kutusu

Yerleþtirme
mandalý tutunuz

• muhafaza kutusunun
üzerinde açýklýk üst
tarafta olmalýdýr.
Kavrama yapmasý için,
masura muhafaza
kutusunu yerleþtiriniz.
Masura kapaðýný
kapatýnýz.

Masura Ýplik Kesici
Masura muhafasa
kutusunu yerleþtirin
Kesici A üzerinden
ipliði alýnýz

• Ýpliði kesiniz.

Not:
Normal dikiþ için,
gevþek uç dikiþe
baþlamak için doðru ve
uygun uzunlukta
olduðundan dolayý,
masura ipliðinin
yukarýya doðru
getirilmesi gerekmez.

A

Dikiþ veya nakýþ yaparken masura sarma
Dikey makara üzerine iplik makarasýný yerleþitriniz
ve bundan sonra,ok yönünü takip etmek suretiyle,
baþ gövde üzerine iplik kýlavuzu vasýtasýyla ve ön
germe büyük baþlý çivi ile ipliði alýnýz.

• masura yerleþtirmek için, sayfa 14’e bakýn ••••••••••
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14 Dikiþ Bilgisayarý – Dikiþ Bilgisayarýnýn Kurulmasý

Güvenlik Talimatlarýna Bakýn!!

Masurayý Yerleþtirmek

masurayý saat
yelkovaný yönünde
döndürme 
• masuranýn iplik

çekildiði zaman, saat
yelkovaný yönünde
döndrülmesi gerekir.

masurayý yerleþtirmek 
masurayý yerleþtiriniz,
böylece iplik saat
yelkovaný yönünde
gidecektir.

delik içerisinde ipliði
çekmek

ipliði saat yelkovanýnýn
ters yönünde deliðe
çekiniz.

Yay altýnda ipliði
çekmek

yayýn sonundaki T-
þeklindeki yarýk
içerisinde yerleþene
kadar, yay altýnda ipliði
sol tarafa çekiniz.

Üst Ýpliðin Takýlmasý

Ýplik makarasýnýn takýlmasý 
Ýðneyi kaldýrýnýz ve ayrýca baský ayaðýný kaldýrýn 
Güç düðmesini «0» (kapalý) konuma getiriniz
Köpük tamponu takýnýz
Pim üzerine makarayý yerleþtiriniz (makara saat
yelkovaný yönünde döner)
Uygun makara diskini takýnýz- makaranýn çapý disk
boyutundadýr
Arka kýlavuz A vasýtasýyla ipliði alýnýz
Bundan sonra, üst iplik geriliminin yarýðýna
yerleþtiriniz

Aþaðýya
B’ye alma kapaðýnýn saðýna doðru aþaðýya ipliði
çekiniz

Yukarýya
Alma manivelasýna yerleþtirerek, okun yönünde
C’ye doðru ipliði kapaðýn sol tarafýna alýnýz.

Aþaðýya 
ipliði aþaðýya doðru ve kýlavuz D ve E vasýtasýyla
geçiriniz.

A

C

D

E

B
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15Dikiþ Bilgisayarý – Dikiþ Bilgisayarýnýn Kurulmasý 

Ýðneye Ýplik Takma

Kançadaki iplik
ipliði sol tarafa doðru
cekiniz.

Manivela aþaðýya
indirilmesi

Manivela A’yý aþaðýya 
doðru basýnýz ve ayný
anda iðnenin sað
tarafýna kança B
etrafýnda ipliði
yönlendiriniz. 

Ýðne önündeki iplik 
Kançada tutulana kadar
ipliði ön taraftan
kýlavuza koyunuz.

Manivela ve Ýpliði
serbest Býrakma 

Manivela A ve ipliði
serbest býrakýnýz
Ýðne deliði vasýtasýyla
iplik ilmiðini çekiniz

Alt Ýpliði Yukarýya Getirmek

üst ipliði tutunuz 
Bir dikiþ dikiniz:
• baský ayaðý aþaðýda 

olmak üzere normal 
dikiþ

• Topuðunuz ile ayak 
kontrolüne dokunmak 
suretiyle baský ayaðý 
yukarý konumda 
olarak 

dikiþ plakasý deliði ile,
alt ipliði getirmek için
üst ipliði çekiniz
Baský ayaðý üzerindeki
yarýk vasýtasýyla her iki
ipliði geri çekiniz
Baþ gövde kesicisi
üzerinden iplikleri
çekiniz.

Ýplik Kesici

Baþ Gövde Üzerindeki
Ýplik Kesicisi 

Her iki ipliði, kesici
üzerinden ön taraftan
arkaya çekiniz. 

• Birinci dikiþ dikilir
dikilmez, iplikler serbest
býrakýlýr.

Not:
Masura ipliðinin belirli bazý tür iþler için
dikiþ plakasý vasýtasýyla yukarýya doðru
getirilmesi gerekir. Ýpliðin zunluðunun, alt
iplik kesici kullanýlmýþ ise, bir çok normal iþ
için yeterlidir.

Ýðnenin Çýkarýlmasý 
Ýðneyi kaldýrýnýz
Güç düðmesini «0» (kapalý) konuma getirin
Baský ayaðýný alçaltýnýz
Ýðne kelepçe vidasýný gevþetiniz
Çýkarmak için iðneyi aþaðýya çekiniz

Ýðnenin Yerleþtirilmesi
Gerekli ise, iðne kelepçe vidasýný gevþetiniz
Ýðnenin düz tarafý arkaya doðru
gidebileceði kadar yukarýya doðru iðneyi yerleþtirin
Ýðne kelepçe vidasýný sýkýþtýrýnýz 

Ýðne Deðiþtirilmesi

Güvenlik talimatlarýna bakýnýz!

B

A
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16 Dikiþ Bilgisayarý – Dikiþ Bilgisayarýnýn Kurulmasý

Dikiþ ipliði sapý (dik)

Açýlýr-kapanýr dikey makara pimi 
• Yatay makara tutucunun saðýnda yer alýr 
• Çift iðne v.s. gibi birden fazla iplik kullanýrken

hepsini dikmek gereklidir 
Dikiþ için, makara tutucuyu dikey pozisyona gelene
kadar yukarý doðru döndürünüz
Denge için A köpük pedinin ekleyiniz, bu makara
piminde kurtulmayý önler 

Çift Ýðneye Ýplik Geçirme 

1. Birinci Ýpliði Takma 
yatay makara pimi üzerine iplik makarasýný yerleþtir
Sað taraftaki gerilim diski A‘yý geçerek yarýk önüne
ipliði yönlendirerek geçiriniz. 
Normal olduðu gibi dikiþ bilgisayarýna ipliði geçirin,
ancak iplik kýlavuzu B‘de ipliði sað tarafa
yönlendiriniz ve sað iðneye geçirin. 

2. Ýkinci Ýpliði Takma 
Ýlave makara pimi üzerinde iplik makarasýný
yerleþtiriniz
Sað taraftaki gerilim diski A‘yý geçerek yarýk önüne
ipliði yönlendirerek geçiriniz. 
Ýplik kýlavuzu B’nin sol tarafýna ipliði yönlendiriniz ve
sol iðneye ipliði takýnýz.

• Ýpliklerin beraberce bükülmemesi ve karýþmamasý
gerekir.

Not: 
Destekleyici ek makara pimini kullandýðýnýz
zaman (dikey), her zaman köpük tamponunu
takýnýz. (Ýpliðin makara piminde yakalanmasýný
önler.)

Üçüncü Ýðneye Ýplik Takma
• iki iplik makarasý ve bir dolu masura gerekmektedir.

yatay makara pimi üzerine bir ipliði yerleþtiriniz
Ýkinci iplik makarasýný yerleþtiriniz ve iplik makarasýný
alçaltýnýz, bir makara diski ile ayrýlmýþtýr, bu iþlemi
ek makara pimi üzerinde yapýnýz (her iki makaranýn
ayný yönde döndürülmesi gerekir)
normal olduðu gibi, gerilim diski A ‘nýn sol tarafýnda
iki ipliði yönlendirmek vasýtasýyla kýlavuz B ‘ye ipliði
takýnýz ve diskin sað tarafýnda bir ipliði takýnýz.

B

A

A

A
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Ýplik ve Ýðneler Hakkýnda Önemli Bilgiler

Dikiþ Bilgisayarý – Çalýþtýrma Talimatlar

Ýplik ve iðnenin doðru ve uygun þekilde
birleþtirilmesi ile en iyi dikiþ sonuçlarý elde edilir.

Ýplik

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

Pamuklu Ýplik
• pamuklu iplik doðal elyaf avantajýna sahiptir ve

bundan dolayý, özellikle pamuklu kumaþlarýn ve
dokumalarýn dikiþine elveriþlidir.

• pamuklu iplik merserize olarak üretilmiþse, o zaman
çok hafif parlaklýða sahip olacaktýr.

Polyester Ýplik 
• polyester iplik hemen hemen bütün dikiþ ihtiyaçlarý

için elveriþlidir. 
• Bu iplik yüksek gerilme kuvvetine sahiptir ve özellikle

renk tutar.
• polyester iplik daha fazla esnek olup, saðlam ve

esnek dikiþ gerektiði yerlerde kullanýlmasý tavsiye
olunur. 

Ýðne, Ýplik ve Kumaþ

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

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

Dikiþ Plakasý

Dikiþ Plakasý Ýþaretlemeleri
• Dikiþ plakasý mm ve inç olarak

dikey çizgiler ile iþaretlenmiþtir 
• mm ölçüleri ön taraftadýr
• inç ölçüleri arka taraftadýr
• Ölçümler, iðneden çizgiye kadar

olan mesafeye tekabül eder.

Aþaðýdaki bilgiler ana 
kýlavuzluk bilgileri Ýðne No.

Ýnce kumaþ:ince iplik 
(yamalama ipliði, nakýþ ipliði) 70–75

orta aðýrlýktaki kumaþ: normal iplik 80–90

Aðýr aðýrlýklý kumaþ: 
daha saðlam iplik 100, 110, 120

Ýplik plakasýný çýkarmak
• güç düðmesini, kapalý («0»)
• baský ayaðýný ve iðneyi

yükseltiniz.
• Besleme ayaðýný indiriniz 
• kavrama yapana kadar arka sað

köþede dikiþ plakasýný
aþaðýya doðru basýnýz

• Dikiþ plakasýný çýkarýnýz

Dikiþ plakasýný deðiþtirme 
• delik A üzerinde dikiþ plakasýný

deðiþtiriniz ve yerine oturana
kadar aþaðýya doðru basýnýz.

• iðne yaklaþtýrma pozisyonu 0’dýr
(merkezi iðne pozisyonu)

• mm/inç ölçüleri, saða ve sola
doðru iþaretlenmiþtir. 

• Çizgiler, dikiþler ve üst dikiþler
için kumaþý yönlendirmeye
yardýmcý olur. 

• Yatay iþaretlemeler, köþeleri ve
düðme iliklerini, vs. dikmek için
faydalý ve yararlýdýr.

9 mm Dikiþ Plakasý 5,5 mm (özel aksesuar) Düz Dikiþ Plakasý (özel aksesuar)

Not:
Motorlardan ve elektronik cihazlardan dolayý bütün evde kullanýlan cihazlarda olduðu gibi, artista 730
kullaným esnasýnda ýsýnýr. Bu çok normal bir durumdur. 

1

1 1/45/8 1/4 5/8

1

1 1/45/8 1/4 5/8

1

1 1/45/8 1/4 5/8

A AA
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Ýðne /Ýplik Birleþimi

iðne/iplik uygunluðunu kontrol etmek amacýyla, doðru ve uygun iplik boyutunun, doðru iðne boyutuna tekabül
etmesi gerekir.

18 Dikiþ Bilgisayarý – Çalýþtýrma Talimatlarý

Ýðne Hakkýnda Özet Bilgiler 

BERNINA 130/705 H iðne sistemini
kullanýn. Bu sistem numarasý, iðne
sapýna ve ayrýca iðne noktasýnýn
þekline ve uzunluðuna iþaret eder.

130/705  H   S   70

Ýðne Durumunun Kontrol Edilmesi 
Ýðne durumunun muntazam olarak kontrol edilmesi ve iðnenin
deðiþtirilmesi gerekir. Arýzalý iðne yalnýzca dikiþte hasara neden olmaz,
ayrýca dikiþ bilgisayara zarar ve hasara neden olur. 
Aþaðýdakiler bu hususla ilgili kýlavuz bilgileridir. Yeni bir dikiþ projesine
baþlamadan önce veya gerektiði zaman iðneyi deðiþtiriniz.

• Bu konu ile daha fazla bilgi edinmek için, Sayfa 186’deki «Arýza Bulma»
’ya bakýnýz •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Doðru Ýplik/Ýplik Birleþimi 
Dikiþ yaparken ipliðin, iðnenin ön
tarafýndaki uzun olan yivde
pürüzsüz olarak hareket etmesi
gerekir. Ýplik en iyi þekilde
takýlmalýdýr. 

Çok Ýnce Ýplik veya Çok Ýnce Ýðne 
Ýpli, yiv içerisinde pürüzsüz ve
düzgün þekilde hareket etmez.
Hatalý dikiþler ve iplikte hasar
meydana gelebilir. 

Çok Ýnce Ýplik veya Çok Ýnce Ýðne
Ýplik, yivin kenarlarýna dokunur ve
karmaþýk duruma gelebilir. Bu
durum, ipliði kopartabilir. 

Sap çapý 
= 0.7 mm (iðne
boyutu)

Ýðne noktasý
örneðin: Orta
boy yuvarlak uç 

Ýðne örtüsü 

Düz sap 

Sap uzunluðu 
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Ýðne boyutu

60–100

70–90

90–100

80–100

60–90

75–90

75–90

75-90

80–100

100–120

100

70–100

80

19Dikiþ Bilgisayarý – Çalýþtýrma Talimatlar

Model

Normal uç, hafifçe yuvarlak 

Yuvarlak uç 

Kesici uç

Çok ince uç 

Özellikle çok iðne uç 

Ýnce uç 

Büyük göz, hafifçe yuvarlak uç 

Büyük göz 

Küçük yuvarlak uç, uzun gözlü 

Geniþ Ýðne (kanat)

Ýðne mesafesi: 1.0 / 1.6 / 2.0 / 2.5 /
3.0 / 4.0 / 6.0 / 8.0

Ýðne mesafesi 3.0

Uygun iðne kullanýlýrsa, bir çok malzeme daha kolayca dikilir.

Ýðnenin Tipi 

Universal
130/705 H

Jarse/Stretch
130/705 H-S
130/705 H-SES
130/705 H-SUK

Deri 
130/705 H-LL
130/705 H-LR

Kot pantolonlar 
130/705 H-J

Mikrotex
130/705 H-M

Yorgan Dikiþi 
130/705 H-Q

Nakýþ 
130/705 H-E

Metafil
130/705 H-MET

Kordonnet
130/705 H-N

Kanat iðnesi 
130/705 HO

Çift kanat iðnesi 

130/705 H-ZWI-HO

Çift Ýðne 
130/705 H-ZWI

Üçlü Ýðne 
130/705 H-DRI

elveriþli olduðu malzeme 

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

Jarse, stretch kumaþlar 

doðal ve sentetik deri ve plastik 

Kot, çadýr bezi, iþ önlüðü gibi aðýr
kumaþlar 

Mikro elyaf kumaþlar ve ipek 

Düz ve üst dikiþlere 

Bütün doðal ve sentetik kumaþlar
üzerinde nakýþ 

Metalik ipliklerde dikiþ 

Kalýn iplik ile üst dikiþ 

Mendil kenarý gibi dikiþler 

Mendil kenar nakýþý ile özel efektler 

Germeli kumaþlarda gözle
görünebilir dikiþler, dekoratif dikiþ 

Dekoratif dikiþ 

Özel iðneler sizlerin BERNINA satýcýsýndan temin edilebilir.
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3A
Otomatik düðme iliði ayaðý
Düz malzemelerde düðme ilik- leri
Yamama programý (ekran üzerinde
ayak No. 3A olarak gösterilir)

2A
Overlock ayaðý 
Overlock
dikiþleri  dikiþ
kenarlarýnýn
dikilmesi

1C
Ters model
ayaðý 
Pratik ve
dekoratif
dikiþler

3C
Düðme iliði
ayaðý,
kotlandýrýlmýþ 
düðme ilikleri
(ekran üzerinde
ayak No.: 3C
olarak)

4
fermuar ayaðý 
Fermuarlardaki
dikiþ

5
Kör dikiþ ayaðý 
Kör diþ kenarlarý
kenar dikiþleri 

8
Kot pantolon
ayaðý 
Kalýn, saðlam
kumaþlarda düz
dikiþ

18
Düðme
üzerinde dikiþ 
ayaðý Düðme,
kanca ve küçük
delik- lerde dikiþ

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

40C
Yan kenar
hareket ayaðý
Bütün yan
kenar taraf
hareketli
dikiþler

20 Dikiþ Bilgisayarý – Kullanma Talimatý

Basma Ayak

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

BERNINA Özel Baský Ayaðý

Baský ayaðýnýn standart seçimi biri çok normal dikiþ
ihtiyaçlarýný karþýlar, ancak yorgan, ev dekoru ve
ýsmarlama vs. gibi özel belirli dikiþ iþleri için BERNINA

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

Özel iþ baský atak numuneleri

Not: Bir ayak numarasýndan sonraki «C» harfi, 9 mm.lik dikiþ için ayaðýn katlanmýþ olduðunu veya bir
sensör ile donatýlmýþ olduðunu gösterir. Dikiþ bilgisayarýna takýlmýþ kotlu ayak ile bir dikiþ seçildiði zaman,
önceden programlanmýþ geniþlik 5.5mm.’den ziyade 9 mm.’dir. Bu harf her zaman ayak üzerinde
gözükmez ve bazý durumlarda baský ayaðý göstergesinde ekran üzerinde gözükmez.

özel baský ayaðýný kullanmanýzý tavsiye ederiz. 
Bunlar, sizlerin BERNINA satýcýsýnda mevcuttur.
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Baský Ayaðý Basýncý

Standart Basýncý 
• Bütün normal dikiþler

içindir 

Düþürülmüþ Basýnç 
• jarse ve gevþek

örgüler ve yorgan iþleri
içindir

• kumaþýn gerilmesini,
uzamasýný önler 
Kumaþýn daha doðru
ve uygun olarak
beslenmesini
saðlýyacak þekilde
basýncý ayarlayýnýz.

Yükseltilmiþ Basýnç
• Katý, saðlam kumaþlar

için kumaþ
beslenmesini iyileþtirin 

Baþ gövde üzerindeki
katran 
Baský ayaðý basýncý, baþ
gövdenin sol tarafýnda
ayarlanabilir.

21Dikiþ Bilgisayarý – Çalýþtýrma Talimatý 

Baský ayaðýnýn takýlmasý
Ayaðý, koni üzerinde 
yukarýya doðru

yönlendiriniz 

Manivelayý yükseltme
kelepçe manivelasýný
yükseltiniz 
baský ayaðýný çýkartýnýz

Baský Ayaðýnýn Deðiþtirilmesi 

Baský ayaðýnýn
deðiþtirilmesi

iðneyi ve baský ayaðýný
yükseltiniz 
Güç düðmesini «0»
(kapalý) konumuna
döndürünüz.

Güvenlik Talimatlarýna
bakýnýz!

Besleme Mandalý 

Dikiþ Bilgisayarýnýn El Çarký tarafýndaki Düðme

Temel plaka ile düðme açýklýðý = besleme mandalý
yukarýya doðru, dikiþ pozisyonunda 
• bütün makine beslemeli dikiþler için 

Düðme aþaðýya doðru basýlmýþ = besleme mandalý
alçaltýlmýþ yamama pozisyonu 
• Serbest el dikiþi (yamama, serbest el nakýþ, serbest

el yorgan dikiþ iþleri) 
• Nakýþ için (nakýl modülü ile birlikte)
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Köþeleri dikerken,
kumaþýn yalnýzca küçük
bir bölümü fiilen besleme
mandalý üzerindedir ve
böylece kumaþý iyi
þekilde tutamaz.

22 Dikiþ Bilgisayarý – Çalýþma Talimatlarý 

Besleme Mandalý ve Kumaþ Beslenmesi

Önemli Notlar
• kumaþ beslemesini

düzgün þekilde serbest
býrakýnýz.

• kumaþta çekme veya
itme desende
bozukluða veya iplik
kopmasýna neden
olabilr.

Besleme mandalý ve Dikiþ uzunluðu 
Her bir dikiþ ile, besleme mandalý bir aþama ile ileriye
doðru hareket eder. Bu aþamanýn uzunluðu seçilmiþ
olan dikiþ uzunluðu ile tayin edilir. Çok aþýrý kýsa dikiþ
uzunluðu ile tayin edilir. Çok aþýrý kýsa dikiþ uzunluðu
ile, aþamalar kýsa olur. Kumaþ ayak altýnda çok yavaþ
hareket eder, hatta tam dikiþ hýzýnda, düðme delikleri
ve saten dikiþinde yavaþ hareket eder.

Yükseklik Telafi Edici Alet 

Besleme mandalý, ayak
düzgün seviyeli ise,
normal þekilde çalýþýn. 

Ayak açýlý ise, örneðin
kalýndan inceye doðru
veya inceden kalýna
doðru dikiþ yapýldýðý
zaman besleme mandalý
kumaþý tutamaz ve
besleme yapamaz. 

Bu problemi çözmek için,
baský ayaðýnýn altýnda
iðnenin arkasýnda
gerektiði gibi bir, iki veya
üç telafi edici plaka
yerleþtiriniz.

Ayaðýn ön tarafýnda
yüksekliði düzeltmek için,
iðnenin yanýnda ayaðýn
sað tarafýna bir veya daha
fazla plaka yerleþtiriniz.
Ayak tekrar uygun ve
doðru seviyede olana
kadar dikiþ yapmaya
devam ediniz ve plakalarý
çýkarýnýz.

Besleme Mandalý ve Dikiþ Köþeleri 

Kumaþýn kenarýna
mümkün olduðu kadar
yakýn olacak þekilde bir
veya daha fazla telafi
edici plaka yerleþtirmek
suretiyle bu problemi
düzeltiniz.

Diþler arasýndaki iki sýra
arasýndaki boþluk
mesafesi dikiþ plaka
deliðinin geniþliðinden
dolayýdýr.
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23Dikiþ Bilgisayarý – Ekran Göstermesi

Ekran Göstergesi

Dikiþ Seçimi – Dikiþler – Fonksiyonlar 

Dikiþ seçimi 
tercih etmiþ olduðunuz dikiþe dokununuz

• dikiþ mavi renkte gösterilir 
• Dikiþ deðiþtirme alanýndaki herbir dikiþ, kendi

numarasý ile gösterilir.

Dikiþ Geniþliðini Deðiþtirme 
üst baþlý düðmeyi döndürünüz 

Deðiþtirilmiþ dikiþ geniþliði, iki farklý
þekilde gösterilir:

Dikiþ Uzunluðunun Deðiþtirilmesi 
Alt baþlý düðmeyi döndürünüz 

Deðiþtirilmiþ dikiþ uzunluðu iki farklý
þekilde gösterilir:
• Dikiþ uzunluk çubuðu 0-5, sarý olarak

gösterilir. 
• deðiþtirilmiþ uzunluk, dikiþ uzunluk

çubuðunda görülür (mavi renkte
olarak) ve ilaveten fiili ayarlama
gösterilir (mavi numara)

• temel ayarlama her zaman bir deði-
þik lik yapýldýðý zaman görülür,
örneðin 1.5mm (siyah çubuk)

• bir çok dikiþte, dikiþ uzunluðu 0mm
ile 5mm.’ye kadar deðiþtirilebilir.

Deðiþtirilmiþ Dikiþin Gösterilmesi 
• Seçilmiþ ipliðin bir aralýðý, ekranýn sol

bölümünde görülür. 
• Dikiþ deðiþiklikleri ekranda görülebilir. 

• Dikiþ geniþliði çubuðu 0-9 (0-5.5) sarý
alan olarak gösterilir 

• Deðiþtirilmiþ geniþlik, dikiþ geniþlik
çubuðunda görülür (mavi renkte) ve
ilaveten fiili ayarlama gösterilir (mavi
numara)

• Temel ayarlama her zaman bir
deðiþiklik yapýldýðý zaman görülür,
örneðin 3.5mm (siyah çubuk)

• Dikiþ geniþliði, kotlandýrýlmýþ ayak
kullanýldýðý zaman 0mm ile 9mm.’ye
kadar deðiþtirilebilir. 

• Dikiþ geniþliði, kotlandýrýlmýþ ayak
kullanýldýðý zaman 0’dan 5.5mm.’ye
kadar deðiþtirilebilinir, dikiþ geniþliði
çubuðu otomatik olarak 0-5.5mm.’yi
gösterir.
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Ýðne Pozisyonunun Deðiþtirilmesi 
Sað veya sol iðne pozisyonu
düðmesine basýnýz

• herbir basma, iðneyi saðdan sola
doðru bir pozisyon kareket ettirir.
Ýðne pozisyonlarýný hýzlý olarak
deðiþtirmek için düðmeye basmaya
devam ediniz.

• Çubuðun orta bölüm pozisyonu siyah
renkle iþaretlenmiþtir.

• Temel ayarlama her zaman görülür
(gri renkte sýnýrlandýrýlmýþtýr)

24 Dikiþ Bilgisayarý – Ekran Göstermesi

Fonksiyonlar Seçimi 

tercih etiðiniz fonksiyona dokununuz, 
• seçilmiþ fonksiyon mavi renkte

gösterilir (farklý fonksiyonlarýn bir
numarasý ayný anda seçilebilir)

• fonksiyonlar hakkýnda daha fazla bilgi
edinmek için, Sayfa 29-33’e bakýnýz •

Baský Ayaðý Göstergesi
• seçilmiþ dikiþ için önerilen baský

ayaðý, numara olarak gösterilir
• Baský ayak sembolüne dokunmak

suretiyle seçilmiþ ayak için daha
baþka olasý baský ayaklarý
gösterilecektir.

• Baský ayaðý yükseltilmiþ ise, bu
durum bir ok ile gösterilir.

Geçici Deðiþtirilmiþ Dikiþ Hafýzasý

Dikiþ uzunluðu, dikiþ geniþliði, iðne pozisyonu, vs.
otomatik olarak kayýt edilir. Dikiþ bilgisayarý kapatýldýðý

• daha fazla bilgi için, Sayfa 39’a bakýnýz •••••••••••••

Deðiþtirilmiþ Ayarlarýn Daimi Olarak Kayýt
edilmesi 
BERNINA tarafýndan programlanmýþ temel ayarlamalar,
SAA’da deðiþtirilebilinir ve saklanabilir. Bunlar dikiþ

Ayarlamalarýn deðiþtirilmesi (dikiþ geniþliði, dikiþ
uzunluðu, iðne pozisyonu, iplik gerilimi, vs.)

geniþliði, uzunluðu ve/veya iðne pozisyonunu
(örneðin zig-zag) deðiþtirmeyi istemiþ olduðunuz
dikiþi seçiniz.

zaman («0») veya «clr» (sil) düðmesine basýldýðý
zaman, deðiþiklikler silinir. 

bilgisayarý kapatýlmýþ olsa («0») bile kayýt edilmiþ
olarak kalýr. Temel ayarlamalar her zaman görülür.

Temel Ayarlamalarýn Temin Edilmesi 
dýþ düðmeye «clr» (sil) dokununuz

• seçilmiþ dikiþin temel ayarý elde
edilecektir
dikiþin geniþlik ve dikiþ uzunluk
çubuðu üzerindeki küçük numaraya
basarak siliniz
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Bir dikiþ kategorisinde yukarýya/aþaðýya yapmak suretiyle direkt
seçme

oka dokununuz (aþaðýya)
• seçilmiþ kategorilerdeki bütün dikiþleri görmek için ekraný tarayýnýz
• üst sýra görüntürüsü kaybolur
• biri gelecek iki sýra yukarýya hareket eder
• aþaðýda yeni bir sýra gözükür

oka dokununuz (yukarýya)
• Dikiþlerin birinci, ilk sýrasý tekrar gözükür
• Dikiþ bilgisayarýnýn bütün dikiþlerini bulmak ve görmek amacýyla

«Sarma» fonksiyonu (yukarýya/aþaðýya) kullanýlýr
• belirli, özel bir dikiþ için görsel arama gerektiði zaman kullanýnýz
• arzu edilen dikiþ bulunduðu zaman, bunu seçmek için dokununuz

Numara ile bir dikiþi seçmek
fonksiyon «0–9» ’a dokununuz

• ekran sayýsal bir bloknota deðiþir
tercih ettiðiniz dikiþi seçmek için numaralara dokununuz

• seçilmiþ dikiþin numarasý üst ekranda gözükür
Hatalarý Düzeltme:

Hatalarý veya yanlýþ seçimi düzeltmek için, üst sað fonksiyonuna
dokununuz (ok)

• numara saðdan sola doðru silinir
sayýsal bloknotun yukarýsýndaki alana dokununuz

• tüm numara silinir
yeni bir numaranýn giriþini yapýnýz

25Dikiþ Bilgisayarý – Ekran Göstermesi

Teyit Ediniz ve bir Gelecek Ekrana Geçiniz
teyit etmek için «OK» tuþuna dokununuz 

• ekran seçilmiþ dikiþi gösterir
• seçilmiþ dikiþ faaldir (mavi renkte gözükür)

Bir Önceki Ekrana Geri Dönme
«ESC»’ye dokununuz

• Bir önceki ekran gözükür
• «OK» düðmesine dokunmak suretiyle, seçim teyit edilmemiþse,

numara ile seçilmiþ olan dikiþ, dikkate alýnmaz.

Dikiþ Seçimi 

Aþaðýda belirtilen iki yöntemden birisinin
kullanmak suretiyle, dikiþler seçilebilir.

Temel Ayarlamalarýn Deðiþtirilmesi 
dýþ baþlý düðmeleri kullanmak suretiyle dikiþ geniþlik ve uzunluk
ayarlamalarýný deðiþtiriniz. 
Dýþ düðmelerle iðne pozisyonunu deðiþtiriniz
dikiþ deðiþtirme alanýna dokununuz (açýk mavi)

• Özel bir ekran açýlýr
Ayarlamalarý kayýt etme düðmesine basýnýz = bütün deðiþiklikler
kayýta alýnýr
temel ayarlamalara geri dönmek için «Yeniden Ayarlama»
düðmesine dokununuz
«ESC»’ye dokununuz ve her hangi bir kayýt veya deðiþiklik
yapýlmadan ekran kapanýr.• Alt iki çubuk hakkýnda daha fazla bilgi

edinmek için, Sayfa 156’deki kiþisel
programa bakýnýz •••••••••••

Not:
Mevcut olmayan bir numara seçilmiþ ise, aþaðýdaki mesaj
gözükecektir. Bu numara, dikiþ bilgisayýnda mevcut deðildir.

 
032131.70.19_0606_a730_TR



26 Dikiþ Bilgisayarý – Ekran Gösterme

Alfabeler 

Düðme Ýlikleri

Alfabe Düðmesi 

• Alfabe menüsü ekranda gözükür
Tercih etmiþ olduðunuz alfabeyi seçmek için
dokununuz.

Düðme Ýliði Düðmesi

• Düðme iliði menüsü ekranda gözükür ve küçük
delik, düðme üzerindeki dikiþ programlarý dahildir.

Basit Menü Seçimi

Ana Kategori düðmeleri
arzu edilen menüyü seçmek için bir düðmeye
basýnýz

• uygun kategori hemen seçilir
• (dikiþ) çizgi örnekleri veya genel bir tablo

Pratik Dikiþ Düðmesi

• Pratik dikiþ menüsü gözükür
• 15 pratik dikiþ ekranda gözükür
• ilave dikiþleri görmek için oklarý kullanýnýz.

Pratik Dikiþler

Dekoratif Dikiþler 16/4 Yönler 

Dekoratif Dikiþ Düðmesi, 16/4 Yönler 

• Dekoratif dikiþ menüsü gözükür
• Ekranda 6 kategorisi gözükür
• Ek gruplarý görmek için oklarý kullanýnýz
• Farklý dikiþ türleri ve boyutlarý seçilebilir
• Yan taraf hareket dikiþleri 4 ok ile gösterilir

Arzu edilen grubu seçmek için dokununuz.
• seçilmiþ dikiþ grubu gözükür

 
032131.70.19_0606_a730_TR



27Dikiþ Bilgisayarý – Ekran Gösterme

Kurma Programý

Nakýþ Modu / Dikiþ Modu 

Nakýþ Modu / Dikiþ Modu Düðmesi 

nakýþ ve dikiþ modu arasýnda ve bunun tersine
deðiþtirme yapýnýz 

Kurma Programý

• Seçenekler gözükür
• dikiþ bilgisayarýnýzýn ayarlamalarýný tercihlerinize

uyumlu olmasý için, kurma düðmesini kullanýnýz
• Tercih edilen ayarlamalar her hangi bir zamanda

tekrar programlanabilir ve BERNINA fabrika
ayarlarýna yeniden ayarlanabilir.

Yorgan Dikiþi 

Kiþisel Program

Yorgan Dikme Düðmesi 

• yorgan dikiþ ekraný gözükür
seçmek için dokununuz

• ekranda 15 yorgan dikiþi gözükür
• Ek dikiþleri taramak için oklarý kullanýnýz.

Kiþisel Program Düðmesi 

• Kiþisel ekran gözükür (tercih edilmiþ ayarlamalar)
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28 Dikiþ Bilgisayarý – Ekran Üzerindeki Fonksiyonlar 

Dýþ Fonksiyonlar

Dýþ Fonksiyon Düðmeleri

Kurma Düðmesi
kurma düðmesine basýnýz 

• deðiþtirme imkanlarý ile
seçenekler gözükür
Düðmelerden birisine basýnýz 

• arzu edilen deðiþiklikler
yapýlabilir

• dikiþ bilgisayarý kapatýlmýþ («0»)
olsa bile, deðiþikler kalýr

• Tercih edilen ayarlamalar iptal
edilebilir veya her hangi bir
zamanda yeniden
programlanabilir.

Ýðne Pozisyonunun Deðiþtirilmesi
sol veya sað iðne pozisyon
düðmesine basýnýz

• Ýðne, seçilmiþ olduðu kadar saða
veya sola hareket eder.
Ýðne pozisyonunu hýzlý olarak
deðiþtirmek için düðmeye
basmaya devam ediniz. 

• toplam 11 iðne pozisyonu: 
5 sol, 5 sað ve 1 merkez

Eðitici
eðitici düðmesine basýnýz 

• özel çalýþtýrma talimatlarý,
kumaþ, iðne veya teknikler vs.
hakkýnda bilgiler gözükür.

«clr» (Silme) Düðmesi
«clr» düðmesine basýnýz

• dikiþ uzunluðu, geniþliði ve iðne
pozis- yonu temel ayarlamalara
geri döner 

• aktif olan fonkisyonlar 
Ýstisnalar: Güvenlik fonksiyonlarý
(iðne durdurma pozisyonu,
güvenlik programý ve motor hýzý) 

Yaratýcý Danýþman 
Yaratýcý danýþman düðmesine
basýnýz

• kumaþ, iðne veya teknikler, vs.
hakkýnda bilgiler gözükür

Otomatik Ýplik Kesici
dýþ düðmeye basýnýz

• üst ve masura ipliði otomatik
olarak kesilir.

• Yaratýcý Danýþman hakkýnda
daha fazla bilgi için, Sayfa 181-
182 bakýnýz ••••••••••••••••••••••

Baþ Gövde üzerinde Hýzlý Ters
Çevirme Düðmesi

ileri geri düðmesine basýnýz
• dikiþ baþlangýcýný ve sonunu

güvence altýna alýnýz: düðme
basýldýðý sürece tersden dikiþ
yapar 

• düðme iliði deliðini programlamak
için kullanýnýz

• yama uzunluðunu programlamak
için kullanýnýz (No. 5)

• Baþ gövde üzerinde hýzlý ters
çevirme düðmesine basýnýz dikiþ
baþlangýcý ve sonunu güvence
altýna alýnýz:

• nakýþ modülü ile baþlama/
durdurma dikiþ iþleri için kullanýlýr
(özel aksesuar)

Model Sonu (Baþ Gövde
üzerinde)

Model sonu düðmesine basýnýz 
• faal tek modeller veya bir kombi-

nasyonun sonunda dikiþ
bilgisayarý durur.

Tercih edilen fonksiyon Düðmesi 
• Bu düðme, fonksiyonlar

gösterilmiþ olarak kurmada
bireysel olarak programlanabilir.

• bu düðme fonksiyon göstergede
«F» ile gösterilir 

• seçilmiþ fonksiyon iptal edilebilir
ve diðer bir fonksiyon ile
herhangi bir zamanda yeniden
programlanabilir

• Tercih edilen Fonksiyon
Düðmesi hakkýnda daha fazla
bilgi için, sayfa 170’ye bakýnýz
••••••••••••••••••••••••••

DÝKKAT:
otomatik iplik kesici çalýþýrken
iðne en üst pozisyonda olmalýdýr.
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29Dikiþ Bilgisayarý – Ekran Üzerindeki Fonksiyonlar

Ekran üzerindeki
Fonksiyonlar

Genel Fonksiyonlar 

artista 730 dikiþ bilgisayarýn çeþitli ekranlarýnda ve
programlarýnda aþaðýdaki fonksiyonlar bulunur.bunlar
farklý belirli özel iþler için ayný þekilde tutarlý olarak
kullanýlýr.

Yukarýya Toparlama 
Bir veya daha fazla kere sembole
dokununuz

• Bir dikiþ kategorisi dahilindeki dikiþler
için daha fazla seçenek göstermek
amacýyla yukarýya toparlama yapýnýz

• Bu iþlemi daha hýzlý yapmak amacýyla
sembole sürekli dokununuz.

Aþaðýya Toparlama 
Bir veya daha fazla kere sembole
dokununuz

• Bir dikiþ kategorisi dahilindeki dikiþler
için daha fazla seçenek göstermek
amacýyla aþaðýya toparlama yapýnýz

• Bu iþlemi daha hýzlý yapmak amacýyla
sembole sürekli dokununuz.

Özel Uygulamalarýn kapatýlmasý 
«ESC»’ye dokununuz

• özel uygulamalar kapanýr
• bir önceki ekrana geri döner

OK
sembole dokununuz

• ayarlama/seçme faaliyete geçer veya
teyit edilir, örneðin numara vasýtasýyla
dikiþ seçimi

• programlanmýþ ayarlama/seçme, dikiþ
yapmak için hazýrdýr.

«?» (Yardým)
Yardým düðmesine dokununuz
bir dikiþe veya bir fonksiyona
dokununuz 

• seçilmiþ dikiþin veya fonksiyonun bir
tanýmlanmasý gözükür
«ESC» ile kapatýn

Tek modu 
• dikiþ bilgisayarýný açtýðýnýz zaman tek

modu her zaman faaldir (mavi) ve
yalnýzca seçilmiþ dikiþ dikilebilir. 

Kombi Modu
sembole dokununuz 

• Kombi Modu faaldir (mavi) ve dikiþ
kombinasyonlarý programlanabilir

Talimat:
soru iþaretine dokunulur sonrada
ekrana dokunulur  bir yerde tertibat
tekrar çözülür.
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Uzun Dikiþ
sembole dokununuzl

• dikiþ bilgisayarý herbir ikinci dikiþi
diker (maks. dikiþ uzunluðu 10mm)

• düðme ilikleri ve yan kenar hareket
dikiþleri dýþýnda bütün pratik, dekoratif
ve yöneysel dikiþler için faaliyete
geçilebilinir.

• fonksiyonlar ve dikiþler birleþtirilebilir.
• Kombi modunda programlanabilir ve

dosya sürücülerinde kayýta alýnýr.

Uygulamalar: 
• düz dikiþ ile birleþtirme
• üst dikiþ için üçlü düz dikiþ ile

birleþtirme

30 Dikiþ Bilgisayarý – Ekran Üzerindeki Fonksiyonlar

Özel fonksiyonlar

Aþaðýda belirtilen fonksiyonlar, artista 730 dikiþ
bilgisayarýnýn üzerinde bulunan seçilmiþ programda
kullanýlabilir, her bir fonksiyon ya ekranýn sarý renkli
bölümümde veya ekranýn gri renkli bölümünün iki
düðme sýrasýnda görülür.

Baský Ayaðý Göstergesi
• seçilmiþ dikiþ için tavsiye edilen baský

ayaðý numara olarak gözükür
sembole dokununuz 

• Daha fazla baský ayaðý secenekleri ile
bir ekran gözükür

• Baský ayaðý yükseltilirse, bir ok ile
gösterilir.

Not:
0-9 fonksiyon düðmesi (numara
vasýtasýyla dikiþ seçme) ve ayrýca
geçmiþ fonksiyon düðmesi (en son
seçilmiþ 15 dikiþ) her zaman ekran
üzerinde gözükür.

Model Baþlangýcý 
• sembol otomatik olarak mavi renkte 

(= faal) bir dikiþ seçildiði zaman
gösterilir 

• dikiþ yapmaya baþladýktan sonra
sembol kapatýlýr, (faal deðil, sarý)
sembole dokununuzl

• iðne, bir dikiþ veya dikiþ programýnýn
baþlangýcýna hareket eder.

Uygulamalar: 
• dekoratif dikiþler, düðme delikleri,

kombi modunda çalýþma 

Dikey Ayna Görüntüsü (sol/sað)
sembole dokununuz

• Dikiþ bilgisayarý Dikey Ayna
Görüntüsü ile seçilmiþ dikiþi diker
(sol/sað - dikiþ yönü ile tayin edilir)

• kombi modunda programlanabilir ve
dosyada kayýta alýnýr. 

Uygulamalar: 
• dýþ bölüm kenarlanmasý için
• dekoratif dikiþ
• dikiþ kombinasyonlarý

Yatay Ayna Görüntüsü (yukarý/aþaðý) 
sembole dokununuz

• dikiþ bilgisayarý Yatay Ayna
Görüntüsünde seçilmiþ dikiþi diker
(yukarý/aþaðý -dikiþ yönü ile tayin
edilir)

• Kombi modunda programlanabilir ve
dosyada kayýta alýnýr.

Uygulamalar: 
• dekoratif dikiþ 
• dikiþ kombinasyonlarý

Model Geniþletilmesi 2–5 x
bir veya daha fazla dokununuz

• seçilen dikiþ türüne baðlý olarak 2–5
numaralarý gözükür 

• seçilmiþ dikiþin uzunluðu 2-5 kere
arttýrýlýr

• dikiþ bütünlüðü elde edilir
• uzatýlmýþ dikiþler kombi moduna

programlanabilir
Daha uzun süre ile sembole
dokununuz ve fonksiyon kapanýr,
sembol faal deðildir (sarý)

Uygulamalar: 
• Dikiþ yoðunluðunun etkilenmeden

mevcut dikiþleri uzatýr
• Dikiþleri birleþtirin

Deðiþtirilmiþ Dikiþ Geniþliðinin veya
Dikiþ Uzunluðunun Gösterilmesi
• dikiþ geniþlik/dikiþ uzunluðu

çubuðuna dokunmak suretiyle temel
ayarlamaya geri dönülür.
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Silme 
sembole dokununuz

• kursör yukarýsýndaki bireysel dikiþleri
veya harfleri siler ve çýkarýr

• dikiþ kombinasyonlarýný siler 
• Sürücülerin içeriðini siler.

Alt Bölücü Kombinasyonlarý (1)
sembole dokununuz

• herbir kombinasyonu bir kaç bölüme alt
bölünebilir

• herbir kombinasyon bölümünün tamamen
birbirnden baðýmsýzdýr

Alfabe Boyutlarý 
• Bir alfabe seçildiði zaman boyutu

9mm’dir (1 ile alan mavi renklidir) 
sembole dokununuzl

• Boyut 6 mm’ye azaltýlýr (2 ile alan
mavi renktedir)

Monogram Boyutlarý 
• Bir monogram seçildiði zaman boyut

30mm’dir (1 ile alan mavidir) 
sembole bir defa veya iki defa
dokununuz

• mavi alan seçilmiþ boyutu gösterir:
1 = 30mm (standart)
2 = 20mm
3 = 15mm

Direkt giriþ uzunluðu (mm olarak)
veya Ekran Üzerinde Düðme Ölçümü 

sembole dokununuz
• dikiþ geniþlik baþlý düðmesi

vasýtasýyla düðme deliði uzunluðu
doðrudan doðruya girilebilir 
Düðmeyi ölçmek için, ekran alt alçak
sol köþesine düðmeyi tutunuz ve
düðme uzunluðunun giriþini yapýnýz,
dikiþ geniþlik baþlý düðmesini
kullanmak suretiyle mavi daireyi
düðme boyutuna ayarlayýnýz. 

• düðme kalýnlýðý için 2mm otomatik
olarak ilave edilir (yalnýzca düðme
ölçümü için) 

Manual 4 veya 6 Aþama Düðme Ýlikleri
sembole dokununuzl

• Özel bir ekran gözükür
Manuel düðme deliðini 4 veya 6
aþamada dikiniz (düðme iliði türüne
göre) 

Düðme Ýlik uzunluðunun
Programlanmasý 
• sembol otomatik olarak mavi renkte

gözükür (= faal), bu bir düðme iliði
seçildiði zaman gerçekleþir.

• Baþ gövde üzerindeki Hýzlý Ters
düðmesini kullanmak suretiyle, bir
düðme iliði uzunluðu doðrudan
doðruya tayin edilir. 

• düðme ilmiði programlandýðý zaman,
sembol kapanýr (faal deðil, sarý)

• Yeni bir uzunluðun programlanmasý
gereki-yorsa, o zaman sembolün
tekrar seçilmesi gerekir

Ýðne Durdurma Ayarý 
Ýðne durdurma sembolüne
dokununuz 

• Ekranda ok aþaðýya doðru gösterir
(alan mavi renkte gözükür)

• dikiþ bilgisayarý her zaman, iðne
aþaðýya doðru durur
sembole tekrar dokununuz = iðne
duruþu yukarýya doðru olur 

Kaydetme 
sembole dokununuz

• Dikiþ kombinasyonlarýný ve harfleri
kayýt eder

Dikiþ Sayýcýsý 
sembole dokununuz
arzu edilen uzunluða ulaþýldýðý zaman
(örneðin birinci düðme deliði boncuðu veya
düz dikiþ) dýþlý hýzlý ters düðmesine basýnýz

• gösterge ekraný (veya gösterge) “auto”’ya
deðiþir (düðme iliði için, yalnýzca ikinci
boncuðun uzunluðundan sonra, Hýzlý Ters
düðmesine basýlmak suretiyle tesbit edilir)

• seçilmiþ dikiþ programlanabilir (geçici
olarak)

Alt-Bölücü Kombinasyonlarý (2)
sembole dokununuz

• herbir kombinasyon arzu edildiði gibi
alt bölümlere bölünür 

• durduktan sonra ayak kontrolune
basýnýz ve bir gelecekbölüm dikilir.

Çok Fonksiyon Düðmesi 
(yalnýzca Kombi Modunda mevcuttur)

sembole dokununuz
• Daha fazla fonksiyonlarda özel bir

ekran açýlýr:
• Kombinasyonu siler 
• Kombinasyonu kayýt eder 
• Ayna kombinasyonu 
• Ön görünüþ
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Güvenlýk Programý
sembole dokununuz

• özel bir ekran gözükür 
• iligili iðne sembolünü seçmek suretiyle

dikiþ geniþliði otomatik olarak
sýrýnýrlanýr.

• Bu takýlmýþ özel iðnenin (çift Ýðne v.s)
baský ayaðýna veya dikiþ plakasýna
vurmasýný önler = iðne kýrýlmasýný,
kopmasýný önler

• numaralar mm olarak, çift iðne ve üçlü
iðne arasýnda meaafeyi temsil eder 

• ilgili dikiþ plakasýný seçmek suretiyle
dikiþ otomatik sýnýrlanýr, böylece
takýlmýþ standart iðne sikiþ plakasýna
vurmaz.

• seçilmiþ fonksiyonlar, dikiþ bilgisayarý
kapatýlmýþ («0») / açýlmýþ olsa bile,
faal olarak kalýr

Uygulamalar:
• dýþ kenar ve pim etiketlerinin dikilmesi

için
• dýþ kenar örgü iþleri
• dekoratif dikiþler
• özel kumaþlarýn dikilmesi

Fonksiyonlarý Saðlama Alma 
(4 dikiþ ile)

Dikiþe baþlamadan önce sembole
dokununuz= bireysel dikiþler veya
dikiþ kombinasyonu baþlangýçta
saðlama ve güvence altýna alýnýr
Bireysel bir dikiþin veya dikiþ
kombinasyýnunun sonunda sembole
dokununuz = dikiþ veya dikiþ
kombinasyonu saðlama alýnacaktýr. 
Bir dikiþ kombinasyonu dahilinde
fonksiyon programlama = dikiþ
kombinasyonunun herbir bireysel
dikiþi, baþlangýçta veya sonunda
saðlama alýnabilir.

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

kelimelerin dikilmesi

32 Dikiþ Bilgisayarý – Ekran Üzerinde Gösterme

Model Tekrarý 1–9
• sembole bir kaç defa dokunmak

suretiyle 1-9 numaralarý gözükür
• 1 = dikiþ bilgisayarý, bir bireysel dikiþ

veya dikiþ kombinasyonu sonunda
durur

• 2–9 = dikiþ bilgisayarý, numaralarýn
tekrarýnýn seçilmesinden sonra bir
dikiþ veya dikiþ kombinsyonu
sonunda durur.
Sembole uzun süreli dokununuz ve
fonksiyon kapanýr. Sembol faal
deðildir (gri)

Uygulamalar: 
• bireysel motifin dikiþi
• pratik ve dekoratif dikiþlerin

birleþtirilmesi
• 4-yönlü dikiþin kombinasyonu

Ayar 
sembole dokununuz

• Ayar ekraný gözükür
Ýleri ve geri dikiþleri ayarlar
Yan taraf hareket dikiþlerini ayarlar 

Uygulamalar: 
• pratik ve dekoratif dikiþleri çeþitli

kumaþ türlerine adapte eder
(örneðin Balpeteði dikiþi)

• yeni bir görünüm için dekoratif
dikiþlerin deðiþtirilmesi

• farklý deðiþik kumaþlara düðme
iliklerinin ayarlanmasý

• farklý deðiþik kumaþlara yan taraf
hareket dikiþlerinin ayarlanmasý

Motor Hýzý 1/4, 1/2, 3/4, 4/4
arzu edilen hýzý seçmek için sembole
bir veya daha fazla dokununuz 

• seçilmiþ hýz görüntülenir 
• ayak kontrolu tamamen basýlmýþ olarak

hýzý azaltýr veya arttýrýr
Sembole daha uzun süre dokununuz ve
varsayýlan hýz (4/4) tekrar ayarlanýr. 

Uygulamalar: 
• nakýþ veya serbest el yorgan iþi ve

daha fazla kontrol gerektiren dikiþ iþi
gibi dekoratif dikiþ bilgisayarý iþi için
hýzý ayarlar

• çocuklar dikiþ yaptýðý zaman hýzý azaltýr.

Ýplik Gerilimi
sembole dokununuz

• iplik gerilimi ekraný gözükür
• iplik gerilimi deðiþtirilebilir
• seçilmiþ ayarlama alanda gözükür

Üst Muhafaza Kutusu / Alt Muhafaza
Kutusu 
• Alfabe seçildiði zaman, üst muhafaza

faaliyete geçer.
sembole dokununuz

• Alt muhafaza faaliyete geçer.
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Sürekli Ters Dikiþ
sembole dokununuz

• Ters yönde seçilmiþ dikiþi diker

Uygulamalar: 
• düz veya iþlenen dikiþ ile yama iþi
• kollarda, dirseklerde veya pantolon

bacaklarýnda dekoratif dikiþ 
• yorgan-yatak örtüsü iþleri 

Geçmiþ 
sembole dokununuz

• maksimum en son dikilen 15 dikiþ,
ayrý bir ekranda gözükür 

• geçmiþ ekranýnda hali hazýrda ihtiyaç
duyulan bir dikiþ, dikiþe yeniden
baþlandýðý zaman yazýlacaktýr

• farklý ayarlamalar ile ayný dikiþlerin
Kiþisel Programda Kayýt edilmesi
gerekir
dikiþ deðiþtirme alanýnda seçilmiþ ve
arzu edilen dikiþ = dikiþ gözükür

• dikiþ bilgisayarý kapatýlsa («0») /
açýlsa bile dikilmiþ dikiþler
hafýzada kalýr.

Numara vasýtasýyla dikiþ seçimi 
sembole dokununuz

• özel ekran gözükür
• uygun numara kombinasyonuna

dokunarak bireysel dikiþi seçiniz
seçimi teyit etmek için «OK»
düðmesine dokununuz ve dikiþi Dikiþ
Deðiþtirme Alanýna getiriniz

Uygulamalar: 
• bireysel dikiþin kolay seçilmesi
• kombi modunda dikiþ kombinasyonu

için kolay seçim

myartista Portalý
Modem veya Ethernet kartýný
baðlayýnýz
Butona basýnýz

Modem:
ilk bildiriyi «EVET», ikinci bildiriyi
«OK» ile onaylayýnýz 

• myartista Portalý baðlantýsý yapýlmýþtýr. 
Ethernet Kart:
• dikiþ bilgisayarý aktif bir internet

baðlantýsý arar 
• baðlantý oluþtuðunda otomatik olarak

myartista Portalý açýlýr

Dosya çekmeceleri 
sembole dokununuz

• Çekmeceler ekranda gözükür

Alçaltýlmýþ Besleme Mandalý 
• Besleme mandalý alçaltýlmýþ ise, bu

sembol baský ayak göstergesinin
altýnda gözükür.
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Ýplik Gerilimi 

Bir dikiþ veya program seçildiði zaman temel gerilim ayarlamalarý otomatik
olarak uygulanýr.

Bir 100 aðýrlýklý, 2 kat polyester iplik (100/2) kullanmak suretiyle en iyi
mümkün olan dikiþ sonuçlarý için gerilim fabrikada ayarlanýr. 

Nakýþ ipliði gibi diðer tip kullanýldýðý zaman gerilim deðiþebilir ve kumaþa
ve dikiþ türüne uygunluk için gerilimin ayarlanmasý gerekli olabilir.

Ýplik Gerilimi 
sembole dokununuz.

Gerilimin Deðiþmesi 
• mükemmel dikiþ fonksiyonu,

ekranýn sol tarafýnda
gösterilmiþtir (kumaþta dikiþ
formasyonu)

• temel deðer ölçekteki çubuk
vasýtasýyla gösterilir (mavi
renkte)
Sola veya saða dikiþ geniþlik
veya dikiþ uzunluk baþlý
düðmesini döndürünüz = iplik
gerilimi gevþetilir veya sýkýþtýrýlýr. 

• gerilim deðiþikliði, gerilim
ölçeðinin sol tarafýnda gösterilir

• daha sýký üst iplik gerilimi (= üst
iplik sýkýþtýrýlýr ve bu da kumaþýn
doðru tarafýnda daha fazla alt
ipliði çeker)

• üst iplik gerilimin gevþetilmesi 
(= üst iplik gevþetilir ve bu da
kumaþýn yanlýþ tarafýnda daha
fazla üst ipliði çeker)

• gerilim deðiþikliði, yalnýzca
seçilmiþ dikiþi etkiler ve «clr» ile
silinir ve dikiþ bilgisayarý
kapatýldýðý zaman («0») kayýt
edilmiþ olarak kalmaz

• deðiþiklik ölçek üzerinde ve
ekran üzerindeki fonksiyon
düðmesinde gösterilir

• temel bedel, deðiþiklik yapýldýðý
zaman görünüm olarak kalýr
(siyah renkte)

Kayýt etme ve Kapatma 
«OK» dokununuz

• deðiþiklik kayýt edilir, ekran
göstergesi deðiþir

Temel Ayarlara Geri Dönme
Gerilimleri temel ayarlara geri
döndürmek için «Reset»
düðmesine dokununuz 
Teyit etmek için «OK» düðmesine
dokununuz 

Ayarlama Yok
«ESC» dokununuz

• mevcut iplik gerilimi deðiþmez.
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Pratik 
Dikiþler

Özet Pratik Dikiþler

Genel

Geçici Deðiþtirilmiþ 
Dikiþ Hafýzasý

Uzun Dikiþ Fonksiyonu 

Düz Dikiþler 
• Düz dikiþ No. 1 • No.5’i güvenceye alma

• Kenar dikiþi • Fermuarlar • Üçlü Düz Dikiþ 
• Dikiþ kuvvetlendirme

Zig-zag Dikiþ 
• Zig-zag No. 2 • Zig-zag dikiþi • Üçlü Zig-zag

Kör Dýþ Kenar Dikiþi 

Örgülü Kumaþlarýn Dikiþi 
• Örgülü kumaþlarýn dikiþiiçin notlar ve ip 

uçlarý, faydalý bilgiler • Bal peteði dikiþi No. 8 
• Vari-overlock No. 3 • Çift overlock No. 10 

• Süper dikiþ No. 11 • Germe overlock No.13 
• Jarse dikiþ No. 14 ile görünür dýþ kenar 

dikiþi • Veri-overlok No. 3 ile sökme
• Çift iðne ile dýþ kenar dikiþi • Sökme 

Kenarlarýn Takviye Edilmesi 

Elastik, Yumuþak, Elastik Kordon
üzerinde Dikiþ 

Yama, Tamir Ýþleri 
• Otomatik yamalama • Manuel yamalama 

• Örgü ve jarsenin yamalanmasý

Serbest El Nakýþ Ýþi 

Çubuk Etiket Programlarý 
• Çubuk etiket • Fermuar dikiþi
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Özet Dikiþler 

Özet 

36 Pratik Dikiþler – Özet

Pratik Dikiþlerin Uygulanmasý

Düz Dikiþ
Bütün gerilmeyen kumaþlar. Bütün düz
dikiþ iþi 

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

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

Devam Eden Dikiþler
Bir çok kumaþ türü. Onarým, yamalama,
takviye dikiþleri 

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

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

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

Petek Dikiþi
Interlok ve pürüzüz kumaþlarýn bir çoðu,
gözle görülen dikiþler, dýþ kenar dikiþleri
keten kumaþ ve yatak örtüleri, onarým
tiplerinin bazýlarý

Kör Dikiþ
Bir çok kumaþ türü. Kör dýþ kenar
dikiþleri, yumuþak jerse üzerinde kenar
dikiþleri ve ince kumaþlar, dekoratif
dikiþler

Çift overlok
Bütün örgü türleri. Bir çalýþmada,
kenarlarý diker ve apre iþlemini yapar 
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Teleleme 
Tele dikiþleri, kenar dikiþleri, vs.

Basit Yamama Programý
Ýnce ve orta aðýrlýklý kumaþlarda
otomatik yama iþleri

Takviyeli Yamama Programý 
Aðýr aðýrlýklý kumaþlarda otomatik
yamama iþleri

Barteks programý
Cep kenarlarýnýn, kayýþ büklüm ve
iliklerin takviye edilmesi

Barteks programý
Cep kenarlarýnýn, kayýþ büklüm ve
iliklerin takviye edilmesi ve fermuarlarýn
saðlamlaþtýrýlmasý

Ön yýrtmaç dikiþi büyük
Orta aðýr aðýrýlýklý kumaþlar, cep
kenarlarýnýn takviye edilmesi, fermuarlar
ve açýklýklar

Ön yýrtmaç dikiþi küçük 
Ýnce orta aðýrýlýklý kumaþlar, cep
kenarlarýnýn takviye edilmesi, fermuarlar
ve açýklýklar

Kör dikiþ dar
Ýnce kumaþ üzerinde kör dýþ kenar
dikiþleri

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

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

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

Jarse Dikiþi 
Doðal, karýþýk ve sentetik kumaþlar ve
hassas örgüler. Gözle görülür ve kenar
dikiþleri. Jarse/interlok yama iþleri

Üniversal Dikiþler 
Keçe ve deri gibi sert ve sýký kumaþlar.
Düz ekleme dikiþleri, gözle görülür
dikiþler, elastik takýlmasý ve eklenmesi,
dekoratif dikiþler

Dikilmiþ zig-zag
Örgülü kumaþlarý dikme, kenarlarý
takviye etme, elastik malzeme ekleme,
dekoratif dikiþler

Likra Dikiþler 
Bütün iki taraflý gerilir-uzar kumaþlar düz
ekleme dikiþleri ve kenar dikiþleri, iç
giysiler üzerinde takviyeli dikiþler

Gerilir-Uzar Dikiþ 
Bütün gerilir-uzar kumaþlar, spor
giysilerinde açýk dikiþ 

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

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

Bireysel Pratik Dikiþlerin Ayarlanmasý

Kumaþa ve uygulamaya baðlý olarak, temel ayarlamalarýn deðiþ-tirilmesi
gerekli olabilir.

Açýk dikiþler
Açýk olarak bastýrýlan dikiþler
• Dikþ teloransý geniþliði gerektiði

kadar geniþ olmalýdýr.
• Dikiþ düz olarak durur
• Dikiþ gerilmez ve uzamaz

Önerilen dikiþler:
• düz, dar zig-zag, süper dikiþ ve

üçlü zig-zag
Uygulamalar:
• Esas olarak örgülü kumaþlar
• Giysi, ev aksesuarlarý ve el iþleri

dahil olmak üzere dikiþ
projelerinin çoðunda uygula-nýr.

Pratik Dikiþler

Dikiþ geniþliðinin ve dikiþ uzun-
luðunun deðiþtirilmesi

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

Ýðne pozisyonunu deðiþtirme
iðne pzoisyonunu deðiþtirmek
için diþ iðne pozisyonunu
düðmelerine basýnýz,böylece
gerektiði yere dikiþ yerleþtirilir.

• Toplam 11 adet dikiþ pozisyonu
vardýr (5 sol, 5 sað ve 1 merkez) 
iðne pozisyonunu çabuk
deðiþtirmek için düðmeye
basmaya basmaya devam ediniz.

Kapalý dikiþler
Açýk olarak astýrýlmayan dikiþler
• bir çalýþmada dikilir ve bitirilir
• Dar dikiþ toleransý

Önerilen dikiþler:
• vari-overlock, çift overlock ve

jarse
Uygulamalar:
• Esas olarak örgü ve jarse içindir.
• Örgülü giysiler, kadýn iç çamaþýrý

ve yatak örtüleri için
mükemmeldir.

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

Önerilen dikiþler:
• streç-overlock

Uygulamalar:
• Özellikle havluluk kumaþlar ve

Likra için elveriþlidir.
• Ayrýca, plaj giysileri, spor giysileri

ve kadýn iç çamaþýrý için
elveriþlidir.

Hýzlý Ters Düðmesi Ýle (baþ gövde
üzerinde) saðlamlaþtýrma
• dikiþi baþlangýçýndan sonuna

kadar güvence altýna alýnýz
hýzlý ters düðmesine basýn dikiþ
bilgisayarý ters olarak dikmeye
devam eder. Hýzlý ters düðmesini
serbest býrakýnýz ve dikiþ
bilgisayarý ileriye doðru dikmeye
devam eder.
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Geçici Olarak Deðiþtirilmiþ Dikiþ Hafýzasý

39

• «Kiþisel Program» hakkýnda daha
fazla bilgi için sayfa 153-156’ye
bakýnýz ••••••••••••••••••••••••••••••••

seçilmiþ herhangi bir dikiþ

Geçici olarak deðiþtirilmiþ dikiþ hafýzasý
• Dikiþ uzunluðu, dikiþ geniþliði, iðne pozisyonu, vs.

otomatik olarak kayýt yapýlýr
• Dikiþ geniþliðini ve dikiþ uzunluðunu deðiþirtirmek

suretiyle, bütün dikiþler hem kumaþ ve hem de dikiþ
iþlemi için elveriþli olur.

• geçici olarak deðiþtirlimiþ dikiþ hafýzasý,özellikle
sürfile ve dikiþ kenarlarý gibi iki uygulama arasýnda
deðiþtirme yapýldýðý zaman kullanýþlý ve
faydalýdýr.ayrýca düz dikiþ ve zig zag dikiþlerde de
uygundur
• dikiþler, gerektiði gibi deðiþtirilebilir
• deðiþtirilmiþ dikiþe tekrar geri deðiþtirildiði zaman 

önceki kiþisel deðiþtirilmiþ ayarlama kayýtlý olarak 
kalýr.

Dikiþ:

Örnek:
zig zag dikiþ No. 2’yi
seçin ve dikiþ geniþliði
9mm’ye deðiþtiriniz
(örneðin bir kenarý
sürfile ederken)
Düz dikiþ seçin ve dikin
Diðer bir kenarý sürfile
etme, tekrar zig-zag
stitch No. 2’yi seçin 

• Dikiþin deðiþtirilmiþ
ayarýnýn geniþliðinin
9mm’ye yapýlmasý
kayýtlý olarak kalýr.

Not:
Deðiþtirilmiþ hafýza gerektiði kadar
istenilen dikiþ deðiþikliklerini
muhafaza eder (bunlar, dikiþ
uzunluðu, dikiþ geniþliði, iðne
pozisyonu, ayna görüntüleri, model
geniþletilmesi, uzun dikiþ iþlevi, iplik
gerilimi, ayar ve model son
fonksiyonu 1-9x).

Ana Ayarlamalara geri dönme-Deðiþtirilmiþ Hafýzayý 
siliniz
• Metot 1: dýþ «clr» butonuna basýn (ana ayarlamada

faal dikiþ)
• Metot 2: dikiþ geniþliði/dikiþ uzunluðu çubuðuna

dokunarak, dikiþ geniþliðine ve uzunluðuna geri
dönün (veya dýþ topuzu el ile döndürerek) diðer
fonksiyonlara manuel olarak dönüþtürünüz 

• Metot 3: dikiþ bilgisayarý kapalý («0») konuma getirin
– deðiþtirilmiþ ayarlamalar kayýt edilmeyecektir.

ÖneriDeðiþtirilmiþ temel ayarlamalarýn
kayda alýnmasý
Kiþisel programdaki deðiþtirilmiþ temel
ayarlamalar ile dikiþi kayda alýnýz veya
ayarlamalarý daimi olarak kayda alýnýz.

• Ayarlamalarý daimi olarak kayda alma
hakkýnda daha fazla bilgi için sayfa
24, 25’e bakýnýz •••••••••••••••••••••••••

ÖneriDeðiþtirlimiþ temel ayarlamalarýn
hafýzaya alýnmasý
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Uzun Dikiþ Fonksiyonu 

40

ÖneriBükümlü iplik ile dekoratif üst dikiþ
• Uzun dikiþ fonksiyonunun dekoratif üst dikiþ üçlü

düz dikiþ ile birleþtirilebilri 
• bükümlü bir iplik ile dikiþ yapýldýðý zaman, iðne

No.100-110 veya bükümlü iplik iðnesi No.90-100
kullanýn.

Uzun Dikiþ Fonksiyonu 
• dikiþ bilgisayarý her bir ikinci dikiþi diker (mümkün

olan en uzun dikiþ, dikiþ uzunluðu 5 mm’ye
ayarlandýðý zaman 10 mm’dir)

• pratik ve dekoratif dikiþlerle çalýþýr
• uzun dikiþ gerektiði zaman, bütün iþler için
• Dikiþlerin ilave deðiþikliðinin yapýlmasý mümkündür

Uzun Dikiþ Fonksiyonu ile Dikiþ
istenen pratik veya dekoratif dikiþi seçin
uzun dikiþ fonksiyonunu seçiniz. Bundan sonra
deðiþtirilmiþ dikiþ, Dikiþ Deðiþtirme Alanýnda gözle
görülebilir.

ÖneriTeyelleme için Uzun Dikiþ
Teyelleme yapmak için, düz dikiþ ile birleþik olarak
Uzun Dikiþ fonksiyonu kullanýlabilir. 
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Düz Dikiþ

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

Düz dikiþ
• dikiþ bilgisayarýný açtýktan sonra, birlikte faaliyete

geçirilmiþ düz dikiþ ile birlikte Pratik Dikiþ ekraný
gözükür

Dikiþ:
Ýðne:
Ýplik:

Besleme diþlisi:
Baský ayaðý:

ÖneriKumaþa uygun olmasý için dikiþ uzunluðunu
ayarlayýn
Ör. denim kumaþý ile daha uzun dikiþ uzunluðunu
kullanýnýz (yaklaþýk 3 - 4mm) ve teyelleme ile
daha kýsa uzunluk (2 - 2.5mm). 

ÖneriÝpliðe uygun olmasý için dikiþ uzunluðunu
ayarlayýnýz. 
Ör. üst dikiþ için bükümlü iplik ile dikiþ yapýldýðý 
zaman daha uzun dikiþ uzunluðunu kullanýnýz
(yaklaþýk 3 - 5mm).

ÖneriÝðneyi durdurma fonksiyonunu faaliyete geçiriniz
dikiþi ayarlamak için durduðunuz zaman, kumaþýn
kaymasýný önler.

Uygulamalar

Uygulamalar
• tekniðe göre elveriþli baský ayaðý seçilecektir.
• bütün kumaþlar için uygundur.
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ÖneriUzun dikiþleri yapma veya dikiþini yapma
Dikiþin baþlangýcýnda ve sonunda daha çabuk olarak
güvence ve saðlama alma iþlemi

Dikiþ:
Ýðne:
Ýplik:

Besleme diþlisi:
Baský ayaðý:

Dikiþleri Saðlama Alma 
• bütün kumaþlar için
• dikiþin baþlangýcýnýn ve sonunun saðlama alýnmasý 
• yolunmalarý önlemek için tam olarak dikiþ üzerinde

ters dikiþ yapma

Dikiþ baþlangýcý
• dikiþ bilgisayarý dikiþi otomatik olarak saðlamlaþtýrýr

(5 ileriye doðru, 5 dikiþ arkaya doðru)
• Dikiþ bilgisayarý ileriye doðru düz dikiþ yapmaya

devam eder.

Dikiþi sona erdirme 
ileri geri düðmesine basýnýz = Dikiþ makinesi
otomatik olarak 5 dikiþ arkaya doðru, 5 ileriye doðru

• dikiþi saðlama alma iþlemi tamamlandýktan sonra,
dikiþ bilgisayarý otomatik olarak durur.

Dikiþi saðlama alma No. 5 (düz dikiþ)
seçilmiþ kumaþa uygun boyutta ve tipte
pamuklu veya polyester
yukarý (dikiþ pozisyonu)
Ters model ayak No. 1C

Dikiþleri Saðlama Alma
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Kenar Dikiþi

Dar Kenar Dikiþi

Ýðne Poizsyonu
• dýþ kenar için sol 
• iç kenar için sað (iþleme kenarý)

Baský Ayaðý
• Kör dikiþ ayaðý No. 5 

Dýþ Kenarlar
kumaþýn apre yapýlmýþ veya katlanmýþ kenarýný
baský ayaðýndaki kýlavuzun sol tarafýna karþý
yerleþtiriniz 
Kenardan arzu edilen mesafede sol iðne
pozisyonunu seçiniz.

Ýþleme Kenarlarý
katlamanýn kenarýný (iþlemenin iç taraftaki üst
kenarý) baský ayaðýndaki kýlavuzun sað tarafýna
karþý yerleþtiriniz
dikiþleri katlanmýþ iþlemenin üst kenarý boyunca
yerleþtirin bir pozisyonu seçiniz.

Düz dikiþ No. 1 
seçilmiþ kumaþa uygun boyutta ve tipte
pamuklu, polyester, bükümlü iplik (üst dikiþ)
yukarý (dikiþ pozisyonu)
Ters model ayak No. 1C, Kör dikiþ ayak no. 5 veya
Kenar dikiþ ayak No. 10 (isteðe baðlý aksesuar)

Dikiþ:
Ýðne:
Ýplik:

Besleme diþlisi:
Baský ayaðý:

Not:
Ayak No. 5: herhangi bir sol veya uzak sað iðne
pozisyonunu kullanýn
Ayak No. 10: Herhangi bir sol veya sað iðne
pozisyonunu kullanýn

5
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Geniþ Kenar Dikiþleri

Ýðne Pozisyonu
• her türlü iðne pzosiyonu, dikiþin geniþliðine göre

kullanýlabilir.

Baský Ayaðý 
• Ters model ayak No. 1C

Kumaþý yönlendirme

Bir kýlavuz olarak baský ayaðý:
kumaþýn katlanmýþ kenarý veya bitirilmiþ kenarý ile
baský ayaðýnýn kenarýný ayarlayýnýz.

Bir kýlavuz olarak dikiþ plakasý:
kenardan 3/8”’dan 1 1/8” ‘e kadar (1cm–2.5cm) dikiþ
için dikiþ plakasýnýn üzerindeki iþaretler bo-yunca
katlanmýþ kenarý yönlendiriniz 

Bir kýlavuz olarak dikiþ kýlavuzu:
baský ayaðýnýn sapýnýn arka tarafýndaki deliðe dikiþ
kýlavuzunu geçiriniz
iðneden ölçerek, arzu edildiði gibi ayarlama yapýnýz
vidayý sýkýþtýrýnýz
dikiþ kýlavuzu boyunca kumaþýn bitirilmiþ veya
katlanmýþ kenarý yönlendiriniz
Kaydýrma masasý için dikiþ kýlavuzu: yive
yerleþtiriniz masanýn alt tarafýna arzu edilen
mesafede baský ayaðýný saðýný yerleþtriniz dikiþ
kýlavuzu boyunca kumaþý yönlendiriniz.

Kaydýrma masasý için dikiþ kýlavuzu:
yive yerleþtiriniz (masanýn alt tarafýnda)
arzu edilen mesafede baský ayaðýnýn saðýný
yerleþtiriniz
dikiþ kýlavuzu boyunca kunaþý yönlendiriniz

ÖneriDikiþ kýlavuzu ile kenar dikiþi
Paralel çizgiler veya ýzgara tipi dikiþ yapýldýðý zaman
zahmetli iþaretleme iþlemini önler.
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Fermuarlar 

Dikiþ:
Ýðne:
Ýplik:

Besleme diþlisi:
Baský ayaðý:

Ýðne pozisyonu:

Düz dikiþ no. 1
seçilmiþ kumaþ türüne uygun boyutta ve tipte
pamuklu veya polyester
yukarý (dikiþ pozisyonu)
fermuar ayaðý no. 4 veya no. 14 lu kýlavuzlu fermuar
dikiþ ayaðý (özel aksesuar)
uzak sað veya uzak sol

Hazýrlama
Teyelleme dikiþi kapatýlmýþ ve dikiþ toleransýný
bitiriniz
Teyelleme veya pim fermuarý yerinde, böylece
kumaþ kenarlarý, fermuarýn merkezinin üzerinde
buluþuyor.

Dikiþ
fermuarý biraz açýnýz
üst sol taraftan dikiþ dikmaye baþlayýnýz
iðnenin fermuar kangallarýnýn kenarý boyunca dikiþ
yapacaðý þekilde ayaðý yerleþtiriniz
çekme önünde durunuz (iðne pozisyonu aþaðýya
doðru), baský ayaðýný yükseltiniz ve tekrar fermuarý
kapatýnýz
Fermuarýn tabanýna doðru dikiþ yapmaya devam
ediniz (iðne pozisyonu aþaðýya doðru)
dikiþi döndürünüz ve dikiþ boyunca dikiþ yapýnýz
(iðne pozisyonu aþaðýya doðru)
dikiþi tekrar döndürünüz ve alt taraftan üst tarafa
doðru fermuarýn ikinci tarafýný dikiniz.

Deðiþiklikler: alt taraftan üst tarafa doðru fermuarýn
her iki tarafýný dikiniz
• tüylü veya daneli bütün kumaþlar için uygundur (ör.

kadife kumaþ)
yukarýda tanýmlanmýþ olduðu gibi, fermuarý
hazýrlayýn
fermuar sonunun dikiþinde dikiþe baþlayýnýz ve alt
taraftan üst tarafa doðru birinci tarafý dikiniz
alt taraftan üst tarafa doðru ayný þekilde ikinci tarafý
dikiniz.

ÖneriDekoratif Unsur olarak Fermuar
Bir dekoratif unsur olarak gözle görünür bir fermuarý
kumaþa dikiniz

Fermuar çekmesinin etrafýnda dikiþ yapmak
fermuarý kapatýnýz ve fermuar çekmesinden
yaklaþýk 2” (5cm) uzaklýkta dikiþ yapýnýz
Ýðne, kumaþta aþaðý pozisyonda durunuz, baský
ayaðýný yükseltiniz. Fermuarý açýnýz, baský ayaðýný
alçaltýnýz ve dikiþe devam ediniz.

ÖneriDikiþe baþlama
Dikiþe baþlarken iplikleri sýkýca ve saðlamca tutunuz
ve bir kaç dikiþ için iðnenin arkasýnda kumaþý yavaþca
çekiniz. 

Fermuar bantý veya sýký, sert kumaþ 
düz dikiþ formasyonu için bir 90 – 100’lük iðne
kullanýnýz 
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Düz dikiþ No. 1
orta
pamuklu veya polyester
yukarý (dikiþ pozisyonu)
Gizli fermuar ayaðý No. 35 (isteðe baðlý aksessuar)
ve Açýk nakýþ ayaðý No. 20C
Acýklýk artý 1 1/2” (4cm) tolerans

Gizli Fermuar
• özel fermuar kullanýlýr. Bunlar takýldýðý zaman,

fermuarlar dikiþ ile kapatýlýr ve böylece fermuarlar
gizli olurlar

• giysi üzerinde kullanýldýðý zaman, özellikle zarif ve
çekici olurlar

Fermuarýn birinci yarýsýný dikme
dikiþ baþlangýcýný iþaretleyiniz (fermuat ucu)
fermuarý tamamen açýnýz
kumaþýn sað tarafý üzerine fermuarýn sað tarafýný
yerleþtiriniz (diþler, kumaþ kenarýndan uzaðý
gösterecektir)
fermuarýn ve teyelin bir yarýsýný iðneleyin
fermuar baþlangýcýnda baský ayaðýný alçaltýnýz,
böylece fermuar diþleri, yine yerleþtirilmiþ olur (el ile
fermuar diþlerini hafifçe eðmek yardýmcý olabilir)
üst taraftan alt tarafa doðru iþarete kadar fermuarýn
birinci yarýsýný dikiniz

Dikiþ:
Ýðne:
Ýplik:

Besleme diþlisi:
Baský ayaðý:

Fermuar uzunluðu:

46 Pratik Dikiþler – Uygulamalar

Gizli Fermuar
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ÖneriFermuarý Kýsaltmak
çok uzun olan fermuarý kesiniz ve Barteks Program
No.: 25 ile ucunu tutrunuz.

Fermuarýn Ýkinci yarýsýný dikme
fermuarý kapatýnýz ve iç tarafýn üstünde ikinci yarýyý
iðneleyiniz
tekrar fermuarý açýnýz, tüm uzunluðu ve teyeli
iðneleyiniz.
üst taraftan alt tarafa dikiniz, fermuar diþleri, diðer
yivine þimdi yerleþtirilmiþtir.
fermuar kapatýnýz 

Dikiþi Kapatma 
açýk nakýþ ayak No. 20C takýnýz (genel görünümü
iyileþtirin)
iðneleyiniz ve dikiþi teyelleyiniz
fermuara mümkün olduðu kadar yakýn kalarak, üst
taraftan yerleþtirilmiþ fermuara dikiþi dikiniz
küçük bir açýklýk meydana gelirse, bu açýklýðý
kapatmak için Fermuar Ayak No. 4’ü kullanýnýz
(deðiþtirilmiþ iðne pozisyonu)
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Üçlü Düz Dikiþ

ÖneriAðýr tabakalar veya çok yoðun olarak örülmüþ
kumaþlar için:
Bir kot iðnesi veya kot ayak No. 8 denim veya çadýr
bezi gibi çok aðýr kumaþlarý diktiðiniz zaman
yardýmcý olacaktýr.

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

Açýk Dikiþ
• denim ve kadife gibi sert, sýký ve yoðun olarak

örülmüþ kumaþlar için saðlam ve dayanýklý dikiþ
• sert aþýnmaya tabi olan giysi alanlarý için takviye

edilmiþ dikiþ

Dikiþ:
Ýðne:
Ýplik:

Besleme diþlisi:
Baský ayaðý:

ÖneriDekoratif Üst Dikiþ
dikiþi uzatýnýz ve denim ile biri dekoratif üst dikiþ olarak
kullanýnýz.
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Teyelleme Dikiþi 

Teyelleme dikiþi No. 21
seçilmiþ kumaþa uygun boyutta ve tipte
pamuklu veya polyester
3.5 - 5 mm
yukarý (dikiþ pozisyonunda)
Ters mandal ayak No. 1C

Teyelleme dikiþi
• Düz dikiþ, her bir dördüncü dikiþi dikmek (diðer bir

ifade ile, dikiþ uzunluðu 5 mm’ye ayarlandýðý zaman
en uzun mümkün olan dikiþi 20 mm’dir)

• çok uzun bir dikiþ gerektiði zaman, bütün iþlere
• dikiþlerin kenar iþlemeleriniz, yorgan iþlerinin vs.

çabuk ve kolay teyellenmesi
• kolayca çýkarýlýr

Dikiþ:
Ýðne:
Ýplik:

Ýplik uzunluðu:
Besleme diþlisi:

Baský ayaðý:

ÖneriBaþlangýçta ve sonunda bir teyelleme dikiþlerini
saðlamlaþtýrmak için, bir kaç normal uzunlukta düz
dikiþ dikiniz veya saðlamlaþtýrma fonksiyonunu
seçiniz

ÖneriTeyelleme
Ýnce bir yamama ipliðini kullanýnýz, dikiþ dikildikten
sonra çýkarýlmasý çok daha kolaydýr.
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Zig-zag dikiþ

ÖneriKenarlarýn saðlamlaþtýrýlmasý
Kenarlar tomarlý olursa Vari-overlok dikiþini ve ayak
No. 2A’yý kullanýn

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

Zig-zag Dikiþ 
• bütün kumaþlar için uygun
• sürfile iþi
• elastik dikiþler
• dekoratif dikiþler 

Kenarlarý Saðlamlaþtýrmak
bir çok kumaþ türleri için iyi kenar
apresi
baský ayaðýnýn merkezine kumaþýn
kenarýnýn kýlavuzluðunun yapýlmasý

• iðne, bir kenar üzerinde kumaþ
içerisine gider ve diðer tarafta kenar
üzerinde havaya gider

• çok geniþ olan bir geniþliði veya çok
uzun olan bir dikiþi seçmeyiniz-kenar
düz durumda olmalý, tomarlanmaýþ
olmalýdýr.
Hafif aðýrlýklý kumaþ için ince bir
yamama ipliði kullanýnýz

Saten Dikiþi
• aplike, nakýþ, vs. için doldurulmuþ

dikiþ
• dikiþ uzunluðunu kýsaltýnýz, saten

dikiþ ayarlanmasý, dikiþ uzunluk
çubuðu üzerindeki paralel çizgiler ile
gösterilir

Dikiþ:
Ýðne:

Ýplik:
Besleme diþlisi:

Baský ayaðý:

A
deðiþtirilmiþ dikiþ uzunluðuyla zig-zag
dikiþ

B
deðiþtirilmiþ dikiþ geniþliðiyle zig-zag
dikiþ

C
zig-zag dikiþi ile kenarlarýn
tamamlanmasý

Not:
Dikiþ bilgisayarý programlý saten
dikiþinesahiptir No. 354 (bakýnýz 
sayfa 143).

ÖneriSaten Dikiþi ile Nakýþ
yeni dekoratif etkenlik için dikiþ geniþliðini ayarlamak
suretiyle deneme yapýnýz

A B C
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Üçlü zig-zag Dikiþi ile Görülür Kenar Ýþlemesi

Üçlü Zig-zag dikiþ No. 7
kumaþa baðlý olarak 2.5 – 9 mm
ana ayarlama
üniversal veya kot
pamuk veya polyester
yukarý (dikiþ pozisyonu)
Ters Model ayak No. 1C

Saðlam görünür dikiþ
• Sert, sýký yoðunlu olarak örülmüþ

kumaþlar için, özelikle denim ve çadýr
bezi kumaþlar için iyidir.

Dikiþ:
Dikiþ geniþliði:

Dikiþ uzunluðu:
Ýðne:
Ýplik:

Besleme diþlisi:
Baský ayaðý:

ÖneriBükülmüþ olabilecek kumaþlar üzerinde kenar
iþlemeleri
Kenar iþlemesinin iþlenmemiþ kenarýný bitiriniz,
dikiþten sonra bunlarý düzeltmeyiniz.

Önerisýký, sert kumaþlarý dikmek
daha iyi içeriye girmesi için kot kumaþýna ait iðneleri
kullanýnýz.
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Kör Kenar Dikiþi

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

Dikiþ:
Ýðne:
Ýplik:

Besleme diþlisi:
Baský ayaðý:

Kör dikiþ geniþliði No. 9, Kör dikiþ darlýðý No. 29
seçilmiþ kumaþa uygun boyutta ve tipte
pamuklu, polyester veya ipek 
yukarý (dikiþ pozisyonu)
Kör Dikiþ ayaðu No. 5

Kör kenar iþleme geniþliði No. 9
• ortadan aðýr kumaþlara kadar gizli kenar iþlemeleri

için

Kör Kenar Ýþleme Darlýðý No. 29
• ince patiskada gizli kenat iþlemeleri için

Hazýrlama
arzu edildiði gibi iþlenmemiþ kenarlarý bitirin
kenar iþlemesi veya teyellemeyi veya iðneyi yerinde
katlayýnýz
bitirilmiþ alt kenarý meydana çýkarmak için kumaþýn
sað tarafý üzerine giysiyi geri katlayýnýz (aþaðýdaki
çizime bakýnýz)
kýlavuzun geri katlanmýþ kumaþa karþý yerleþtirilmiþ
konumunda baský ayaðýnýn altýna iþi yerleþtiriniz

Dikiþ 
• iðnenin yalnýzca katlamanýn kenarýný delmesi gerekir

kumaþýn her iki tarafýný yaklaþýk 4” (10cm) kadar
diktikten sonra, gerekli ise, dikiþ geniþliðini
ayarlayýnýz.

Kumaþýn
yanlýþ tarafý 

kumaþýn yanlýþ tarafý

Kumaþýn
doðru tarafý

kör kenar iþleme geniþlik 

kör kenar iþleme darlýðý
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Örgü Kumaþlarýnýn Dikiþi 

Yeni bir iðne ile baþlayýn
• kör iðneler örgülere hasar verebilir

Gerekli ise, gerilen uzayan iðne kullanýnýz 
(130/705 H-S)
• elyaflar arasýnda iðne ucu kolayca kayar

Ýnce dikiþ ipliðini kullanýn
• kaba iplikler örgülere zarar verebilir ve giysi

yýkandýðý zaman deliklerin oluþmasýna neden olabilir

Teyelleme yapýldýðý zaman, bir yamama ipliðini
kullanýnýz
• çok hafif aðýrlýktaki (80 aðýrlýk) yamama ipliði, dikiþ

tamamlandýktan sonra daha kolay çýkarýlýr

Önemli Notlar: 

Dikiþ dalgalý olur
kenar boyunca ipliði tekrar dikiniz
dikiþten sonra kumaþýn orýjýnal uzunluðunu geri elde
etmesi amacýyla, ipliði çekmek suretiyle kenarlarý
ayarlayýnýz ve dikiþin düz olmasý için baský yapýnýz

Kenarlar Toparlanýr 
tam kenar üzerinde dikiþ yapmayýnýz ancak
kenardan yaklaþýk 5mm mesafede dikiþe baþlayýnýz.
dikiþ bitirildikten sonra toleransý kesiniz.

Zamanla Aþýnma ve Yýpranma Gösterecek
Dikiþlerden Nasýl Kaçýnýlýr.

bir þerit ile dikiþleri takviye ediniz (ör. omuz þeridi).
Bu iþlemi dikiþe baþlamadan önce yapýnýz.
Hemen hemen ayný þekilde gerilebilen ve uzayan
deðiþik, çeþitli þeritler mevcuttur. Bu þeritler dikiþe
daha fazla saðlamlýk vermek amacýyla dikilebilir.

Gerekli ise, bir deneme dikiþi yapýnýz
• bugünün örgülü kumaþlarýnýn esnekliði büyük ölçüde

deðiþmektedir 
kumaþa uygun olacak þekilde ana ayarlamalarý
yapýnýz, dikiþin, kumaþ kadar elastik olmasý gerekir 
daha fazla esneklik için, daha kýsa dikiþ uzunluðunu
ve/veya daha kýsa dikiþ geniþliðini kullanýnýz

Baský Ayaðý Basýncý
• yumuþak, gevþek örgüler dikildiði zaman,

dalgalanabilir:
dikiþ düz durumda oluncaya kadar basýncý
düþürünüz

• dikiþ bilgisayarýnýn, hala doðru ve uygun olarak
kumaþý beslemesi gerekir.

Örgülerin Dikilmesindeki Problemler
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Bal Peteði Dikiþ Kenarlarý 

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

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

Bal Peteði Dikiþ Kenarlarý
• Bütün pamuklu, yünlü, sentetik ve

karýþýk elyaflý örgüler için

Hazýrlama
iþlenmiþ kenarý 3/8” (1cm) altýnda
döndürünüz; gerekli ise, baský ve
teyelleme yapýnýz

Dikiþ 
kenardan bir baský ayaðý uzaklýkta
sað taraftan dikmeye baþlayýnýz
yanlýþ taraftan fazla kumaþý düzenli
þekilde kesiniz

Denge/Düzeltmeler 
Petekli dikiþ açýlýr ve doðru ve uygun
gözükmez:

dikiþ uzunluk topuzunu kumaþ
üzerindeki dikiþ ile benzer ekran
kýsmý ile ayný olacak þekilde
döndürünüz.

Dikiþ:
Ýðne:
Ýplik:

Besleme diþlisi:
Baský ayaðý:
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Overlok Dikiþler

Dikiþ:
Ýðne:
Ýplik:

Besleme diþlisi:
Baský ayaðý:

Vari-overlok No. 3
seçilmiþ kumaþa uygun boyutta ve tipte
pamuklu veya polyester
yukarý (dikiþ pozisyonunda)
Overlok ayaðý No. 2A

Kapalý Dikiþ 
• ipek, jarse ve interlok gibi, ince, yumuþak örgülü

elastik dikiþ

Dikme
overlok ayaðý üzerinde iðne boyunca iþlenmemiþ
kenarý yönlendiriniz
dikiþ iðne üzerinde oluþacaktýr ve ayrýca kumaþýn
kenarý üzerinde gerçekleþtirecektir

Çift overlok No. 10 veya 
Jarse overlok No. 20
seçilmiþ kumaþa uygun boyutta ve tipte
pamuklu veya polyester
yukarý (dikiþ pozisyonunda)
Overlok ayaðý No. 2A

Kapalý Dikiþ
• gevþek örgülerde overlak dikiþi ve örgülerde ve

jarselerde çapraz dikiþler

Dikme 
overlok ayaðý üzerinde iðne boyunca iþlenmemiþ
kenarý yönlendiriniz
dikiþ iðne üzerinde oluþacaktýr ve ayrýca kumaþýn
kenarý üzerinde gerçekleþtirecektir

Çift Overlok Dikiþi/Jarse Overlok Dikiþi

Vari-overlok Dikiþleri

Dikiþ:

Ýðne:
Ýplik:

Besleme diþlisi:
Baský ayaðý:

2
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Dikiþ overlok No. 13 veya, Takviyeli overlok No. 19
universal, yuvarlak uçlu veya esnek iðne
pamuklu veya polyester
yukarý (dikiþ pozisyonunda)
Ters Model ayak No. 1C veya
Overlok ayaðý No. 2A

Kapalý DÝkiþ 
• kaba veya gevþek örgülerde overlok dikiþi

Dikiþ 
gerilir-uzanýr overlok kumaþ kenarý boyunca dikiniz
dikiþin, iðnenin sað sallanmasý üzerinde kumaþýn
kenarý üzerinden yapýlmalýdýr. 

Gerilmeli - Uzamalý Overlok Dikiþi / Tavsiye Edilmiþ Overlok Dikiþ 

Dikiþ:
Ýðne:
Ýplik:

Besleme diþlisi:
Baský ayaðý:

Süper Esnek/Esnek Dikiþ 

Süper Esnek No. 11 veya, Esnek No. 8
universal, yuvarlak uçlu veya esnek iðne
pamuklu veya polyester
yukarý (dikiþ pozisyonunda)
Ters Model ayak No. 1C

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

Dikiþ:
Ýðne:
Ýplik:

Besleme diþlisi:
Baský ayaðý:

ÖneriAðýr aðýrlýklý kumaþlarý kullandýðýnýz zaman,
kenardan 1cm mesafede dikiþ yapýnýz ve dikiþ
toleransýný kesiniz
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Dikiþ:
Ýðne:
Ýplik:

Besleme diþlisi:
Baský ayaðý:

Düz Birleþtirme Dikiþi 

Esnek Overlok No. 13
universal, yuvarlak uçlu veya esnek iðne
pamuklu veya polyester
yukarý (dikiþ pozisyonunda)
Ters Model ayak No. 1C 

Düz Birleþtirme Dikiþi 
kumaþ kenarlarý birbirlerinin üstüne konur ve çok
düzgün ve dayanýklý dikiþ meydana getirecek dikiþ
toleransýna dikiþ yerleþtirilir

• keçe ve deri gibi kalýn malzemeler için idealdir

Dikiþ
esnek overlok, kumaþ kenarý boyunca dikiþ yapýnýz

• dikiþin, iðnenin sað sollanmasý üzerinde, kumaþýn
üst tabakasýnýn kenarý üzerinden yapýlmasý gerekir

ÖneriKumaþ ve iplik
Uygun ve uyumlu iplik rengi kullanýldýðý zaman, bu
dikiþ, tüylü kumaþlarda görünmez. 

ÖneriKalýn Dikiþ
Normal düz dikiþin açýk olarak gerildiði ve uzadýðý
kumaþlar için özellikle elveriþlidir.
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Pratik Dikiþler ile Kenar Ýþlemeleri

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

Gözle görülür esnek kenar iþlemesi
• bütün pamuklu, yünlü, sentetik ve karýþýk elyaflý

jarseler için

Hazýrlama 
iþlemeyi kotlayýnýz ve basýnýz, gerekli ise, teyelleme
yapýnýz

Dikiþ 
arzu edilen derinlikte dikiniz (sað taraf)
fazla kumaþ parçalarýný düzeltiniz (yanlýþ taraf)

Dikiþ:
Ýðne:
Ýplik:

Besleme diþlisi:
Baský ayaðý:

Jarse Dikiþi ile Görülür Kenar Ýþlemeleri
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Dikiþ:
Ýðne:

Ýplik:
Besleme diþlisi:

Baský ayaðý:

Overlock Dikiþler ile Desteklemek

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

Overlok Dikiþi Destekleme
• bütün ince pamuklu, sentetik ve

karýþýk elyaf örgülere için

Hazýrlama 
bitirilmiþ geniþliðin iki misli boyutunda
kesiniz ve dikiþ toleransýný çiftleyiniz 
destekleme dikiþini yarýya katlayýnýz
ön kenarda dýþ tarafa açýklýðý iðnele-
yiniz ve teyelleyiniz

Dikiþ
iþlenmemiþ kenar üzerinden vari-
overlok
iþlenmemiþ kenarý, ayaðýn pimi bo-
yunca yönlendiriniz
dikiþ pimi üzerinde ve kumaþýn
kenarý üzerinde oluþacaktýr.

ÖneriDestekleme dikiþinin dalgalý olmasýný önlemek
Destekleme dikiþini açýklýktan biraz daha kýsa
kesiniz ve iðneleme yapýldýðý zaman hafifce çekiniz

ÖneriÝðneyi aþaðýya þekilde durdurma
Eðrilen etrafýnda döndürüldüðü zaman, iðne kumaþ
içerisinde kalýr (yaka kenarlarý ve kol de-likleri)

doðru taraf

yanlýþ taraf
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ÖneriKesin ve Kati Dikiþ
Dikiþ plakasý veya dikiþ kýlavuzu üzerinde kýlavuz
çizgisini kullanýnýz

Düz Dikiþ No. 1
çift iðne
pamuklu veya polyester
yukarý (dikiþ pozisyonu)
Ters Model ayak No. 1C

Örgülerde Kenar Ýþleme Apresi
• örgülerde elastik kenar iþlemeleri 
• ilave sürfile yapmaya gerek yoktur.

Hazýrlama
iþlenmemiþ kenarý, arzu edilen geniþliðin altýna
döndürünüz, bastýrýnýz ve gerekirse teyelleme
yapýnýz
çift iðneyi, dikiþ bilgisayarýna yerleþtiriniz ve ipliðe
takýnýz: iplik takma iþlemi için sayfa 16’ya bakýnýz
güvenlik programýný tekrar çaðýrýnýz, uygun çift iðneyi
ve dikiþ plakasýný seçiniz (uygun çift iðne
sýnýrlanmasý-ör. 4 mm’lik bir çift iðne için çift iðne
düðmesi 4.0’ü seçiniz)

Dikiþ
dikiþ kenarý boyunca sað tarafta dikiniz (sað tarafta
iki paralel dikiþ çizgileri gözle görülür, yanlýþ tarafta
bir zig-zag dikiþi gözle görülür)
dikiþlerden yaklaþýk 2 mm kadar fazla arta kalan
kumaþý düzeltiniz.

Çift Ýðne ile Kenar Ýþlemesi 

Dikiþ:
Ýðne:
Ýplik:

Besleme diþlisi:
Baský ayaðý:

ÖneriDikiþ uzunluðunu ayarlama 
Kumaþa göre dikiþ uzunluðunu arttýrýnýz.

ÖneriDaha Elastik Dikiþ
Daha elastik dikiþ ile sonuçlanan masura ipliði gibi
yünlü naylon kullanýnýz
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Destekleme Apresi 

Destekleme 

• kenarlarýn apresinin dekoratif ve çok pratik þekli
• eþofman, pijamalar, vs. gibi malzemeler için

uygundur.

ÖneriHazýr destekleme parçasýný kullanma
Herhangi bir kesme iþlemi eðer yoksa, iþ daha kolay
yapýlýr.

ÖneriGeniþliðe uyunuz
Çok büyük bir geniþlik söz konusu ise, kenarlarý ilk
önce krep dikiþiyle (bakýnýz sayfa 63) veya teyel
dikiþiyle hizalayýnýz.

Kesim 
geniþlik: bitirilmiþ geniþliðin iki misli artý çift dikiþ
tole-ransý
uzunluk: arzu edilen uzunluk artý çift dikiþ toleransý
boyun, göðüs, bilek veya ayak bileði etrafýnda yarýya
katlanmýþ olarak destekleme parçasýný koymak
suretiyle uzunluðu kontrol ediniz (boyun etrafýnda
destekleme parçasýnýn baþ üzerinden geçirilmek için
yeterli olup olmadýðýný kontrol ediniz)

Hazýrlama / Dikiþ
destekleme parçasýndan bir daire yapýnýz ve dikiþ
tole-ransýna göre dikiniz (kumaþa göre uygun
overlok dikiþini seçiniz)
destekleme parçasýna yarýya katlayýnýz, dikiþ iç
tarafta (teyelleme kenarlarý)
destekleme parçasýný dört eþit bölüme taksim ediniz
ve seyrek bölümleri iþaretleyiniz (Ýþaret No.1 dikiþtir)
ayrýca, giysinin kenarýný dört eþit bölüme taksim
ediniz ve çeyrek bölümleri iþaretleyiniz
giysinin sað tarafýna, destekleme parçasýnýý sað
tarafýna iðneleyiniz, dört iþaretlemenin birbirleri ile
uyumlu olmasý gerekir. Destekle dikiþiniz, arka tarafa
veya omuz dikiþi üzerine yerleþtirilmesi gerekir
makine overlok dikiþi ile dikiþ iþlemini yapýnýz
(kumaþa göre)
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Örgülü Kumaþlar üzerinde Takviye Edilmiþ Kenarlar

Dikiþ:
Ýðne:
Ýplik:

Besleme diþlisi:
Baský ayaðý:

Petekli Dikiþ No.8 veya Çalýþma Dikiþ No. 4
seçilmiþ kumaþa uygun boyutta ve tipte
hafif aðýrlýkta yamama ipliði
yukarý (dikiþ pozisyonunda)
Ters Model ayaðý No. 1C

Takviye Edilmiþ Kenarlar
• iþ elbiseleri, masa örtüsü, havlular, vs. iyi ve

elveriþlidir
• kumaþýn rengine uygun kordonu kullanýnýz.

Bu daha fazla saðlamlýk verir.

Uygun Kordonlar:
• Parlak pamuðu
• ince kroþe ipliði
• saðlam el dikiþ ipliði
• parlak kordon

Dikiþ 
ilave edilmiþ takviye için kenar boyunca bir kordonu
dikmek suretiyle petekli veya çalýþma dikiþi ile
kenarlarý dikiniz
gerekli ise, kenardan baþka bir ikinci sýrayý dikiniz. 
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Elastik, Büzgülü Elastik/Kordon Dikme

Toplama 

ÖneriBaþlangýçlarý ve sonu
saðlamlaþtýrmak
Besleme mandalý alçaltýlmýþ durumda
birkaç dikiþ dikiniz.

Dikiþ:
Ýðne:
Ýplik:

Besleme diþlisi:
Baský ayaðý:

Toplama Dikiþ No. 12 
seçilmiþ kumaþa uygun boyutta ve tipte
pamuklu veya polyester
yukarý (dikiþ pozisyonunda)
Düðme Ýliði ayaðý No. 3C

Büzgülü Elastik/Kordon 
• kumaþýn uzunluklarýnýn toplanmasý çocuk ve

oyuncak bebek elbiselerinin ve el iþçilerinin, vs. apre
iþlerinin yapýlmasý için.

Hazýrlama 
büzgülü elastiki beya kordonu kenarýn iki misli
uzunluðunda kesiniz ve uzunluk boyunca yarýya
katlayýnýz
düðme iliði ayaðý üzerinde merkez baþ parmaðýna
takýnýz
ayak altýndan kordonun her iki ucunu geri çekiniz
büzgülü elastik/kordon,düðme deliði ayaðýnýn
açýklarýnda bulunur.

Dikiþ
bir kaç dikiþ yapýnýz
önden elastiði veya kordonu kaldýrýnýz ve kendinize
doðru çekiniz, baský ayaðý arkasýna uçlarý býrakýnýz
içerisinde dikiþ yapmadan kordonu dikiniz
dikiþ yaptýðýnýz esnada, elastik malzemeyi çekiniz,
daha fazla çekilir ve uzatýlýrsa, 
dikiþten sonra, daha sýký toplanýr, kordonu kumaþa
toplanmasý için çekiniz.

ÖneriBaský ayaðý basýncý 
Gerekli ise, kumaþýn ve kordonun daha
iyi beslenmesi için baský ayaðý basýncýný
arttýrýnýz.

ÖneriKumaþýn uzun uzunluklarýnýn
toplanmasý
Merkez parmaða birinin takýlý olmasýnýn
yerine iki ayrý toplama kordonlarýný
kullanýnýz
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Elastik, Büzgülü Elastik/Kordon Dikiþi

Universal Dikiþ ile Dar Elastik Dikiþi

Dikiþ:
Dikiþ geniþliði:

Ýðne:
Ýplik:

Besleme diþlisi:
Baský ayaðý:

Universal Dikiþ No. 15
elastik malzemenin geniþliðine baðlýdýr
seçilmiþ kumaþa uygun boyutta ve tipte
pamuklu veya polyester
yukarý (dikiþ pozisyonunda)
Ters Model ayaðý No. 1C veya
Nakýþ ayaðý No.6 (isteðe baðlý aksesuar)

Elastiki malzeme üzerinde dikiþ
• kumaþýn uzunluklarýnýn toplanmasý için
• ince kumaþlarda, dýþ giysilerde, spor giysilerinde,

çocuk ve oyuncak bebek, el iþi giysileri, vs. de
buruþuklar ve farbalalar için 

• dirsek, kol kenarlarý ve yaka açýklýklarýný toplamak
için çok iyi çalýþýr.

Hazýrlama
istenilen uzunluða elastik malzemeyi kesiniz

Dikiþ 
dikiþ geniþliðini, elastik malzemeden biraz daha
geniþ olacak þekilde ayarlamak suretiyle elastik
malzemeyi dikiniz

• iðnenin elastik malzemeyi delmemesi gerekir
dikiþ iþleminden sonra, toplama malzemelerini
düzgün ve eþit þekilde ayarlayýnýz.

ÖneriElastik malzemenin baþlangýc ve sonunu
saðlamlaþtýrma
Elastik malzemeyi saðlamlaþtýrmak için ileriye ve
geriye doðru bir kaç düz dikiþ dikiniz.

ÖneriHýzlý kenar iþleme apresi 
• çocuk ve oyuncak bebek giysileri için

dikiþleri dikmeden önce elastik malzeme ile dirsek
ve kol kenarlarýný dikiniz.
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Elastik, Büzgülü Elastik/ Korddon üzerinde Dikiþ

Geniþ Elastik Malzeme üzerinde Dikiþ 

Dikiþ:

Dikiþ uzunluðu:
Ýðne:
Ýplik:

Besleme diþlisi:
Baský ayaðý:
Ýðne duruþu:

Ýþleyen Dikiþ No. 4 veya, Dikilmiþ zig-zag No. 16
veya Likra Dikiþ No. 17 
elastik malzeme üzerinde dikiþ
seçilmiþ kumaþa uygun boyutta ve tipte
pamuklu veya polyester
yukarý (dikiþ pozisyonunda)
Ters Model ayaðý No. 1C
aþaðýya

Geniþ Elastik
• spor giysiler ve bayan iç çamaþýrlarý kenarlarý içindir

Hazýrlama 
elastik malzemeyi, arzu edilen uzunluða kesiniz
kumaþ kenaarýný ve elastik malzemeyi 4 eþit bölüme
bölünüz ve buna göre iþaretleyiniz
iþlenmemiþ kenara elastik malzemeyi iðneleyiniz ve
iþaretleri uyumlu duruma getiriniz.

Dikiþ
dikiþ yaparken, elastik malzemeyi iþlenmemiþ
kenara uzatýnýz 
dikiþlere yakýn olan fazla kumaþý kesiniz.

ÖneriÝlk önce kenarlarý toplayýnýz
yaklaþýk 2” (5cm) uzaklýkta, yak. 5mm’lik iki
paralel düz dikiþi ilk önce dikiniz
ipliklerin baþlangýcýný düðümleyiniz
masura ipliðini tutunuz ve kumaþý toplayýnýz
baþlamak için uzatma ve germe yapmadan elastik
malzeme düz olarak dikilebilir.

ÖneriElastik malzemeden çok fazla uzamasýný ve
gerilmesini önleme

elastik malzemeyi fazla uzatmak ve germeyi
önlemek amacýyla, kumaþa uyumlu olmak için baský
ayaðý basýncýný ayarlayýnýz.
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Elastik, Büzgülü Elastik/Kordon üzerinde Dikiþ

Elastik Kenarlar 

ÖneriKumaþýn gerilmesinin önlenmesi
Dikildiði esnada kumaþýn gerilmesini ve uzamasýný
önlemek amacýyla, kumaþa uygun olacak þekilde
baský ayaðýnýn basýncýný düþürünüz.

zig-zag Dikiþ No. 2
yaklaþýk 5mm
1-1.5mm
seçilmiþ kumaþa uygun boyutta ve tipte
pamuklu veya polyester
yukarý (dikiþ pozisyonunda)
Ters Model ayaðý No. 1C

Elastikkenarlar:
• þekli bozuk kenarlarý yeniden düzgün

þekillendirmek için örgülü giysilerde kullanýnýz

Dikiþ
kumaþýn kenarý boyunca büzgülü elastik
malzemenin çift uzunluðunu yönlendiriniz, bunu
yaparken elastik malzemeyi hafifce uzatýnýz. 
zig-zag dikiþi ile elastik malzemeyi dikiniz (elastik
malzeme arasýndan dikiþ yapmayýnýz, yalnýzca
üzerinden dikiþ yapýnýz)
dikiþ bittikten sonra, uygun þekli ve boyutu elde
etmek amacýyla elastik malzemeyi ayarlayýnýz.

Dikiþ:
Dikiþ Geniþliði:
Dikiþ uzunluðu:

Ýðne:
Ýplik:

Besleme diþlisi:
Baský ayaðý:
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Otomatik Yamama 

Deliklerin veya Aþýnmýþ, Yýpranmýþ Alanlarýn Hýzlý Yamalanmasý

Dikiþ:

Ýðne:
Ýplik:

Besleme diþlisi:
Baský ayaðý:

Basit Yamama Programý No. 22 
Takviyeli Yamama Programý No. 23
seçilmiþ kumaþa uygun boyutta ve tipte
hafif aðýrlýkta yamama ipliði
yukarý (dikiþ pozisyonunda)
Otomatik düðme iliði ayaðý No. 3A
Ters Model ayaðý No.1C (yalnýzca yamama
programý No. 22 içindir)

Basit Yamama Programý No. 22
Bütün kumaþlarda uzunlamasýna taneler boyunca ipliði
deðiþtirin.

Hazýrlama 
Ters Model ayaðý No. 1C
ekranýn alt tarafýnda uzunlamasýna taneler boyunca
ipliði deðiþtirin
gerekli ise, aþýnmýþ, yýpranmýþ alan altýna hafif
aðýrlýkta stabilizörün bir parçasýný yerleþtirin.

Dikiþ 
birinci sýrayý dikiniz ve durunuz
arzu edilen uzunlukta Hýzlý Ters düðmesine basýnýz
ve serbest býrakýnýz:Bu birinci uzunluðu programlar
dikiþ iþlemine devam ediniz. dikiþ bilgisayarý
otomatik olarak durur.

Not:
Basit Yamama programý No. 22 otomatik düðme iliði ayaðý 
No. 3A ile ayrýca yapýlabilir (aþaðýdaki tanýmlamaya bakýnýz)

ÖneriYamama iþlemi tüm aþýnmýþ veya yýpranmýþ alaný kapsamazsa
aþýnmýþ veya yýpranmýþ alaný kapsamaya devam etmek amacýyla
ayak altýnda iþini tekrar yerleþtirin, arzu edildiði kadar sýklýkta tekrar
edilebilir (uzunluk kayýt edilir).

ÖneriÞayet yama bozuk olarak meydana
gelirse ayak (Balans) fonksiyonu ile
düzeltini, Sayfa 183’ye bakýnýz.

Takviyeli Yamama Programý No. 23
Bütün kumaþlarda uzunluðuna ve çapraz yöndeki
taneler boyunca iplikleri deðiþtirin 

Hazýrlama
Otomatik düðme Ýliði ayak No. 3A’yý kullanýnýz
gerekli ise, aþýnmýþ, yýpranmýþ alan altýna hafif
aðýrlýkta stabilizörün bir parçasýný yerleþtirin.

Dikiþ
iðneyi, aþýnmýþ, yýpranmýþ alanýn üst sol tarafýna
yerleþtiriniz
birinci dikey sýrayý dikiniz
arzu edilen uzunlukta Hýzlý Ters düðmesine basýnýz
ve serbest býrakýnýz: Bu birinci uzunluðu programlar
dikiþ iþlemine devam ediniz. dikiþ bilgisayarý iþ
bitiminde otomatik olarak durur.
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Manuel Yamama 

ÖneriÝplik kopmalarý 
Ýplik kopmasý bir problem ise, o zaman kasnaðý
pürüzsüz þekilde hareket etmediði anlamýna gelir.

Dikiþ:
Ýðne:
Ýplik:

Besleme diþlisi:
Baský ayaðý:

Düz dikiþ No. 1
seçilmiþ kumaþa uygun boyutta ve tipte
hafif aðýrlýkta yama ipliði
aþaðý (yamama pozisyonu
Yamama ayaðý No. 9 (isteðe baðlý aksesuar)

Manuel Yamama 
• deliklerin veya aþýnmýþ veya yýpranmýþ alanlarýn

yamama iþleri
• bütün kumaþlarda uzunluðuna ve çaprazlama

boyunca iplikleri deðiþtirin

Hazýrlama 
bozulmayý önlemek amacýyla kumaþý yamama
kasnaðýna geriniz
kayar masanýn kullanýlmasý tavsiye olunur.

Dikiþ 
el ile yamama kasnaðýný hareket ettiriniz
baský kullanmadan, sol taraftan sað tarafa doðru
çalýþýnýz
üstte ve altta yön deðiþtirildiði zaman eðrilen
içerisinde hareket edin (Bu delik oluþmasýný ve iplik
kopmasýný önlemiþ olduðu için, noktalardan
kaçýnýnýz)
farklý uzunluklarda çalýþýnýz, böylece iplik kumaþ
içerisinde «kaybolur»

Not:
Uygun malzemeyi
büyük alana
yerleþtiriniz 

1. Delik üzerinde dikiþ 
deliði kapsamasý amacýyla, birinci sýralarý dikiniz (çok
yakýn deðil, aþýnmýþ, yýpranmýþ alanýn ötesinde dikiþ
iþlemi)
düzensiz uzunluklardaki sýralarý iþleyiniz
seyrek bir dönüþ ile iþi döndürünüz – 90° 

2. Birinci sýralarý kapsayýnýz
birinci sýralar üzerinde dikiþ yapýnýz-yumuþak bir
apre iþlemi için çok yakýn olarak deðil
yarým bir dönüþ ile iþi döndürünüz –180°

3. yamayý tamamlayýn
gevçekse ve 2nci sýra olarak ayný yönde

ÖneriZayýf dikiþ formasyonu
• iplik kumaþýn sað tarafýnda bulunuyorsa, o zaman

kasnak çok hýzlý hareket etmektedir
• kumaþýn yanlýþ tarafýnda dðümler mevcut ise, o

zaman kasnak çok yavaþ hareket etmektedir.

1

2

3
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Örgüleri ve Jarseyi Yamama

Jarse dikiþ No. 14
seçilmiþ kumaþa uygun boyutta 
ve tipte 
hafif aðýrlýkta yama ipliði
yukarý (dikiþ pozisyonu)
Ters Model ayak No. 1C

Dikiþ:
Ýðne:

Ýplik:
Besleme diþlisi:

Baský ayaðý:

ÖneriÖrgüler 
Kumaþa zarar vermemek amacýyla yeni
bir iðne kullanýnýz.

ÖneriGerilir-uzanýr kumaþlarý dikme 
kumaþ altýna bir stabilizör yerleþtiriniz
gerekli ise, bir esnek iðne kullanýnýz
(130/705H-S), ucu elyaflar arasýnda
kolayca kayar.
dikiþ iþlemi esnasýnda dikiþin
gerilmesini ve uzamasýný önlemek
amacýyla, kumaþa elveriþli olacak
þekilde baský ayaðýnýn basýncýný
düþürünüz

Aþýnmýþ, yýpranmýþ veya hasarlý alanlarýn kapsanmasý
• örgülü kumaþlar, kadýn iç çamaþýrlarý için özellikle uygundur.

Hazýrlama 
aþýnmýþ hasarlý alaný kesmeyiniz
esneklik elde etmek amacýyla yamanýn kenarlarýný düzeltiniz 
sað tarafa doðru iðneleyiniz ve teyelleyiniz

Dikiþ 
aþýnmýþ, yýpranmýþ alan üzerine yamayý yerleþtiriniz
kenarlarý dikiniz
gerekli ise, ilk önce ikinci sýra içerisini dikiniz
aþýnmýþ, yýpranmýþ veya hasarlý alaný kesiniz.
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El Serbest Olarak Nakýþ Ýþlemi 

Önerisuda çözülmüþ bir stabizörde Serbest El Nakýþ
Ýþlemi
Motifler ayrýca suda çözülür stabilizör üzerinde nakýþ
yapýlabilir. Dikiþlerin birbirlerini örtmesinden emin
olunuz, böylece kenar saðlam ve sýký olarak örülmüþ
olur. Bundan sonra stabilizörü yýkayýnýz. Motifi bir
projeye aplik yapýnýz.

Dikiþ:
Ýðne:
Ýplik:

Besleme diþlisi:
Baský ayaðý:

Düz dikiþ No. 1 veya Zig-zag dikiþ No. 2
seçilmiþ kumaþa uygun boyutta ve tipte
nakýþ ipliði masurada hafif aðýrlýkta iplik
aþaðý (yamama pozisyonu)
Yama ayaðý No. 9 (isteðe baðlý aksesuar) veya 
Serbest el Nakýþ ayaðý No. 24 (isteðe baðlý
aksesuar)

Serbest El Nakýþ Ýþlemi 
• serbest el nakýþ iþlemi, yaratýcý tasarým iþleri için

kullanýlýr. Düz dikiþ No. 1 veya zig-zag dikiþ No. 2 ile
kumaþýn yüzeyi dar veya geniþ dikiþler ile
kaplanabilir 

• inceden orta aðýrlýkta kumaþ kullanýnýz

Hazýrlama
kumaþ üzerinde bir kurþun kalem veya iþaretleme
kalemi ile arzu edilen motifi çiziniz 
kumaþ altýna stabilizatör yerleþtiriniz
Tahta nakýþ kasnaðýna kumaþý ve stabilizörü geriniz
(isteðe baðlý aksesuar)
kayar masa kullanýnýz

ÖneriÝlave Tasarým Ýmkanlarý 
farklý ve deðiþik iplik ve kumaþ kullanýnýz

Not:
kalýn bir dekoratif iplik, masura ipliði olarak
kullanýlýrsa, o zaman ekstra masura kutusunun
satýn alýnmasý gerekir.

Dikiþ 
dikiþ uzunluðu «0»’a ayarlayýnýz ve üst iplik
gerilimini hafifce azaltýnýz
kumaþýn yüzeyini kapsamak için zig-zag dikiþ 
No. 2’yi kullanýnýz ve motife göre dikiþ geniþliðini
ayarlayýnýz.
düz çizgileri dikmek için Düz Dikiþ No. 1’i kullanýnýz
bazý pratik elde edinceye kadar dairesel hareket ile
dikiþe baþlanýlmasý tavsiye olunur
her iki el ile kasnaðý tutunuz ve pürüzsüz þekilde
hareket ettiriniz. Aþaðýya ve yukarýya doðru hareket
etmek kenar taraflarý nakýþ iþleminden daha
kolaydýr. Kenar taraflarýn nakýþ iþlemini yapmak için
kasnaðý döndürünüz.
arzu edilen yoðunluða göre birbirine yakýn olarak
dikiþlerin sýralarýný nakýþlayýnýz
düzgün, sabit ve tutarlý hýz ile hareket ediniz.
Kumaþýn sað tarafýnda iplik gevþek ise, o zaman
dikiþ alaný çok hýzlý hareket ettirilmiþtir. Yanlýþ tarafta
küçük düðümler varsa, o zaman dikiþ alaný çok
yavaþ hareket ettirilmiþtir.
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Barteks Programý

ÖneriDekoratif barteks 
dikiþ uzunluðunu artýrýn ve bir dekoratif unsur olarak
dekoratif iplik ile barteks programýnýnda dikiþ yapar
veya bir dekorasyon olarak biri birisi ile dik açý
konumunda ikisini beraberce birleþtirir.

ÖneriFermuar kýsaltma 
çok uzun olan bir fermuar, düzgün ve muntazam þekle
getirilebilir ve çubuk iðne program No. 25 kullanmak
suretiyle takviye edilebilir.

Dikiþ:
Ýðne:
Ýplik:

Besleme diþlisi:
Baský ayaðý:

Barteks programý No. 24 veya No. 25
seçilen kumaþa uygun boyutta ve tipte
pamuklu veya polyester
yukarý (dikiþ pozisyonu)
Ters model ayaðý No. 1C

Barteks Programý
• fermuarlar, cep kenarlarýný takviye etmek ve kayýþ

üzerinde dikiþ yapmak için
• yorganlara þerit takma iþlemleri için kullanýnýz.

Dikiþ 
• dikiþ bilgisayarý, çubuk iðne programý ile üst sol

taraftan baþlar ve programýn sonunda otomatik
olarak durur.
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Kelebek Dikiþi 

ÖneriEl Dikiþi Etkisi 
El dikiþi etkisini elde etmek için, dikiþ daha aðýrdan
bir iplik ile dikilebilir.

Dikiþ:
Ýðne:

Ýplik:
Besleme diþlisi:

Baský ayaðý:

Kelebek dikiþ No. 26 ve No. 27
seçilmiþ kumaþa uygun boyutta ve
tipte 
pamuklu, dekoratif veya polyester
yukarý (dikiþ pozisyonu)
Ters Model ayaðý No. 1C veya 
Yan taraf hareket ayaðý No. 40C

ÖneriKelebek dikiþ, ayrýca dekoratif etki olarak kullanýlabilir.

Kelebek Dikiþleri
Kelebek dikiþ, dikiþlerin sonunda takviye olarak
kullanýn, ör. cep kenarlarý veya yarýk dikiþler
• dikiþ No. 26 orta aðýrlýktan kalýn kumaþ için kullanýlýr
• dikiþ No. 27 ince aðýrlýktan orta aðýrlýktaki kumaþlar

için

Dikiþ
yarýk yerin sonunda veya cep kenarýna dikiþin
ortasýna Baský Ayak No. 1C’yi yerleþtiriniz.
kelebek dikiþi alt taraftan üst tarafa otomatik olarak
dikilir (ters taraflar)
dikiþ bilgisayarý sonunda otomatik olarak durur.
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Dekoratif Dikiþler

Dikiþ Özeti

Önemli dekoratif Dikiþ
Bilgileri

Dekoratif Dikiþler 9mm

Fonksiyonlar ile Birleþtirilmiþ
Dekoratif Dikiþler 

Pratik ve Dekoratif Dikiþleri
Birleþtirme

Çapraz dikiþler 

Geleneksel Teknikler

Kenar Ýþleme Dikiþleri

Ýðne Tutturma Dikiþleri

Kenarlarýn Topaklanmasý

Düzeltilmiþ Topaklama

Yan Taraf Hareket Dikiþleri
• Genel Bilgiler • Manuel birleþtirme için 

plakalarýn kullanýlmasý • 16 yönlü dikiþ ile
otomatik baðlantý 

16 Yönlü Dikiþ 

Dikiþlerin Baðlanmasý

4 Yönlü Dikiþler 
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74 Dekoratif Dikiþler – Özet

Dekoratif Dikiþler 
9mm, 40mm, 16 Yönlü Dikiþler ve 4 Yönlü Dikiþ 

Özet 

Dekoratif Dikiþler,
16 ve 4 dikiþ yönleri

Dekoratif dikiþ butonu basýnýz 16/4 yönler

Özet 
• aþaðýdaki kategori listesi gözükür:

Kategori 101... = «Nature» dekoratif dikiþler, 9mm
Kategori 201…  = «Nature» dekoratif dikiþler, 40mm
Kategori 301… = Çapraz dikiþler, 9mm
Kategori 401… = Ev dekorasyon dikiþler, 9mm
Kategori 501… = Saten ve yorgan dikiþleri, 40mm
Kategori 601… = Makine süsleri, 9mm
Kategori 701… = Geleneksel dikiþler, 9mm
Kategori 801… = Geleneksel dikiþler, 40mm
Kategori 901… = «Çocuklar» dekoratif 

dikiþler, 9mm
Kategori 1015… = «Çocuklar» dekoratif 

dikiþler, 40mm
Kategori 1101… = Burçlar 
Kategori 16 Yönlü Dikiþ 
Kategori 4 Yönlü Dikiþ 

• dikiþlerin komple bir listesi için, sayfa 268-271 ‘e
bakýnýz •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Önemli dekoratif Dikiþ Bilgileri 

Dekoratif Dikiþler 
Dekoratif Dikiþ butonuna basýn 

• ekranda komple bir genel görünüm gözükür: 

• 101,…, 301,…, 401, …, 601, …, 701, …, 901, …
= dekoratif dikiþler 9mm (9mm dikiþ geniþliðine
kadar dekoratif dikiþler)

• 201, …, 501, …, 801, … 1015, …, 1101, …
= yan taraf hareket dikiþler (4 ok ile iþaretlenmiþtir);
yan taraf hareket dikiþleri büyük dikiþlerdir veya yan
taraftan ve ayrýca ileri ve geriye doðru beslenen
kumaþ ile dikilen dýþ çizgi tasarýmlarýdýr. 

• 4 yönlü dikiþ, 16 yönlü dikiþ:
4 veya 16 yönde otomatik besleme
arzu edilen kategoriyi seçmek ve faaliyete geçirmek
için uygun ve doðru butona dokunun
arzu edilen dikiþi seçin.

Çeþitli dekoratif dikiþlerin uygulanmasý
Kumaþ türüne ve tipine baðlý olarak, kumaþý artýrmak amacýyla basit
veya daha karmaþýk dekoratif dikiþleri seçiniz

Hafif aðýrlýkta kumaþlar
• Hafif aðýrlýktaki kumaþ üzerinde özel, güzel etki saðlamak için basit

dekoratif dikiþleri kullanýnýz (ör. dekoratif dikiþ no. 101)

orta aðýrlýkta kumaþlar 
• Basit ve daha karmaþýk dekoratif dikiþler-üçlü düz dikiþ ile

programlanmýþtýr veya bir kaç saten dikiþ ile programlanmýþtýr-
özellikle orta aðýrlýktaki kumaþlar için elveriþlidir (ör. dekoratif dikiþ
no. 107)

aðýr aðýrlýkta kumaþlar
• Daha karmaþýk dekoratif dikiþler için kullanýnýz- çok mükemmel

dikiþ için, aðýr aðýrlýktaki kumaþlar üzerinde-saten dikiþler ile
programlanmýþtýr (ör. dekoratif Dikiþ No. 401)

Mükemmel Dikiþ Dormasyonu
ayný iðneyi ve masura iplik rengini kullanýnýz
mükemmel dikiþ formasyonu için yanlýþ taraf üzerinde stabilizör
kullanýnýz.
kumaþýn toplu olan sað tarafýnda ilaveten suda çözülür stabilizör
kullanýnýz (ör. yün, kadife, vs.)
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Uygulamalar

• bireysel program hakkýnda daha fazla bilgi için
sayfa 154’ye bakýnýz ••••••••••••••••••••••••••••••••••••

• daha fazla bilgi için sayfa 24-25’e bakýnýz •••••••••••

76 Dekoratif Dikiþler – Uygulamalar

Önerideðiþtirilen görüntü ayarlarýný kaydetme
dikiþ geniþliði Bireysel Programýnýzda deðiþtirilmiþ
ayarlarýyla kaydedin
dikiþinfabrika ayarlarýný kalýcý olmak üzere deðiþtirin 

Dekoratif dikiþler 9mm
seçilen kumaþa uygun 
büyüklük ve tip
pamuklu, dekoratif
Yukarý (dikme pozisyonunda)
Ters model ayaðý No. 1C, 
Açýk nakýþ ayaðý No. 20C

Dekoratif Dikiþler
• herhangi bir malzeme için
• nakýþ ve süsleme için

Dikiþ:
Ýðne:

Ýplik:
Besleme diþlisi:

Basýcý ayak:

Dikiþ seçimi 
dekoratif dikiþler düðmesine basýn
ekranda istenen dikiþ dosyasýný seçin (100, 300,
400, 600, 700 ve 900 gruplarý, 9mm dikiþleridir)
istenen dikiþi seçin

Ekran
• dikiþ geniþliði ve uzunluðu mavi renkte belirtilmiþtir
• görüntü ayarlarý (dikiþ uzunluðu ve geniþliði)

deðiþtirilebilir 

Dikiþ Geniþliðini Deðiþtirme (1)

1                 2

Dikiþ Uzunluðunu deðiþtirme (2)
• dekoratif sonuçlar ve dikiþ

ayarlamalarý için (örneðin hacimli
bölgelerde)
daha uzun = harici dikiþ uzunluðu
düðmesini saat yönünde çevirin
daha kýsa = harici dikiþ uzunluðu
düðmesini saat yönünün tersine
çevirin

• görüntü ayarlarý ve yapýlan
deðiþiklikler ekranda görünecektir
görüntü ayarlarýný eski haline getirme
= dikiþ geniþliði veya uzunluk koluna
dokunun ya da harici düðmeleri
çevirin

• Dekoratif sonuçlar ve dikiþ ayarlamalarý için (örneðin
hacimli bölgelerde)
daha geniþ = harici dikiþ geniþliði düðmesini saat
yönünde çevirin
daha dar = harici dikiþ geniþliði düðmesini saat
yönünün tersine çevirin

• görüntü ayarlarý ve yapýlan deðiþiklikler ekranda
görünecektir 
görüntü ayarlarýný eski haline getirme = dikiþ
geniþliði veya uzunluk koluna dokunun ya da harici
düðmeleri çevirin 

Dekoratif Dikiþler

9mm
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dekoratif dikiþler 9 mm
seçilen kumaþa uygun büyüklük ve tip
pamuklu, dekoratif
yukarý (dikme pozisyonunda)
Ters model ayaðý no. 1C veya
açýk nakýþ ayaðý No. 20C

Dekoratif dikiþleri ve fonksiyonlarý birleþtirerek þaþýrtýcý
etkiler yaratýn.

Talimatlar
istenilen dikiþi seçin 
istenen fonksiyonu seçin 

• deðiþtirilen dikiþ ekranda görünür
• tek bir dikiþ birçok fonksiyonla birleþtirilebilir 

Fonksiyonlarý Silme
Harici «clr» butonuna basýn ya da özel fonksi-
yonlarý tek tek ekranda karþýlýk gelen fonksiyonlara
dokunarak silin.

Yansýtmalý Dekoratif Dikiþler
Dikey yansýtma imgesi (sol/sað) fonksiyonuna
dokunun 

• dikiþi saða/sola yansýtýr. 

Yatay Yansýtma Ýmgesi (yukarý/aþaðý) fonksiyonuna
dokunun

• Dikiþi yatay olarak dikme yönünde, yukarý aþaðý
yansýtýr

Ýki Yansýtma Fonksiyonuna ayný anda dokunun
• Dikiþi hem yatay hem de dikey olarak yansýtýr

Dikiþ:
Ýðne:
Ýplik:

Besleme diþlisi:
Basýcý ayak:

Dekoratif Dikiþleri ve Fonksiyonlarý Birleþtirme 
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Dekoratif Dikiþi Uzun Dikiþ
Fonksiyonu (1) ile Deðiþtirme

Uzun Dikiþ fonksiyonuna basýn
• dikiþ bilgisayarý her bir farklý dikiþi

dikecektir
• Tamamen deðiþen dikiþ ekranda

görünecektir

Dekoratif Dikiþleri Model Geniþletme
Fonksiyonu (2) ile Uzatma 

Model Geniþletme fonksiyonuna bir
kere ya da daha fazla dokunun

• seçili dikiþ iki ila beþ katýna geniþler
(uzar)

• bazý dikiþlerin geniþleme kapasitesi
sýnýrlýdýr ve bu yüzden ilk
büyüklüklerinin 3 ila 5 katýna
geniþletilemezler

Çift, Üçlü veya Kanatlý Ýðne Ýle 
Dikme (3)

Uygun iðneyi takmadan önce
Güvenlik Programýný çalýþtýrýn 

• dikiþi seçerken, dikiþ geniþliði, seçilen
iðneye göre otomatik olarak sýnýrlanýr

• en iyi sonuçlara basit dikiþlerle ulaþýlýr 

Denge (4)
• Çeþitli sonuçlar (dikiþ çeþitleme- leri)

için Denge fonksiyonunu kullanýn

• Güvenlik Programý hakkýnda daha
fazla bilgi için sayfa 32’ye bakýnýz ••

78 Dekoratif Dikiþler – Uygulamalar

1 2

3 4

Öneri«Model Sonu» Ekleme 
ana çerçevede Model Sonu düðmesine dokunun: dikiþ bilgisayarý
ayrý bir dikiþin sonunda ya da bir kombinasyon içerisindeki bir
dikiþin sonunda duracaktýr
ekranda Model Sonu 1-9x fonksiyonuna dokunun: dikiþ bilgisayarý
kaydedilmiþ tüm tekrarlamalar bitince durur

• Denge fonksiyonu hakkýnda daha
fazla bilgi için Sayfa 183-184’ bakýnýz
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Kombi Modunda Pratik ve Dekoratif Dikiþler

Dikiþ:
Ýðne:
Ýplik:

Besleme diþlisi:
Basýcý ayak:

Dekoratif ve pratik dikiþler 9 mm
seçilen kumaþa uygun büyüklük ve tip
pamuklu, dekoratif
Yukarý (dikme pozisyonunda)
Ters model ayaðý No. 1C ya da 
Açýk nakýþ ayaðý No. 20C

«Kombi Modu»’u seçin
• Kombi Mod açýlýr ve dikiþ kombinasyonlarý yaratmak

için hazýrdýr

Not:
Aþaðýdaki bazý özel programlar dýþýda pratik ve dekoratif
dikiþlerin bir çoðu
birleþtirilebilir:
Güvenlik Programý No. 324
Güvenlik Dikiþi No. 5
Teyel No. 21
Örgü No. 22 ve No. 23
Barteks No. 24 ve No. 25
Yýrtmaç dikiþleri No. 26 ve No. 27
Düðme deliði kategorisindeki dikiþler No. 51-63

Pratik ve Dekoratif Dikiþleri Birleþtirme
istenen dikiþi seçin 

• seçilen dikiþ, dikiþ göstergesinde belirir 
baþka bir dikiþ seçin 
istenen dikiþ kombinasyonu tamamlanýncaya kadar
bu þekilde devam edin

Bir Dikiþ Kombinasyonu için Örnek
Makine Süsleme dikiþleri: dikiþ No. 655'e bir kez
dokunun
Pratik Dikiþler penceresini açýn ve Düz dikiþ No. 1'e
bir kez dokunun
Dekoratif Dikiþler penceresini açýn ve Makine
Süsleme dikiþlerindeki dikiþ No. 606'ya bir kez
dokunun
Pratik Dikiþler penceresini açýn ve Düz dikiþ No. 1'e
bir kez basýn 
Siz dikerken dikiþler sürekli olarak deðiþir.

• Kombinazyonun ön izlemesi için sayfa 160’ya
bakýnýz •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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• «Kombinsyonlarý Kaydetme» bakýnýz
sayfa 158 ••••••••••••••••••••••••••••••

80 Dekoratif Dikiþler – Uygulamalar

Dikiþ Eklemek 
• dikiþler her zaman cetvel sürgüsünün üzerine eklenir
• bir dikiþ kombinasyonunun baþlangýcýna bir dikiþ eklemek için

döndürme okunu kullanarak cetvel sürgüsünü yukarýya götürün 
istenen bölgeyi çalýþtýrma = Dikiþ Deðiþtirme Alanýndan istenen
dikiþi seçin ya da oku o dikiþe kaydýrýn 
yeni dikiþi seçin 

• dikiþ cetvel sürgüsünün üzerine eklenir.

Dikiþ Silme
• dikiþler her zaman cetvel sürgüsünün üzerinde silinir

Dikiþ Deðiþtirme Alanýndan istenen dikiþi seçerek ya da istenen
dikiþe doðru kaydýrarak istenen bölgeyi çalýþtýrýn
«Sil»’e dokunun

• dikiþ silinir 

Bir Dikiþ ve Fonksiyon Kombinasyonuna Örnek
dikiþ No. 656'ya bir kez dokunun
dikiþ No. 656'ya bir kez daha dokunun ve dikiþi
dikme yönünde yansýtmak için Dikey Yansýtma
Ýmgesi fonksiyonunu çalýþtýrýn

• dikiþ dikme yönünde akseder
• siz dikerken, dikiþler orijinal halleri ve akseden

biçimlerinde deðiþir

Tek ya da Çoklu Tekrarlamalarla Dikiþ
Kombinasyonlarý

Dikiþ kombinasyonu yaratýn
«Örnek Tekrarlama 1-9» a bir kez ya da daha fazla
dokunun (1 den 9'a kadar karþýlýk gelen numara
belirir)

• dikiþ kombinasyonu tekrarlamalarýnýn
programlanmýþ sayýsý bitince dikiþ bilgisayarý
otomatik olarak duracaktýr 

Bir Kombinasyonu Düzeltme 

ÖneriGüvenlik fonksiyonu ekleme
(4 küçük güvenlik dikiþi)

bir dikiþ kombinasyonu içinde bir fonksiyonu programlama:
istenen dikiþler buna göre korunur.

ÖneriTamamlanmýþ Kombinasyonlarý saða/sola 
yansýtma

Multifonksiyon butonuna dokunun
«Yansýtma Kombinasyonu»’na dokunun

• tüm kombinasyon saða/sola akseder
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Çapraz dikiþler

Dikiþ:
Ýðne:
Ýplik:

Besleme diþlisi:
Basýcý ayak:

Çapraz dikiþler No. 301-314
kumaþa uygun büyüklük ve tip
pamuklu, dekoratif
Yukarý (dikme pozisyonunda)
Ters model ayaðý No. 1C ya da 
Açýk nakýþ ayaðý No. 20C

• çapraz dikiþ geleneksel bir tekniktir ve dekoratif
dikiþler serisini uzatýr 

• çapraz dikiþler bir keten bezi dokuma ile kumaþa
dikiliyorsa, el dikiþi etkisi gerektirir ve elle dikilmiþ
çapraz dikiþ görünümü verir.

Uygulamalar 
• ev mobilyalarý için 
• giysilerde süslemeler için
• genel olarak süsleme için

Dikiþ 
301 - 314 No'lu çapraz dikiþler diðer herhangi bir
dekoratif dikiþ gibi dikilir ve birleþtirilebilir

Dikiþ Süslemeleri 
çapraz dikiþi seçin 
dikiþ yeri rehberini kullanarak ya da dikiþ yeri rehber
tablosunda kaydýrarak bir sýra dikin

• ilk sýrayý düz bir çizgide dikmek takip eden sýralar
ona göre dikileceðinden önemlidir
yeni bir dikiþ seçin 
ilk sýraya bir basýcý ayak uzaklýðýnda ya da dikiþ yeri
rehberini kullanarak ikinci bir sýra dikin
dikiþin diðer sýralarý için bunlarý tekrarlayýn

ÖneriÇapraz dikiþ için pamuklu nakýþ ipliði kullanýn 
Dikiþ daha dolgun görünür.
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Heirloom Teknikleri / Dantel Dikme 

Heirloom Dikiþi 
• en eski ve en geleneksel nakýþ iþi tekniklerinden

biridir.
• bir örtünün uyumlu danteli gibi süslemeler ev

mobilyalarý ve giysilerde kullanýlmak üzere beyaz
pamuklu ya da keten bezi üzerine dikilir 

• heirloom nakýþý, -diðerlerinin arasýnda- kenar
iþlemesi, dantel birleþtirme ve ekleme, dolgulu saten
kenar oyasýný da içerir.

Dantel Birleþtirme ve Ekleme

Dikiþ:
Ýðne:
Ýplik:

Besleme:
kancasý:

Basýcý ayak:

Zig-zag No. 2
kumaþa uygun büyüklük ve tip
pamuklu veya dekoratif
yukarý (dikme pozisyonu)
Ters model ayaðý No. 1C ya da
Kenar dikiþ ayaðý No. 10C (özel
aksesuar)

Dantele Kumaþý Birleþtirme
danteli, kenarlarý en az 3/8"
(1cm) (= dikiþ payý) bitiþecek
þekilde kumaþýn sað tarafýna
yerleþtirin ve toplu iðneyle
tutturun

• dantel kumaþýn üzerinde ters
durur.
danteli birleþtirmek için Düz Dikiþ
No.1' i kullanýn
dikiþ yeri payýna kumaþýn ters
tarafýna doðru geri basýn.
kumaþý sað tarafýndan dantelin
üzerine dikmek için sað taraftan
bir dar zig-zag dikiþi (dikiþ
geniþliði yaklaþýk 11/2 - 21/2,
uzunluk yaklaþýk 1/2) kullanýn.
Dikiþlerin kenarý birleþtirmesi için
dantelin kenarý boyunca dikin
kumaþýn ters tarafýnda fazlalýklarý
düzeltin

Dantele Dantel Ekleme
dantel parçalarýný birbirinin
yanýna yerleþtirin (kenarlar tam
olarak kavuþmalýdýr)
iki danteli birbirine dikmek için
ince bir zig-zag (dikiþ geniþliði
yaklaþýk 11/2- 2, uzunluk
yaklaþýk 1/2) dikiþi kullanýn. Ýðne
salýnýmý sýrayla iki dantel kenarýný
da yakalamalýdýr. Kenar dikiþ
ayaðý No.10'u kullanýn

Bir kumaþa dantel ekleme 
danteli kumaþ üzerine toplu iðne
ile tutturun ve teyelleyin. Ýki kenar
boyunca dikmek için Düz dikiþ
No. 1’i kullanýn 
kumaþý dikiþ yeri hatlarý arasýnda
merkezde dikkatlice uzunluðuna
açýn
dikiþ yeri payý düðmesine
kumaþýn ters tarafýna doðru geri
basýn
kumaþý sað tarafýndan
birleþtirmek için iki dantel kenarý
boyunca ince bir zig-zag dikiþi
(dikiþ geniþliði yaklaþýk 11/2- 2,
uzunluk yaklaþýk 1/2) kulanýn
kumaþýn ters tarafýnda fazlalýklarý
düzeltin

Entredeux Danteli 
• Kenarýnda kumaþ bulunan

entredeux dantellerinde ilk önce
kenardaki bu kumaþlar kesilir ve
ardýndan dantel tarif edilen
tekniklere uygun olarak dikilir. 

Hazýrlýk 
dantelle ayný renk iplik kullanýn

• dikiþten önce püskürtme ile kolalanmýþ dantel
kullanýmý daha kolaydýr.
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Heirloom Teknikleri / Kenar Ýþleme

Dikiþ:

Ýðne:
Ýplik:

Besleme:
kancasý:

Basýcý ayak:

Kenar Ýþleme No. 701, 702, 709 - 711, 713, 720, 721,
723, 725, 726, 732, 742
Kanatlý iðne, çift kanatlý iðne
pamuklu ya da dekoratif 
yukarý (dikme poziyonu)
Ters model ayaðý No. 1C veya
Açýk nakýþ ayaðý No. 20C

Kenar iþlemeleri
• mükemmel sonuçlara kolayca ulaþmak için kanatlý iðne kullanýn
• iþleyen iðnenin iplikleri kolayca geçirebildiði gevþek dokunmuþ,

hafif ila orta derece dokunmuþ kumaþlar kenar iþlemek için
özellikle uygundur.

• ev mobilyalarý ve giysiler için

Hazýrlýk
Kumaþýn ters tarafýnda saðlamlaþtýrmak için eritilebilir takviye
kullanýn

• kumaþa ve istenen sonuca baðlý olarak birden fazla tabaka takviye
kullanýn
kanatlý iðne ya da çift kanatlý iðne takýn ve Güvenlik Programýnda
uygun iðne sýnýrlamasýný çalýþtýrýn

• Güvenlik Programý hakkýnda daha fazla bilgi için
sayfa 32’ye bakýnýz  •••••••••••••••••••••••••••••••••••

Kanatlý Ýðne Kullanma (1)
• «normal» kanatlý iðne herhangi bir kenar iþlemesi için kullanýlabilir

bir kenar iþlemesi seçin ve kullanýn

Çift Kanatlý Ýðne Kullanma (2)
• genel iðne kýsmý normal düz dikiþ sonucu verirken, özel çift iðnenin

kanatlý iðne kýsmý bir delik oluþturur
istenen dikiþi seçin (örneðin üçlü zig-zag No. 7) ve ilk sýrayý dikin
kumaþý çevirin ve ikinci sýrayý dikin. Ýðne ilk sýranýn deliklerine
iþlemelidir

Ýpliði Sökme (3)
bir kez daha telaffuz edilerek el dikiþi sonucu almak için, kenar
iþlemeye baþlamadan önce kumaþýn ipliklerini geri çekin
dilerseniz dikiþe baþlamadan kumaþý püskürtme ile kolala- yabilir
ve dikkatlice bastýrabilirisiniz
Kenar iþleri, çekilen ipliklerin býraktýðý «boþluklar» ýn yanýna dikilir

• iplikleri demetlemek için, iðne kumaþa ve ipliklerin çekilmesiyle
oluþan boþluk ya da çukurlara sýrayla iþlemelidir 

3

2

1

1

2
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Heirloom Teknikleri / Pliler 

Dikiþ:
Ýðne:
Ýplik:

Besleme kancasý:
Basýcý ayak:

Düz dikiþ No. 1
Çift iðne 1-4mm, kumaþa ve pli basýcý ayaðýna uygun
pamuklu ya da dekoratif
yukarý (dikme pozisyonu)
Pli ayaðý No. 30 (3 oluklu), No. 31 (5 oluklu),
No. 32 (7 oluklu), veya No. 33 (9 oluklu) 
(bütün ayaklar özel aksesuarlar)

Pli dikme 
• bu teknik kumaþ alaný büyüklünü azaltýr (yeterince

kumaþ payý bulundurun)
• pliler, giysilerin parçalarýný ya da diðer dikiþ

projelerini kesmeden evvel normal olarak kumaþa
dikilen dar dikilmiþ katlardýr

• süsleme için ya da diðer heirloom nakýþ teknikleriyle
kombinasyonlar için

Ýpli pliler
• pliler ip ile ya da ipsiz dikilmiþ olabilir
• plileri daha iyi bir sonuç ve dokuma için iple dikin
• seçilen pli ayaðýnýn oluklarýna iyi oturan bir ip seçin
• ip solmaya ve çekmeye karþý dayanýklý olmalýdýr

Pli Basýcý Ayaðý
• No. 30 (3 oluklu) = sýk dokunmuþ kumaþlar için

4mm çift iðne
• No. 31 (5 oluklu) = orta ila sýk dokunmuþ kumaþlar

için 3mm çift iðne
• No. 32 (7 oluklu) = hafif ila orta sýklýkta dokunmuþ

kumaþlar için 2mm çift iðne
• No. 33 (9 oluklu) = çok az sýklýkta dokunmuþ

kumaþlar için 1 ya da 1.6mm çift iðne (ipsiz pliler)
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• Çift iðneye ip geçirme hakkýnda daha fazla bilgi için
sayfa 32’ya bakýnýz •••••••••••••••••••••••••••••••••••

Ýpi Ýðneye Geçirme 
çift iðneyi takýn
güvenlik programýnda çift iðne sýnýrlamasýný aktif
hale getirin (kullanýlan iðne büyüklüðüne karþýlýk
gelecek þekilde)

• Çift iðneye ip geçirme hakkýnda daha fazla bilgi için
sayfa 16’ya bakýnýz •••••••••••••••••••••••••••••••••••

ipliði iki iðneye de geçirin 

Ýpi Ekleme (sýrmalý þerit ip)
dikiþ bilgisayarýndan dikiþ plaðýný kaldýrýn 
(bkz. sayfa 17)
Bobin kapaðýný açýn
Ýpi plaðýn altýndan bobin alanýna ve dikiþ plaðýndaki
deliðe geçirin
dikiþ plaðýnýn yerini deðiþtirin

bobin kapaðýný kapatýn
• ip serbestçe belemelidir - onu bobin kapaðýndaki

küçük  açýklýða doðrultun
ip makarasýný serbest el sisteminin kolu üzerine
yerleþtirin (basýcý ayak kaldýracý)
ipin düzgün iþleyip iþlemediðini kontrol edin

Plileri Dikme 
ilk pliyi dikin - önce çizerek hattý belirleyebilirsiniz

• dolgu piliyi otomatik olarak besleyecektir
gerekirse iþi çevirin
pilk pliyi basýcý ayaktaki yan oluklardan birine
(istenen mesafeye göre) yerleþtirin
ikinci pliyi dikin

• bu ikisine paralel olarak ilave pliler dikin
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Köþeleri Dikme 
• çift iðne ile kumaþ köþelerde kolayca döndürülemez.

Köþeler bu yüzden birkaç adýmda dikilmelidir:
çift iðne kumaþtayken, el dümenini iðneler kumaþýn
tam üzerine gelene kadar döndürün (göz ortaya
çýkar ancak uç hala kumaþtadýr) 
kumaþý köþenin yarýsýna kadar (45°) çeviri, bir dikiþ
yapýn, iðneyi ayný pozisyona geri getirin (kumaþýn
tam üzerine gelecek þekilde)
kumaþý bir 45° daha döndürün ve dikmeye devam
edin 

• sivri bir köþe yapmak için bu adýmlarý istenen açýya
ulaþýncaya kadar tekrarlayýn

Keskin Pliler
• Düz çizgilere ek olarak pliler de istenildiði gibi dalgalý

þekilde dikilebilir

Dekoratif Dikiþler ve Plileri Birleþtirme
pliler arasýna doðrudan dekoratif dikiþ sýralarý
yerleþtirmek isterseniz, plileri dikmeden önce onlarý
dikmek için Ters model ayaðý No. 1C'yi seçin
iþin altýndan hareketli bir takviye kullanýn ve
dekoratif dikiþ tamamlandýktan sonra kaldýrýn
Plileri dekoratif dikiþin soluna ve saðýna gerektiði gibi
ve yukarýda belirtildiði gibi dikin

ÖneriDikiþ Payý Kýlavuzu
Eþit aralýklý pliler için, özellikle de daha geniþ
aralýklý olanlar için dikiþ payý kýlavuzunu kullanýn
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Heirloom Teknikleri / Kenar Oyasý 

Dikiþ:
Ýðne:
Ýplik:

Besleme kancasý:
Basýcý ayak:

Dolgulu saten dikilþi No. 416 
kumaþa uygun büyüklük ve tip
pamuklu ya da dekoratif 
yukarý (dikme poziyonunda)
Açýk nakýþ ayaðý No. 20C veya
nakýþ ayaðý No. 6 (özel aksesuar)

Dolgulu Saten Kenar Oyalarý
• herhangi bir bitmiþ kenarý «dalgalý» bitirme için
• giysiler, masa ve yatak örtüleri için

Hazýrlýk 
«dalgalý» yani çýkýntýlý dolgulu saten kenar oyasý
yapmak için suda eriyen ya da yýrtýlýp atýlabilen
takviyeyi kenardaki çýkýntýyý da kapsayarak kumaþýn
altýna yerleþtirin 
takviyeyi topluiðneyle tutturun ya da teyelleyin
dolgu ipi makarasýný (örneðin Parlak pamuðu No. 8)
FHS kaldýracýna yerleþtirin

• oyalarý destekleyen dolgu ipi oya yapýmýnda
kullanýlan iplikle ayný renkte olmalýdýr ayný zamanda
solmayan ve çekme yapmayan türden olmalýdýr
dolgu ipini dikiþ plaðýnýn altýndan getirip dikiþ
plaðýndaki delik içinden geçirin

• sýrma þerit ipini takma
hakkýnda daha fazla
bilgi için sayfa 85’e
bakýnýz ••••••••••••••

Dikiþ 
oyanýn ilk sýrasýný dikin 

• oyalar, kývrým takviyeye dikilecek þekilde hep
kumaþýn kenarýnda baþlayýp bitmelidir

• oyalar kumaþ üzerinde baþlayýp bitmezse kumaþa
iliþtirilemez
istenildiði þekilde 2 ve 3 sýra daha ekleyin 

• ilave sýralarda, oya her defasýnda bir önceki sýranýn
oyasýnýn ortasýnda baþlayýp bitmelidir

• oya dikiþleri bir önceki sýranýn oyasýnýn ortasýnda
baþlayýp bitmiyorsa, sýralar birbirine tutunmaz
dikiþ tamamlandýktan sonra takviyeyi dikkatlice
kaldýrýn

ÖneriEn iyi dikiþ sonuçlarý 
Dolgulu saten kenar oyasý tekniði biraz
pratik gerektirdiðinden, her zaman bir
test dikiþi yapýnýz.
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Heirloom Teknikleri / Ýpli Oyalar 

Dikiþ:
Ýðne:
Ýplik:

Besleme kancasý:
Basýcý ayak:

Dolgulu saten dikiþi No. 507, 508
kumaþa uygun büyüklük ve tip
pamuklu ya da dekoratif 
yukarý (dikme poziyonunda)
Açýk nakýþ ayaðý No. 20C veya
nakýþ ayaðý No. 6 (özel aksesuar)

Ýplik oyalarý 
• giysiler, masa ve yatak örtüleri için dekoratif bir

kenar bitimi 

Ýçeri dikiþ 
kumaþýn altýna takviye yerleþtirin 
düzgün dikmenize yardýmcý olmasý için dikiþ payý
kýlavuzunu kullanarak ayak No. 40C ile kenardan
yaklaþýk 3/8" (1 cm) bir sýra saten oya dikin 

Kumaþý kesip düzeltme 
bütün saten oyalar tamamlandýðýnda artan kumaþý
düzgünce kesin

Dýþa dikiþli ipli oyalar 
basýcý ayak No. 20C'yi takýn ve dolgu ipi makarasýný
(örneðin Perle Pamuk No. 8) FHS kaldýracýna
yerleþtirin

• oyalarý destekleyen dolgu ipi oya yapýmýnda
kullanýlan iplikle ayný renkte olmalýdýr ayný zamanda
solmayan ve çekme yapmayan türden olmalýdýr
oyalarý dýþarý dikmek için dolgu ipini dikiþ boyunca
doðrultarak Zig-zag dikiþi No. 2 (dikiþ geniþliði
yaklaþýk 5, uzunluk yaklaþýk 1/2-1) kullanýn

• iðne oya dikiþi ve ipin tam yanýndaki kumaþa
iþleyecek þekilde salýnacaktýr.
her bir oyadan sonra dikiþ geniþliðini hafif hafif
daraltýn. Oyanýn sonuna son birkaç dikiþi dikin,
kumaþý hafifçe çevirin (iðne aþaðýdayken), birkaç
dikiþ dikin ve dikiþ geniþliðini oyanýn geniþ kýsmýný
dikmek için yeniden büyütün

ÖneriOyalarýn basitleþtirilmiþ dýþa dikiliþi 
dýþa doðru ipli oya dikerken dikiþ
hýzýný azaltýn (Motor Hýz
fonksiyonunu kullanarak)
Doya dikiþinde büyük yardýmý olan
Ýðne Durdurma fonksiyonunu
çalýþtýrýn

ÖneriSaðlamlaþtýrýlmýþ Saten Oyalý Kenar
Ýki ip kullanýn 

iplik Oyalarý

Ýçeri dikiþli iplik oyalarý

Dýþa dikiþli ipli oyalar
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Yana HAreketli Dikiþler 

Genel 

Yana Hareketli Dikiþler
• yana hareketli dikiþler kumaþýn ileri geri olduðu gibi iki yanýndan da

beslenerek dikildiði geniþ dikiþlerdir
çalýþtýrmak istenen dikiþe dokunun

• yana hareketli dikiþler Dikiþ Deðiþtirme Alanýnda 4 okla
gösterilmiþtir

• Dikiþ Deðiþtirme alanýnda baþlama (yeþil nokta) ve bitiþ (kýrmýzý
çarpý) görülebilmektedir.

• bazý tek dikiþlerde
(örneðin Tek motif 
No. 218), dikiþ
bilgisayarý otomatik
olarak durur

• diðer dikiþler (örneðin
No. 808) hiç
durmaksýzýn dikilebilir

Dikiþe Yardýmcý Kalýplar
• ekteki kullanýcý el kitabý ile verilen kalýplar dikiþi

kumaþ üzerine pozisyonlamaya yardýmcý olur
• bütün yana hareketli dikiþler kalýptaki orijinal

büyüklüklerinde basýlmýþtýr
• tek dikiþlerin baþlangýç noktasý daire ile, sonlarý bir

çarpý iþaretiyle belirtilmiþtir. baþlangýç ve son ayný
zamanda bir delikle belirtilmiþtir (böylece kumaþ
üzerinde doðru þekilde iþaretlenebilir)

• baþlangýç ve bitim Dikiþ Deðiþtirme Alanýnda dikiþ
seçilir seçilmez ekranda da gösterilir

• dikiþ yönü bir basýcý ayak sembolü ile ve ince ana
hatlarla belirtilir

• basýcý ayak her zaman ana hatlara paralel
iþlemelidir
istenen dikiþin baþlangýç noktasýný iþaretlemek için
kalýbý kumaþ üzerine yerleþtirin
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Yana Hareketli Dikiþler Dikme 
dikiþ alanýný geniþletmek için kaydýrma tablosunu kullanýn
iðneyi baþlangýç noktasýna takýn (kalýptaki dikiþ yönüne dikkat
edin)
kalýptaki ana hatlar basýcý ayaða paralel gidecek þekilde yerleþtirin,
sonra kalýbý kaldýrýn
dikiþ: dikiþ bilgisayarý seçilen dikiþi dikecektir

• kumaþýn serbest ve muntazaman beslediðine emin olun - asla
engellenmemelidir (hiçbir þeye çarpmamalý veya
sürüklenmemelidir)

• dikiþ bilgisayarýnýn kumaþý itme, çekme ya da tutma yoluyla
«yardým etmek» sizin çalýþmasýna izin vermek önemlidir

• dikiþi baþlatmadan önce kumaþ üzerine, paralel dikiþe bir kýlavuz
olarak, kalýptakilerle ayný doðrultuda bir çizgi çekmenin yardýmý
olabilir

Yana Hareketli Dikiþler ve Fonksiyonlarý Birleþtirme
yana hareketli dikiþler ekranda aktif haldeki tüm dikiþlerle (örneðin
«Yansýtma Ýmgesi») birleþtirilebilir

• yana hareketli dikiþlerin bir çoðunun büyüklüðü deðiþtirilemez
(Dikiþ Geniþliði ve Dikiþ Uzunluðu Ýndikasyonunun deðiþik rengi ile
fark edilebilir)

Denge 
• kumaþýn çeþidine,takviyeye ve iplik kalitesine baðlý olarak dikiþler

orijinalinden biraz farklý olabilir
• seçilen dikiþi kullanýlan kumaþa göre ayarlamak için denge

fonksiyonunu seçin

• Denge hakkýnda daha fazla bilgi için sayfa 184’e bakýnýz.••••••••••

ÖneriTest Dikiþi
Kullanmaya niyetli olduðunuz
malzemelerle - kumaþ, takviye ve 
iplikler - test dikiþi yapmak her zaman 
iyi bir fikirdir.
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Yana Haeketli dikiþler 

Kalýpla Manual Birleþtirme 

Dikiþ:
Ýðne:
Ýplik:

Besleme kancasý:
Basýcý ayak:

Yana hareketli dikiþler 
kumaþa uygun büyüklük ve tip
pamuklu ya da dekoratif
yukarý (dikme pozisyonunda)
Yana hareketli ayak No. 40C

Yana Hareketli Dikiþleri Pozisyonlamak için Kalýp
Kullanma

kumaþýn istenen yerinde yana hareketli dikiþi
yerleþtirmek için kalýplarý kullanýn
dikiþin baþlangýç noktasýný kumaþa aktarýn (daire)

Dikiþ
Dikiþ alanýný geniþletmek için
kaydýrma tablosunu kullanýn
«Tek Mod» da yana hareketli dikiþi
seçin
yana hareketli basýcý ayaðý, kalýpta
gösterildiði gibi iðne dikiþin baþlama
noktasýna gelecek þekilde kumaþýn
üzerine yerleþtirin 
dikin

Tek Tekrarlama olarak Sürekli Yana Hareketli Dikiþ
Model Sonu 1-9x fonksiyonuna bir kez dokunun 
(«1» görüntüde belirir): dikiþ bilgisayarý otomatik
olarak durur

Ek bir Yana Hareketli Dikiþi Ýçin Kalýp Kullanma
baþka bir yana hareketli dikiþ için kalýp kullanýn:
kalýbý kumaþ üzerine bir kez daha yerleþtirin,
baþlangýç noktasýný tekrar iþaretleyin, yana hareketli
dikiþi seçin, basýcý ayaðý kalýpta gösterildiði gibi
yerleþtirin ve dikin

ÖneriOtomatik Ýplik Kesici
Yana hareketli dikiþler dikilirken, iplikler
otomatik olarak saðlandýðý için, iplikleri
dikiþten sonra Otomatik Ýplik Kesme
fonksiyonunu kullanarak doðrudan
kesmek oldukça uygundur.
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Yana Hareketli Dikiþler 

16 Doðrusal Dikiþle Yana Hareketli Dikiþlerin Otomatik Baðlantýsý

Dikiþ:
Ýðne:
Ýplik:

Besleme kancasý:
Basýcý ayak:

Yana hareketli dikiþler 
kumaþa uygun büyüklük ve tip
pamuklu ya da dekoratif
yukarý (dikme pozisyonunda)
Yana hareketli ayak No. 40C

16 Doðrultusal Dikiþle Yana Hareketli Dikiþlerin Otomatik
Baðlantýsý
• yana hareketli dikiþler Kombi modundaki 16 doðrultusal dikiþ

kullanýlarak birleþtirilebilir

Aralýk Belirlemek Ýçin Kalýp Kullanma
ilk yana hareket dikiþi kalýbýný (örneðin No. 205)
kumaþýn üzerine yerleþtirin
ilk dikiþin baþlangýç ve bitiþ noktalarýný iþaretleyin
16 Doðrultusal Dikiþ kalýbýný kullanarak ikinci dikiþi
yerleþtirin (ilk dikiþ ile ayný dikiþ yönünde)

• dikiþ yönünü gösteren basýcý ayak ikonu ilk dikiþin
bitiþ noktasý üzerindedir

• ikinci dikiþin baþlangýç noktasý 16 dikiþ
doðrultusunun biri ve alan belirleme noktalarýnýn biri
üzerinde bulunmalýdýr (ok yönünde)
bir sonraki dikiþin baþlama noktasýna kaydedin ve
aralýklarý sayýn (her biri 9mm)

Yana Hareketli Dikiþleri ve Aralýklarý Programlama
Kombi Modunda istenen yana hareketli dikiþi (örneðin No. 205)
«16 Doðrultusal Dikiþ» i seçin
Düz dikiþ No. 39'u ve dikiþ geniþliði ayarlarýný (her bir 3. ilmikte
sadece 1 dikiþ = 3mm) seçin
ekran üzerindeki butonlardan oku kullanýn,doðrultuyu daha önce
kaydedildiði gibi girin
Uzun Dikiþ fonksiyonunu çalýþtýrýn (her bir 9. ilmikte)

• 1 Düz dikiþ No. 39 (dikiþ uzunluðu 1) ve Uzun Dikiþ fonksiyonunun
kombinasyonu 9mm aralýk verir
sayýlan aralýða göre düz dikiþlerin numarasýný girin (= dikiþleri
birleþtirme) 
Uzun Dikiþ fonksiyonunu silmeyi unutmayýn!
Ýkinci yana hareketli dikiþi seçin
tek bir tekrarlama ile dikmek için Model Sonu 1-9x fonksiyonunu
(«1» belirir) çalýþtýrýn
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Dikiþ Kombinasyonlarýný Dikme
yana hareketli basýcý ayaðý kumaþ üzerine iðnenin
dikiþin baþlangýç noktasýndan geçebilmesi için
kalýpta gösterildiði gibi yerleþtirin

• dikiþ bilgisayarý önce ilk dikiþi dikecek, sonra dikiþ
otomatik olarak birleþtirecek ve ikinci dikiþin
sonunda kendiliðinden duracaktýr
yana hareketli dikiþler otomatik olarak
beslendiðinden baðlayan dikiþler dikiþ
tamamlandýktan sonra kesilebilir

Bir Kombinasyonu Düzeltme

Dikiþ ekleme
• dikiþler her zaman cetvel sürgüsünün üzerine eklenir
• bir dikiþ kombinasyonunun baþlangýcýna bir dikiþ

eklemek için döndürme okunu kullanarak cetvel
sürgüsünü yukarýya götürün 
istenen bölgeyi çalýþtýrma = Dikiþ Deðiþtirme
Alanýndan istenen dikiþi seçin ya da oku o dikiþe
kaydýrýn
yeni dikiþi seçin

• dikiþ cetvel sürgüsünün üzerine eklenir.

Dikiþ Silme
• dikiþler her zaman cetvel sürgüsünün üzerinden

silinir
Dikiþ Deðiþtirme Alanýndan istenen dikiþi seçerek ya
da istenen dikiþe doðru kaydýrarak istenen bölgeyi
çalýþtýrýn
«Sil» e dokunun

• Dikiþ silinir

• «Kombinasyonlarý Kaydetme» bakýnýz
sayfa 158 ••••••••••••••••••••••••••••••••

• Kombinasyonlarý Ön
Ýzlemesi hakkýnda daha
fazla bilgi için sayfa
160’ya bakýnýz ••••••

ÖneriOtomatik Ýplik Kesici
Yana hareketli dikiþler dikilirken, iplikler
otomatik olarak saðlandýðý için, iplikleri
dikiþten sonra Otomatik Ýplik Kesme
fonksiyonunu kullanarak doðrudan
kesmek oldukça uygundur.
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16 Doðrusal Dikiþ 

Dikiþ:
Ýðne:
Ýplik:

Besleme kancasý:
Basýcý ayak:

Düz dikiþ No.39/Zig-Zag dikiþ No. 40
kumaþa uygun büyüklük ve tip
pamuklu ya da dekoratif
yukarý (dikme pozisyonunda)
Yana hareketli ayak No. 40C

16 Doðrultusal Dikiþ
• kumaþý döndürmeden 16 doðrultuda

otomatik olarak diker
• bir çok dekoratif proje için
• kumaþý döndürmeden içini doldurmak

için

Ekran Görüntüsü 
«16 Doðrultusal Dikiþ» ekran görüntüsünü seçin
düz dikiþ ya da zig-zag dikiþi seçin
çevresinde 16 Doðrultusal Dikiþli bir basýcý ayak
ekranýn ortasýnda belirir
doðrultuyu bir defada bir adým deðiþtirmek için
ekrandaki butonlardan sað ya da sol oku kullanýn

Düz Dikiþ No. 39
Düz dikiþ No. 39 her bir üç ilmikte
diker

• dikiþ uzunluðu görüntü ayarý 1 
(= 3mm)’dir ve 0 - 1 (= 0 - 3mm)
arasýnda son derece deðiþkendir.

Uzun Dikiþ fonksiyonunu ek olarak
çalýþtýrýn: dikiþ bilgisayarý her bir 9.
ilmikte diker (dikiþ uzunluðun ayarý 
1, 9mm'dir)

Zig-zag Dikiþ No. 40
• dikiþ uzunluðu saten dikiþ için

önceden programlanmýþtýr ve 0-1mm
arasýnda epey deðiþkendir

• dikiþ geniþliði 0 ila 9mm'ye kadar
ayarlanabilir

Dikiþ 
istenen dikiþi seçin 

• gerekiyorsa dikiþ uzunluðu ve
geniþliðini ayarlayýn
tdikiþ doðrultusunu ayarlamak için
ekran butonundaki oka dokunun

• dikiþ bilgisayarý seçili dikiþi
görüntülenen seçili doðrultuda
dikecektir

Doðrultuyu Deðiþtirme 
istenen uzunlukta dikildikten sonra
dikiþ bilgisayarýný durdurun
doðrultuyu deðiþtirmek için ekrandaki
oka dokunun
dikin
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Birleþtiren Dikiþler 

Dikiþ:
Ýðne:
Ýplik:

Besleme diþlisi:
Bsýcý ayak:

Düz dikiþ No. 39 
seçilen kumaþa uygun büyüklükye ve tipte
pamuk ya da dekoratif
yukarý (dikiþ durumunda)
Yan hareket ayaðý No. 40C

16 Birleþtiren dikiþler olarak yönlü düz dikiþler
• Bilhassa, geniþ alanlar üstünde daðýlmýþ motifler için uygundur.
• Münferit motiflerin birleþtirilmesi, yan hareketli dikiþler, veya

monogram harfler.
• Dikiþten sonra birleþtiren iplikler çýkarýlýr.

Uzun dikiþ fonksiyonlu düz dikiþ
• düz dikiþ 1 boþluk ayar dikiþ uzunluðu ile her üçüncü dikiþte diker

(= 3mm)
eðer uzun dikiþ fonksiyonu ilave edilirse, dikiþ bilgisayarý her 
9 uncu dikiþte diker (= 9mm)

Dikme ve serbest Birleþtirme 
dekoratif dikiþi seçin ve bir defa dikin
(önce bir defa þekil tekrar 1-9x
fonksiyonuna dokunun)
düz dikiþ No. 39 seçin
ok ekran butonlarýný kullanarak dikiþ
yönünü belirleyin
uzun dikiþ fonksiyonuna dokunun
birleþtiren dikiþleri dikin (dikiþ
bilgisayarý seçilen uzun düz dikiþleri
gösterilen yönde dikecektir)
kafa çerçevesinde 'þekil sonu'
butonuna dokunun

• dikiþ tamamlandýðý zaman dikiþ
bilgisayarý otomatik olarak durur.
uzun dikiþ fonksiyonunu iptal etmeyi
unutmayýn.

dekoratif dikiþi seçin ve bir defa dikin
(önce 'þekil tekrar 1-9x' bir defa
dokunun
düz dikiþi seçin,ok ekran butonlarýný
kullanarak yeni dikiþ yönünü
belirleyin, uzun dikiþ fonksyonunu
tekrar aktif yapýn, ve birleþtiren
dikiþleri tekrar dikin, v.s. 

Kombi modunda kombine yaratmak 
• serbestçe dikiþ yaratmak yerine,

dikiþler kombi modunda birleþtiren
dikiþler ile programlanabilir

• Birleþtiren dikiþlerin programlanmasý
yan hareketli dikiþlerin birleþtirilmesi
veya monogram harfler ile aynýdýr.

fazla bilgi için: 
• Sayfa 92’de yan harekli dikiþlerin birleþtirilmesi 
• Monogram harflerin birleþtirilmesi sayfa 105’de
• Kombinasyonlarý saklama sayfa 158’de •••••••••

Not: 
Baþlangýçta ve sonda motifleri sabitlemek için
Sabitleme fonksiyonunu aktif hale getirini. Bu
baðlantý iplikleri kesildikten sonra motifin yerinde
kalmasýný saðlayacaktýr. 
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4 Yönsel Dikme 

Dikiþ:
Ýðne:
Ýplik:

Besleme kancasý:
Basýcý ayak:

Dikiþ No. 41-48 
kumaþa uygun büyüklük ve tip
pamuklu ya da dekoratif
yukarý (dikme pozisyonunda)
Yana hareketli ayak No. 40C

4 Dikiþ Yönleri 
• kumaþý döndrümeden 4 yönde

otomatik dikme 
• dekoratif kareleri dikmek
• aplike kareler
• giysilerde dekoratif yama dikmek,

bilhassa pantolanlara ve kollara, vs. 

Ekran gösterge tablosu 
«4 Yönde Dikme» ekran gösterme tablosunu seçin

• 8 deðiþikler mevcuttur:
No. 41 Düz dikiþ
No. 42 Zig-zag dikiþ
No. 43 Jarse dikiþ
No. 44 Kaba dikiþ
No. 45 çift overlok
No. 46 Paris dikiþi
No. 47 Süper streç
No. 48 Bal peteði 

• ekranýn ortasýnda etrafýnda 4 dikme yönleri ayarlanmýþ olarak baský ayaðý
görünür 

• Her defasýnda bir basamak yön deðiþtirmek için sað veya sol ok ekran butonunu
kullanýn

• Dikiþ uzunluðu sadece ileri ve geri dikiþ için deðiþtirilebilir

Hazýrlýk 
kumaþýn üstüne kareyi yerleþtirin,iðneleyin ve eðer gerekirse teyelleyin
önce çift taraflý tela yý karenin altýna koyun, sonra kumaþa bastýrýn

• Çift taraflý tela ile hazýrlýk için daha fazla bilgi için sayfa 143’te «Aplikenin
hazýrlýðý» na •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Bir kare üstünde dikim
arzu edilen diliþi seçin

• kare en kolay saat yönünde dikilir
iðne kareye sýra ile dikiþ atarak bir tarafý dikin ve kareyi kumaþa tam oturtun
dikme yönünü deðiþtirmek için ok ekran butonlarýna dokunun
ikinci kenarý dikin
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Alfabe Özet

98 Harflendirme – Özet 

Özet

Alfabe
Alfabe butonuna basýn 

Alfabe özeti
• Alfabe özet görünür 

Blok

Çift Blok

Yazý (Italik)

Monogram 30/20/15mm
(yan hareket)

• Dolu dikiþ özet üstüne daha fazla bilgi için Sayfa
272-273’e bakýnýz •••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Önemli harflendirme Bilgisi 

Harflendirme – Alfabe, Numaralar, Noktalama 
Ýþaretleri 

Alfabeleri Seçmek
Alfabe butonuna basýn

• ekrande alfabe dosyalarý görünür
• Blok (9mm)
• Çift Blok (9mm)
• Yazý (Italik) (9mm)
• Monogram 30/20/15mm 

(yan hareket) 
seçmek için butonlardan birine basýn 

• istenen alfabe aktif hale gelmiþtir

Ekran üzerinde harf seçme 
• Bütün büyük harfleri, numaralarý,

noktalama iþaretlerini ve özel
karakterleri izlemek için aþaðý yukarý
hareket ettirin
Küçük harfe deðiþtirmek için 'A/a'
ekran butonuna basýn

Mükemmel Dikiþ Formasyonu 
alt ve üst bobin ipliklerinde ayný rengi kullanýn
dikim projesini saðlamlaþtýrmak için stabilizatörü arka tarafta
kullanýn
havlý ve uzun elyaflý kumaþlarda (örnek: yün, kadife v.s) ilave su
çözümlü stabilizatörü ön yüzünde kullanýn
hafif kumaþlarda düz dikiþler ile programlanmýþ (çift blok harfler
gibi) basit harfler ve dekoratif amaçlar için aðýr kumaþlarda saten
dikiþ programlanmýþ harfler (monogram gibi) kullanýn.

• 4 deðiþik alfabe mevcuttur 
• her alfabe küçük harfle yazýldýðý gibi iki büyülükte de

dikilebilir (monogram hariç)
• monogram harfleri alfabesi üç deðiþik büyüklükte

mevcuttur

Uygulama 
• isimler, monogramlar ve adresler 
• kelimeler ve yazýlar için 
• yorgan etiketlemesi için (yorgan etiketleri)
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Uygulamalar 

100 Harflendirme – Uygulamalar

Harfleri Birleþtirme (9mm)

Dikiþ: 
Ýðne: 
Ýplik: 

Besleme diþlisi: 
Basýcý ayak: 

Harflar 9mm
seçilen kumaþa uygun büyüklükte ve tipte
pamuk, dekoratif 
yukarý (dikiþ durumu)
Ters desen ayaðý No. 1C

Harfler 9 mm 
münferit harfler ve ayný alfabenin ayný harflerinin
sýralarý Tek Modunda dikilir.
Ýsimler, adresler, kelimeler, v.s için harfler birleþtirilir
ve Kombi Modunda dikilir

Kombi Modunda Harfler

Harfleri Birleþtirme
Kombi Modunu açýn
istenen harfi seçin

• Dikiþ deðiþtirme Alanýnda ve Alfabe
mönüsünün üstündeki çubukta harf
görünür.

• konum gösterici harfin altýndadýr

sonraki harfi seçin ve gerekli
düðmeye basýn

• dikiþ deðiþtirme alanýnda ikinci harf
görünür, vs.

• Kombinasyon Ön Ýzleme için daha
fazla bilgi, Bakýnýz sayfa 160 ••••••••
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Harflendirme ve Fonksiyonlarý Birleþtirme 

Büyüklüðü deðiþtirin 
harfi programlamadan önce fonksiyonu seçin 
alfabe büyüklük butonuna dokunun: «2» numaralý alan mavidir.

• Harf büüyüklüðü 6mm’e indirilir
«Alfabe büyüklüðü» tekrar dokunarak daha büyüðünü aktif hale
getirin («1» numaralý alan mavidir)

Küçük harfleri seçin 
harfleri programlamadan önce fonksiyonu seçin
küçük/büyük harf butonuna dokunun

• alan mavidir, bu da küçük harfin aktif durumda olduðunu gösterir
Tekrar küçük/büyük harf butonuna dokunun

• Büyük harf aktif durumdadýr.

Ayna harflendirme 
«Dikey Ayna Görüntüsü (sol/sað)»’a dokunun

• dikiþ dikey olarak ayna aksi görüntüsü verir.
• özel efektler için «Yatay Ayna Görüntüsü» seçilebilir.

Harfleri Uzatmak için Desen Uzatmayý kullanma
bir veya daha fazla 'Desen Uzatma' ya dokunun

• seçilmiþ dikiþ veya desen orijinal büyüklüðünün 2-5
katýna uzatýlýr.

Harflendirme ve Fonksiyonlarýn Kombinasyonlarýnýn numunesi
«Kombi Modunu» açýn
Yazýyý seçin ve büyük harf B’ye dokunun

• Büyük harf B Dikiþ Deðiþtirme Alanýnda görünür 
Küçük harf fonksiyonunu seçin
e, r, n, i, n, ve a küçük harflerini bu sýrada seçin,

• «Bernina» Dikiþ Deðiþtirme Alanýnda görünür

Tek ve Çok Tekrar olarak Desen Kombinasyonu
desen kombinasyonu yaratýn
«desen Tekrar 1-9x» butonuna bir veya birkaç defa dokunun 
(1-9 ‘a kadar numaralar görünür)

• seçilen desen adetlerini tamamladýktan sonra dikim bilgisayarý
otomatik olarak durur.

• Ayna Kombinasyonu sol/sað üstüne daha fazla bilgi için sayfa
162’e bakýnýz ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

 
032131.70.19_0606_a730_TR



102 Harflendirme – Uygulamalar

Kombinasyon Akt Bölücü 
• kombinasyon Alt bölücü bir metni dikmek için

kullanýlýr, örnek: bir adres, bir devamlý satýr halinde
deðil fakat arka arkaya satýrlar halinde yapar
istenen yerlere «Kombinasyon Alt-bölücü»’yü koyun
dikin, birinci kombinasyon kýsmýnýn sonunda dikiþ
bilgisayarý otomatik olarak durur
kumaþý tekrar yerine koyun
dikime devam edin, dikim bilgisayarý otomatik olarak
ikinci kombinasyon kýsmýnýn sonunda durur
gerektiði kadar tekrar edin 

Not:
Eþit aralýklý satýr içinde harflerin
doðru yerleþtirilmesi için kumaþ
üstüne bir kýlavuz çizgi çizin.
Ortalanmýþ metinler için, ölçmek için
önce dikin sonra kýlavuz çizgiyi çizin.

Harfleri Koyma
• harf daima konum göstericinin üstüne konur.
• Ýlave harf koymak için konum göstericisi harflendirmenin baþýnda

yukarý doðru hareket ettirilir
Ýstenen yeri Dikiþ Deðiþtirme Alanýnda gerekli harfi seçerek aktif
yapýn. 
Yeni harfi seçin

• harf konum göstericisinin üstüne yerleþtirilmiþtir.

Harfleri Çýkartmak 
bir harf daima konum göstergesinin üstünde çýkarýlýr
istenen yeri Dikiþ Deðiþtirme Alaný içinde gerekli harfi seçerek aktif
yapýn
«Delete» ’e basýn

• harf çýkartýlmýþtýr

Kombinasyonlarý Düzeltme

• Kombinasyonlarý Sakla bakýnýz sayfa
158 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ÖneriEmniyet fonksiyonunu eklemek 
(4 küçük emniyet dikiþleri)

bir dikiþ kombinasyonu içinde bir fonksiyonu
programlama: istenen dikiþler buna göre korunur.
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Genel Monogram Bilgisi 

Yan Hareket 

103Harflendirme – Uygulamalar

ÖneriTest dikimi:
Kullanacaðýnýz malzemeler ile- kumaþ,
iplik, stabilizatör- test dikimi yapmak iyi
fikirdir

Monogramlar (yan hareket)
• Yan hareketli dikiþler, kumaþýn yan, ileri ve geri

makineye verildiði durumda dikilen büyük dikiþler
veya desenlerdir.

• Monogramlar (yan hareket) Dikiþ Deðiþtirme
Alanýnda üst solda 4 ok ile temsil edilmiþtir.

• Baþlama (yeþil nokta) ve son (kýrmýzý haç) Dikiþ
Deðiþtirme Alanýnda gözükmektedir

Monogram Boyutlarý
• harflendirme büyüklük 1 = 30 mm’dir
• Monogram programýna baþlarken harflendirme

büyüklük 1 normal olarak aktif olur.
• Büyüklük 1 de ki monogramlar münferit harflerdir. Þu

demektir, her harften sonra dikim bilgisayarý
emniyete alýr ve durur.

• Sahibinin kýlavuzunda bulunan þablon modeller
büyüklük 1 monogramlarý ihtiva eder.

• harflendirme büyüklük 2 = 20 mm’dir.
Alfabe büyüklük butonuna basýn: «2» numaralý alan
mavidir.

• büyüklük 2 monogramlarý kumaþ üstünde devamlý
yatay sýra da dikilir. 

• harflendirme büyüklük 3 = 15 mm’dir
Alfabe büyüklük butonuna basýn: «3» numaralý alan
mavidir.

• büyüklük 3 monogramlarý kumaþ üstünde devamlý
yatay sýra da dikilir.

Yan hareket dikiþlerin dikimi 
Dikim alanýný büyütmek için kayan etiketi kullanýn
dikerken bir þeye çarpmadan kumaþýn kolayca ve
rahatça beslenmesine dikkat edin
Dikiþin serbestçe dikim bilgisayarý tarafýndan
yapýlmasý önemlidir. Kumaþý çekmeyin,itmeyin ve
geri de tutmayýn.

Balans
• kumaþ tipine göre, stabilizatör ve iplik kalitesi, dikiþ

desenleri orijinalinden biraz farklý olabilir.
• Seçilen dikiþin kullanýlan kumaþa uymasýný

saðlamak için Balans fonksyonunu kullanýn

Not:
Büyüklük 1 monogramlar 2 ve 3 ten
farklý olarak uygulanýrlar. Sayfa 104-
106 (1), 107-108 (2 ve 3) bakýnýz.

 
032131.70.19_0606_a730_TR



104 Harflendirme – Uygulamalar

Boyut 1 Monogram

Boyut 1 monogram
seçilen kumaþa uygun büyüklükte ve tipte
pamuklu, dekoratif
yukarý (dikim pozisyonu)
Yan hareket ayaðý No. 40C

Dikiþ: 
Ýðne: 
Ýplik: 

Besleme diþlisi: 
Basýcý ayak: 

Boyut 1 Monogram 
• büyüklük 1 monogramlarý münferit harflerdir, dikim

bilgisayarý emniyete alýr ve durur.
Monogramlarý yerleþtirmek için þablon modeller
kullanýlýr.
Monogramlar manuel olarak þablon model
kullanýlarak yerleþtirilebilir veya 16 dikim yönü ile
otomatik olarak birleþtirilir.

Þablon modeller ile manuel olarak monogram harfleri birleþtirmek 

Þablon modeller ile momogram harfleri
birleþtirmek

þablonu kullanarak, kumaþýn üstünde harfi istenen
yere yerleþtirin 
harfin baþlama noktasýný (daire) kumaþa transfer
edin 

ikim yardýmcýsý olarak þablon modeller
• Sahibinin kýlavuzunda bulunan þablonlar kumaþa

desenleri yerleþtirirken çok faydalýdýr.
• Þablonlarda, bütün 1 monograms orijinal

büyüklüklerinde basýlmýþtýr.
• Münferit desenlerin baþlama noktasý yeþil daire ve

sonu kýrmýzý haç ile iþaretlenmiþtir. Baþlangýç ve
sonu ayný zamanda bir delik ile saðlanmýþtýr (doðru
transfer ve kumaþa iþaret için)

• Dikim yönü basýcý ayak sembolü ve ince kýlavuz
çizgileri ile gösterilmiþtir

• Dikim esnasýnda basýcý ayak kýlavuz çizgilerine
paralel olarak çalýþmalýdýr.

Dikiþ
Tek modunda harf seçin 
harfin baþlama noktasýndan iðnenin geçeceði
þekilde þablonda gösterildiði giibi kumaþýn üstüne
yan hareket basýcý ayaðýný yerleþtirin. 
harfi dikin 
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Þablon kullanarak harf ilave etmek 
Tekrar: baþlama noktasýný iþaretle, harfi seç,
þablonda gösterildiði gibi basýcý ayaðýný yerleþtirin
ve harfi dikin.

Þablon kullanarak aralýklarýn belirlenmesi
monogramýn ilk harfi ile (örnek: «F») þablonu
kumaþýn üstüne koyun.
Harfin baþlama ve sonunu iþaretleyin.
16 yön dikim þablonunu kullanarak, mongramýn
ikinci harfini yer-leþtirin (ilk desen (harf) ile ayný dikiþ
yönü)

• dikim yönüne iþaret eden ayak ikonu birinci desenin
son noktasýna yerleþtirilir.
Ýkinci harfin (örnek: «G») baþlama noktasý 16
yönden birinin ve bir aralýk iþareti (ok noktasý)
üzerine yerleþtirilmelidir.
Sonraki yan hareket dikiþlerinin (harf) baþlama
noktasýna yönünü okuyun ve aralýk adetini sayýn 
(9 mm her biri)

16 Yön Dikimi ile Otomatik olarak Monogram Kombinasyonlarýný
Birleþtirmek
Monogram harflerini manuel olarak birleþtirmek yerine, þablonu ve 16 yön dikim fonksiyonunu
kullanarak otomatik olarak birleþtirilirler.

Monogramlarý ve aralýklarý programlamak
Kombi modunda istenen harfi seçin (örnek: «F»)
Dekoratif dikiþ kategorisinde 16 yön dikimini seçin
Dikiþ uzunluðu temel ayar 1 li Düz dikiþ No. 39 u
seçin. (her üçüncü dikiþi diker ve 3 mm dir) 
Ýstenilen yönü girin
Uzun dikiþ fonksiyonu (her dokuzuncu dikiþi diker)
aktif hale getirin 

• Bir düz dikiþ No. 39 (dikiþ uzunluðu 1) ve Uzun dikiþ
fonksiyonu kombinasyonu 9 mm uzunluðunda bir
aralýða meydan verir.
Sayýlan aralýklara göre gerekli düz dikiþlerin
(birleþtiren dikiþler) adedini programlayýn
Uzun dikiþ fonksiyonunu çýkarmayý unutmayýn!
ikinci harfi seçin (örnek «G»)
Bir tek tekrar dikmek için «desen tekrar 1-9x» aktif
yapýn («1» numara görünür) 
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Dikiþlerin Kournmasý
• bir dikiþ daima konum göstericisinin üstüne

konmalýdýr.
• Bir dikiþ kombinasyonunun baþýnda bir dikiþ koymak

için konum göstericiyi oku kullanarak yukarý hareket
ettirin.
Dikiþ deðiþtirme Alanýnda gerekli dikiþi seçerek arzu
edilen yeri aktif yapýn
Yeni dikiþi seçin
Dikiþ konum göstericinin üstüne konacaktýr.

Dikiþlerin Çýkartýlmasý
• dikiþler daima konum göstericisinin üzerinde

çýkartýlýr
Dikiþ deðiþtirme alanýnda gerekli dikiþi seçerek arzu
edilen yeri aktif yapýn
Delete' (çýkart) dokunun

• dikiþ çýkartýlmýþtýr.

Kombinasyonlarýn Birleþtirilmesi

Monogramlarý dikmek
harfin üzerinde baþlama noktasýndan iðne geçecek
þekilde þablonda gösterildiði gibi yan hareket basýcý
ayaðýný kumaþ üstüne yerleþtirin.

• Dikim bilgisayarý önce ilk harfi diker («F»), otomatik
olarak birleþtiren dikiþleri diker ve ikinci harfin («G»)
sonunda otomatik olarak durur.

• Monogram harfler otomatik emniyete alýndýðýndan,
dikiþ tamamlandýktan sonra birleþtiren dikiþler
kesilebilirler.

• «Kombinasyonlarý Saklamak» bakýnýz sayfa 158 •••

• Kombinasyon ön izleme üstüne dah fazla bilgi için
bakýnýz sayfa 160 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ÖneriOtomatik Ýplik Kesicisi
Yan hareket dikiþleri dikildiði zaman iplikler otomatik
olarak emniyete alýndýðýndan, Otomatik Ýplik Kesici
fonksiyonunu kullanarak dikiþten sonra iplikleri direk
olarak kesmek çok uygundur.
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107Harflendirme – Uygulamalar

Boyut 2 ve 3 monogramlar
seçilen kumaþa uygun büyüklükte ve tipte
pamuklu, dekoratif
yukarý (dikim pozisyonu)
Yan hareket ayaðý No. 40C

2 ve 3 Monogramlar
• büyüklük 2 ve 3 monogramlar devamlý bir yatay çizgi

halinde dikilir
• 2 ve 3 ölçülerindeki monogramlar 9 mm 'lik hat ile

ayný þekilde iþleme tabi tutulurlar.

Dikiþ: 
Ýðne: 
Ýplik: 

Besleme diþlisi: 
Basýcý ayak: 

Büyüklük 2 ve 3 Monogramlarýn Birleþtirilmesi
Kombi Modunu açýn
istenen harfi seçin 

• Harf Dikiþ deðiþtirme Alanýnda görünür. 
• konum göstericisi harfin arkasýndadýr.

bir sonraki harfi seçin ve ilgili butona basýn
• dikiþ deðiþtirme alanýnda ikinci harfi belirir

Kombi Modunda 2 ve 3 Monogramlar

• Kombinasyon Ön Ýzleme hakkýnda daha fazla bilgi
için sayfa 160’ya bakýnýz ••••••••••••••••••••••••••••••
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108 Harflendirme – Uygulamalar

Kombinasyonlarýn Düzeltilmesi 

Büyüklük 2 ve 3 Monogramlarý ve Fonksiyonlarýn Kombinasyonu

Dikiþ Koyma 
• bir dikiþ daima konum göstericisinin üzerinde

konmalýdýr.
• Bir dikiþ kombinasyonunun baþlangýcýna dikiþ

koymak için konum göstericisini ok iþaretini
kullanarak yukarý doðru hareket ettirin
Dikiþ Deðiþtirme Alanýnda gereken dikiþi seçerek
arzu edilen yeri aktif hale getirin.
Yeni dikiþi seçin

• Dikiþ konum göstericisinin üzerine konacaktýr

Dikiþleri Çýkartmak
• dikiþler daima konum göstericinin üstünde

çýkartýlacaktýr.
Dikiþ deðiþtirme Alanýnda gerekli dikiþi seçerek arzu
edilen yeri aktif yapýn.
'Delete' (Cýkart) a basýn

• dikiþ çýkartýlmýþtýr

Harfleme ve Fonksiyonlarý birleþtirme - Bir Örnek
Kombi Modunu açýn 
«B» harfine dokunun 

• «B» harfi Dikiþ Deðiþtirme Alanýnda görünür
büyüklük 2 monogramlarýný seçin
«E» harfine dokunun
büyüklük 3 monogramlarýný seçin
R, N, I, N, A harflerini bu sýrada seçin

• Dikiþ Deðiþtirme Alaný þimdi «BERNINA» kelimesini
gösterir

Tek veya Çok Tekrar da Desen Kombinasyonu
Bir kombinasyon yarattýktan sonra Desen Tekrar 
1-9x butonuna bir veya daha fazla dokunun 
(1-9 numaralarý görünür)

• Girilen kombinasyon sayýsý tamamlanýnca dikim
bilgisayarý otomatik olarak durur.

• «Kombinasyon Saklama» bakýn sayfa 158 •••••

• Kombinasyon Ön Ýzeleme hakkýda daha fazla bilgi
için bakýnýz sayfa 160 ••••••••••••••••
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Ýlikler 

Ýlik Özeti

Ýlik Fonksiyonlarý 

Önemli Bilgiler

Kordon Ýlikler

Otomatik Ýlik 
• bütün tipler direk giriþ uzunluðu ile

• düðmeden hesap edilmiþ uzunlukla
standart ve streç

Uzun Dönem Hafýza Ýçinde Ýlik 

Otomatik Ýlikler 
(Standart ve Streç)

• dikiþ sayýcýsýz ilik

Otomatik Yuvarlak, Anahtar
Deliði ve El-Görünümlü Ýlikler

• dikiþ sayýcýsýz ilik

Dikiþ Sayýcý Ýlik 

Manuel 4 veya 6 Basamak Ýlik 
• bütün tip ilikler 

• yuvarlak ve anahtar deliði biçimi ilikler 

Düz Dikiþ Ýlik

Baðlanmýþ Ýlik

Dekoratif ilik 

Düðme Dikme Programý 

Kuþgözü

110

111

112

114

116

118

119

121

123

125

127

129

131

132

133
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110 Ýlikler – Özet 

Ýlik Özeti 

Ýliklerin Uygulanmasý 

Standart Ýlik 
Hafif - orta aðýrlýkta ki kumaþlar.
Bluzlar,elbiseler, yatak örtüleri v.s

Dar ilik(çeyiz dikiþi)
Hafif-orta aðýrlýkta kumaþlar.
Bluzlar,elbiseler, çocuk ve bebek
elbiseleri,oyuncak bebek elbise, eliþi

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

Normal barteks yuvarlak ilik
Orta-aðýr kumaþlarýn bütün tipleri.
Elbise, ceket, palto, yaðmurluk.

Yatay barteks yuvarlak ilik
Orta - aðýr kumaþlarýn bütün tipleri.
Elbise, ceket, palto, yaðmurluk

Normal barteks anahtar deliði ilik
Aðýr streç olmayan kumaþlar. Ceketler,
paltolar, spor giyim

Sivri uçlu punterizli anahtar deliði ilik
Aðýr streç olmayan kumaþlar. Ceketler,
paltolar, spor giyim

Yatay punterizli anahtar deliði ilik
Sýký streç olmyan kumaþlar. Ceketler,
paltolar, spor giyim

El görünümlü ilik
Hafif-orta aðýrlýklý dokuma kumaþlar.
Bluzlar, elbiseler, spor giyim, yatak
örtüleri

Düz dikiþ ilik
Ýlikleri kuvvetlendirmek için; cep
kenarlarý,bilhassa deri veya taklit süette
ilikler için

Ýlik dikme programý
2 ve 4 delikli düðmeler için

Dar zig zag kuþ gözü
Kordonlar ve dar kurdela/bantlar için;
dekoratif çalýþma

Düz dikiþ kuþ gözü
Kordonlar ve dar kurdela/bantlar için;
dekoratif çalýþma
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Genel

• Uygulama üstüne daha fazla bilgi için bakýnýz sayfa
116-133 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Ýlikler pratik kapamalardýr ve dekoratif efektler için de
kullanýlýr. artista 730 çok yönlü seçim saðlar. 
Bütün ilikler çok deðiþik yollarla dikilir ve programlanýr. Ýlik butonuna basýn 

• Deðiþik ilikler ve kuþ gözleri özetleri
ekranda görünür.

Ýlikler /Düðme Dikme Programý / Kuþ gözleri

Ýlik /Düðme dikme programý /Kuþ gözü seçin
istenen dikiþe dokunun

• seçilmiþ olan ilik,kuþ gözü veya düðme dikme
programý aktif hale gelir

Ýlik Program Fonksiyonlarý

Herhangi bir ilik seçildiði zaman (51-59+63) aþaðýdaki
fonksiyonlar ekran görüntüsünün alt kenarýnda
fonksiyon araç çubuðunda görünür.

Ýlik uzunluðunu Programlama 
• Ýlik seçildiði zaman sembol mavi

renkte (aktif) otomatik olarak görünür.
• Kafa çerçevesindeki Çabuk Geri

butonunu kullanarak ilik uzunluðu
direk olarak belirlenir.

• Ýlik programlandýðý zaman sembol
kapanýr (aktif deðil, sarý renk)

• Eðer yeni bir uzunluk programlanacak
ise sembolün tekrar seçilmesi gerekir.

Ýlik uzunluðu-Direk giriþ uzunluðu
(mm) veya Ekranda düðme Ölçüsü

özel ekran görüntüsünü açmak için
sembole dokunum
ilik uzunluðunu (dikiþ uzunluðu mm)
direk olarak dikiþ uzunluðu ile veya
dikiþ geniþliði kumandasý ile girin.
Ölçmek için, düðmeyi ekranýn alt sol
köþesine tutun
Ýlik uzunluðu mavi daireyi düðme
büyüklüðüne ayarlayarak elde edilir
(dikiþ uzunluðu veya dikiþ geniþliði
kumandasý ile).

• Düðme kalýnlýðý olan 2 mm otomatik
olarak ilave edilecektir (sadece
ekranda düðme ölçümü için)

Uygulama:
• ilik büyüklüðünü belirlemek için basit

metot, uzunluðun mm olarak direk
giriþi veya ekranda düðmeyi ölçmek
ile.

Manuel Ýlik 
özel ekran görüntüsünü açmak için
sembole dokunun
iliði manuel 4 veya 6 basamakta dikin
(ilik tipine göre)

Uygulama:
• münferit manuel dikilen ilikler 
• var olan ilikleri tamir için 

Dikiþ sayýcý ilik 
iliði seçin 
sembole dokunun

• dikiþ sayýcý ilik aktif durumdadýr
Ýstenen uzunluk elde edildiði zaman
(ilk ilik sargýsý) dýþ Çabuk Geri
butonuna basýn.

• Çabuk Geri butonuna basýlarak ikinci
ilik sargýsý uzunluðu belirlendiðinde,
ekran görüntüsü «aoto dikiþ sayýcý»
ya deðiþir.

• Seçilmiþ ilik programlanmýþtýr. 
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Önemli Ýlik Bilgisi 

Ýlikleri Ýþaretlemek 

Ýlik için doðru stabilizatörler 

Otomatik Ýlikler 
iliklerin iyi olabilmesi için her zaman
stabilizatör (1) kullanýn

• stabilizatör kumaþ tipine uymalýdýr

Ýliklerin Dikilmesi 

Test Dikiþi 
Kullanacaðýnýz kumaþ ile birlikte ayný
tela ve stabilizatör üzerinde test dikimi
yapýn.
Ayný ilik tipini seçin
Kumaþ üstünde bütün ilikleri ayný
yönde dikin (hav ile veya hava karþý)

1 2

Düzeltmeler:
• Ýlik sargý geniþliðini ayarlamak için

dikiþ geniþliðini deðiþtirin
• Sargý yoðunluðunu ayarlamak için

dikiþ uzunluðunu deðiþtirin
• Sargý yoðunluðunu ayarlamak için

dikiþ uzunluðunu deðiþtirin

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

Otomatik Ýlikler 
• Otomatik Ýlik ayaðý No. 3A

ilik uzunluðunu iþaretleyin 
• Ýlk iliði diktikten sonra, sonraki bütün

iliklerin uzunluklarý otomatik olarak
programlanýr.
mark the starting point of all
subsequent buttonholes

• Ýlik uzunluðu mm olarak ilik açýklýðýný
gösterir.

Düðme delikleri
• sadece týrtýl dikiþ

uzunluðunu ayarlayýnýz
• düðme deliklerinin

uzunluklarý ayrýca
dikilecektir.

Manuel Ýlikler 
• Ýlik ayaðý No. 3C

manuel olarak dikilmiþ iliklerin
uzunluklarý kumaþ üstünde uygun
pozisyonda iþaretlenmelidir.
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• her balans deðiþikliði iki sargýya farklý
etki yapar

eðer sol sargý çok yoðun ise (resim A)
dikiþ uzunluk kumanda sayýcýyý saat
yönünde çevirin- sol sargý daha uzun
olacak, sað sargý daha kýsa olacaktýr.

113Ýlikler – Önemli Bilgiler

Ýlikler için Balans 

plik Çekimi

• bir ilik seçildiðinde çekim otomatik olarak ayarlanýr.
• üst çekme normalden biraz daha gevþektir.

Not:
Direk giriþ uzunluk ve manuel ilik ile
her münferit ilik sekansý ayrý olarak
balans edilir.
Dikiþ sayýcý ilikler ile balans
deðiþikliði her iki sargýya farklý etki
eder (sol ve sað): sargýlarý
ayarlayarak anahtar deliði veya göz
de deðiþecektir.

Drek giriþ uzunluk standart ilik için
balans
• her balans deðiþikliði her iki sargýya

etki yapar.

Direk giriþ uzunluðu Anahtar deliði
veya yuvarlak ilikler için balans
• her Balans deðiþikliði her iki sargýya

etki yapar.
• Anahtar deliði veya göz aþaðýdaki gibi

balans edilir:
1. dikim bilgisayarý anahtar deliðine
veya göze deðiþinceye kadar düz
dikiþ dikin, sonra dikim bilgisayarýný
durdurun
2. «Balans» a dokunun ve dikiþ
uzunluðu kumandasý dikilen iliðe
uygun olarak Balans ekranýnýn sað
kýsmýndaki resmi ayarlayýn.

• bu ilik sargýsýna biraz yuvarlak görüntü verir, ilikleri
çekici yapar 

Eðer anahtar deliði saða doðru kaymýþ
ise (resim A)

Dikiþ uzunluðu kumanda sayýcýsýný
saat yönünde çevirin

Eðer anahtar deliði sola doðru kaymýþ
ise (resim B)

Dikiþ uzunluðu kumandasýný saat
yönüne çevirin
3. «OK» e dokunun ve iliði
tamamlayýn

Dikiþ sayýcý ilik için balans
Eðer sol sargý yeterli yoðun deðil ise
(resim B)

Dikiþ uzunluk kumandasýný saat
yönünde çevirin- sol sargý daha kýsa
olacak, sað sargý daha uzun olacaktýr.
Her Balans deðiþikliðinden sonra iliði
tekrar programlayýn
Her balans deðiþikliklerinden sonra, Ýlik
programlamlanýr Manuel Standart Ýlik için Balans

• herhangi Balans deðiþikliði her iki
sargýya etki eder

Manuel Yuvarlak veya Anahtar deliði ilik için Balans
• herhangi Balans deðiþikliði her iki

sargýya farklý etki yapar (dikiþ sayýcý
ilik için resme bakýn)

• anahtar deliði veya göz aþaðýdaki gibi
balans edilir:

eðer anahtar deliði sola doðru kaymýþ
ise (resim B)

dikiþ uzunluk kumanda sayýcýsýný saat
yönünde çevirin

eðer anahtar deliði saða doðru kaymýþ
ise (resim A)

dikiþ uzunluk kumandasýný saat
yönünde çevirin

Tavsiyeler 
Kullanacaðýnýz kumaþlar üstünde tets
dikiþi yapýn 

Balansý Temizle 
Özel Balans ekranýnda «Reset»
dokunun veya dýþ «clr» butonuna
basýn («clr» programlanmýþ iliði de
çýkarýr)

A B

A B
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Kordon Ýlikler

Kordon
• sýrma kordon ilikleri kuvvetlendirir ve görünüþlerini

iyileþtirir
• kordonun halka kýsmý iliðin sonunda yýpranmaya en

yakýn yerde olmalýdýr.
• Ýþi basýcý ayaðýn altýna yerleþtirin
• Sýrma kordon bilhassa standart ve streç ilikler için

tavsiye edilir

Uygun Ýplikler 
• Parlak pamuklu No. 8
• kuvvetli el-dikiþ ipliði 
• ince kroþe iplik 

Otomatik ilik Ayak No. 3A da kordonu eklemek
iliðin baþlangýcýnda iðneyi sokun
basýcý ayaðý kaldýrýn
ayaðýn altýndan kordonu saða doðru getirin
kordonu ayaðýn arkasýndaki iðnenin üzerinden
geçirin

Ýplik Basýcý Ayak No. 3C’ye eklemek
iðneyi iliðin baþlangýcýnda sokun
basýcý ayaðý kaldýrýn
ipliði ayaðýn orta ucundan geçirin

ipin her iki ucunu ayaðýn tabanýndaki oyuklara
yerleþtirin ve arkaya çekin
basýcý ayaðý indirin

Dikiþ 
iliði her zaman ki gibi dikin, ipi sýký tutmayýn
ilikipliðin üstünde oluþacaktýr ve onu kapatacaktýr

ÖneriBasýcý ayak No. 3C ile yuvarlak ve
anahtar deliði ilikler de iplik ile takviye
edilebilir.
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Ýlikleri kesip açmak
dikiþ sökücü veya ilik kesici ve tahta blok kullanarak
iki uçtan ortaya doðru kesin
kýsa iliklerin uçlarýný yanlýþlýkla kesmemek için, iliðin
ucuna ilave emniyet olarak bir iðne koyun.

Ýlik kesici ve blok (isteðe baðlý aksesuar)
kumaþý tahta parça üstüne koyun
kesiciyi iliðin ortasýna yerleþtirin
kesicinin sapýna basarak (el ile veya bir çekiç ile) iliði
açýn.

Ýliði kenara diagonal dikmek

Ýlikler için yükseklik dengeleme
levhasý (isteðe baðlý aksesuar)
• Düzgün olmayan bir bölgede otomatik

ilik ayaðý No. 3A kullanarak ilik
dikildiði zaman (dikiþ payý üstünde,
örneðin), yükseklik dengeleme levhasý
kullanýn. 

Levhalarý arkadan kumaþ arasýna
yerleþtirin ve ayaðýn altýný kumaþýn
kalýn kýsmýna kaydýrýn ve öne itin.

• Bu aksesuar ayak için düz bir yüzey
yaratacak ve mükemmel bir ilik
yapýlmasýna yardýmcý olacaktýr.

kordonlarý ayaðýn önüne getirin
her ucu ayaðýn önündeki çentiklerden birinin içine
çekin

Dikmek
normal olarak iliði dikin
kordonu tutmayýn
ilik kordonun üstünde oluþacak ve onu kapatacaktýr

Kordonu emniyete almak
halka ucunda kaybolana kadar kordonu ilikten çekin
kordonun uçlarýný kumaþýn ters yüzünden çekin,
düðümleyin veya dikiþ ile emniyete alýn

Düzgün olmayan bir bölgede otomatik ilik ayaðý 3A kullanarak ilik dikildiði
zaman dikiþ payý üstünde örnegin,yükseklik dengeleme levhasý kullanýn.
Levhalarý arkadan kumaþ arasýna yerleþtirin ve ayaðýn altýný kumaþýn kalýn
kýsmýna kaydýrýn ve öne itin. Bu aksesuar ayak için düz bir yüzey yaratacak
ve mükemmel bir ilik yapýlmasýna yardýmcý olacaktýr.
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Uygulamalar

• Ýlik uzunluðunu direk (ilik açýklýðý mm) olarak dikiþ uzunluðu veya
dikiþ geniþlik kumandasý ile girin.

• 4 mm den maksimum uzunluða kadar olan ilik uzunluklarý için
uygundur.

Ýlik uzunluðunun giriþi
• ilikler, otomatik ilik ayaðý No. 3A ile belirli bir

uzunlukta dikilebilirler
ilik tipini seçin 
Direk Giriþ Uzunluk fonksiyonunu seçin 

Ýlik uzunluðunu belirlemek
• özel ekran gösterge tablosu görünür

ilik uzunluðunu dikiþ geniþliði veya dikiþ uzunluk ku-
mandasý ile girin

• programlanmýþ uzunluk iki ok arasýnda gösterilir

Düzeltmeler 
yeni uzunluðu yukarýda anlatýldýðý gibi girin 

Ýlik menüsüne tekrar dönmek
ilik ekranýna dönmek için «ESC»’ye dokunun 

istenen uzunluðu «OK» ile teyit edin, ekran otomatik
olarak deðiþir

• «auto» ve programlanmýþ uzunluk (mm) ekranda
belirir

• ilik uzunluðu ilik açýklýðýný (mm) gösterir

Saklanmýþ iliklerin çýkartýlmasý
dýþ «clr» butonuna basýn veya recording
(kaydediyor) e dokunun

• «auto» kaybolur ve «recording» belirir 
• yeni ilik uzunluðu programlanabilir.

Otomatik Ýlik  (Bütün Tipler)
Direk Giriþ Uzunluk 
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Otomatik Ýlik (Standart ve Streç)
Ekranda Düðme Ölçme 

Düðme büyüklünü belirleme 
• özel bir ekran belirir 

düðmeyi, ekranýn alt sol köþesine tutun
renkli daireyi düðmenin etrafýna ayarlamak için dýþ dikiþ geniþliði
veya dikiþ uzunluk kumandasýný kullanýn

• düðme büyüklüðü (mm) iki ok arasýnda gösterilir (örnek: 16 mm)
• doðru büyüklüðü «OK» ile teyit edin, ekran otomatik olarak deðiþir

Ýlik mönüsüne dönme
Teyit ve ilik ekranýna dönmek için «ESC» ye dokunun

Ýlik büyüklüðü ekranda düðmeyi tutarak belirlenebilir.
Uzunluk dikiþ geniþliði veya dikiþ uzunluk kumandasý ile belirlenir.

düðme ölçümü açmak
iliði seçin 
«Direk Giriþ Uzunluk» fonksiyonuna girin.

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

ilave edilir

Kalýn Düðmeler için Düzeltmeler 
Bilhassa kalýn düðmeler (örnek: bombeli düðmeler, v.s) için renkli
daireyi ekranda tutulan düðmeden 1-4 mm daha büyük yapýn

Test Ýlik 
bir parça kumaþ ve tela üstünde test iliði dikin
iliði açýn 
düðmeyi ilik deliðinden geçirin 
gerekirse büyüklüðünü deðiþtirin 

Saklanmýþ Ýliklerin Çýkartýlmasý 
externe «clr»-tuþu veya «alma»-basýnýz

• «auto» kaybolur ve «recording» belirir 
• yeni bir ilik uzunluðu programlanabilir
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Ýliklerin Uzun Süre Saklanmasý 

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

Ýliði Saklamak (sakla)
Dikiþ Deðiþtirme Alanýnda gösterilen
iliðe dokunun (ekranýn sol kýsmýnda)

• Ýlave bir mesaj belirir
Save (Sakla) fonksiyonuna dokunun
ve ilik uzun dönem Hafýzada saklanýr.

Saklanmýþ Ýliðin Çaðýrýlmasý
istenen ilik tipini seçin

• Direk Giriþ Uzunluk ekran butonunda ilik uzunluðu
görünür
Direk Giriþ Uzunluk fonksiyonuna dokunun ve «OK»
ile ekranda beliren saklanmýþ uzunluðu teyit edin.

• «auto» ve uzunluk (mm) ekranda görünür

Saklanmýþ Ýliði Deðiþtirmek
istenen ilik tipini seçin
Direk Giriþ Uzunluk fonksyonuna dokunun

• Ekranda beliren saklanmýþ ilik uzunluðunu deðiþtirin
ve «OK» ile teyit edin
Ýliði yukarýda anlatýldýðý gibi saklayýn

• Yeni uzunluðun programlanmasý var olaný
hükümsüz yapar

Saklanmýþ Ýliðin Çýkartýlmasý
istenen ilik tipini seçin
Direk Giriþ Uzunluk fonksyonuna dokunun ve yeni
uzunluk programlayýn veya Dikiþ Deðiþtirme
Alanýnda görünen iliðe dokunun

• Ýlave bir mesaj görünür
«Reset» (tekrar ayarla) e dokunun ve saklanmýþ ilik
çýkarýlýr

• yeni bir ilik uzunluðu programlanabilir.

• Ýstenen otomatik ilik
programlanmasý
hakkýnda daha fazla
bilgi için bakýnýz sayfa
116-117 •••••••••••••

 
032131.70.19_0606_a730_TR



119Ýlikler – Uygulamalar

Otomatik Ýlikler (Standart ve Streç)

Dikiþ Sayýcýsýz Ýlik 

Dikiþ:
Ýðne:
Ýplik:

Besleme diþlisi:
Basýcý ayak:

Standart ve Streç ilikler No. 51, 52 ve 53
seçilen kumaþa uygun büyüklük ve tip
pamuk veya polyester
yukarý (dikiþ pozisyonu)
Otomatik ilik ayaðý No. 3A

Otomatik Ýlik 
• Otomatik ilik ayaðý no. 3A üzerindeki mercek

otomatik olarak ilik uzunluðunu kayýt eder.
• 4 mm den maksimum uzunluða kadar olan bütün ilik

uzunluklarý için uygundur ve dikiþ geniþliði veya
dikiþ uzunluk kumandasý ile ayarlanýr

Standart ve Streç Ýliklerin Dikilmesi

Not:
Her iki sargýda ayný yönde dikilir.
Ýlik uzunluðu ilik açýklýðýný (mm) gösterir.

Ýlk Sargýnýn Dikilmesi
• dikiþ sekansý Dikiþ Deðiþtirme Alanýnda gösterilir

ilk sargýyý öne doðru dikin, istenen uzunlukta durun

Ýlik Programlama
kafa çerçevesinde Çabuk Geri butonuna basýn

• ilik uzunluðunun programlandýðýný gösteren «auto»
ve programlanmýþ uzunluk (mm) ekranda görünür

Oto Ýlik
Dikim bilgisayarý aþaðýdakileri otomatik olarak diker:
• düz dikiþleri geri durumda
• ilk barteks 
• ikinci sargý öne doðru 
• ikinci barteks 
• emniyet dikiþleri. Dikim bilgisayarý durur ve otomatik

olarak iliðin baþýna döner
Sonraki bütün ilikler otomatik olarak ayný uzunlukta
dikilir (Çabuk Geri butonuna basmadan)
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ÖneriGüzel ilikler
Her ilik için hýzý sabit tutun (eðer gerekirse hýzý Motor
Hýz (Motor Speed) fonksyonu ile azaltýn).
Bu, ilik sargýlarýnýn eþit yoðunlukta olmalarýna
sebebiyet verir. 

Önemli: Yanlýþlarýn Nasýl Düzeltileceði
Desen Baþlama fonksiyonuna dokunun

• Dikiþ bilgisayarý iliðin baþýna döner.

Saklanmýþ Ýliklerin Çýkartýlmasý
dýþ «clr» butonuna dokunun basýn vaye recordinge
dokunun

• «auto» kaybolur ve «recording» belirir 
• yeni bir ilik uzunluðu programlanabilir.

ÖneriTam kopyalar 
«auto» fonksyonu, her iliðin bir öncekinin
uzunluðunda olacaðýný temin eder.

Ýþaretleme
«auto» fonksyonu sayesinde sadece iliklerin
baþlangýcý iþaretlenir- zaman tasarrufu saðlar.

 
032131.70.19_0606_a730_TR



121Ýlikler – Uygulamalar

Otomatik Yuvarlak, Anahtar deliði ve El-Görünümlü Ýlikler

Dikiþ sayýcýsýz ilik 

Not:
Her iki sargý ayný yönde
dikilir.
Ýlik uzunluðu ilik
açýklýðýný (mm) gösterir.

Dikiþ:

Ýðne:
Ýplik:

Besleme diþlisi:
Basýcý ayak:

Yuvarlak ve El-görünümlü ilikler No. 54 + 55 + 63 ve
anahtar deliði ilikler No. 56–58
seçilen kumaþa uygunbüyüklükte ve tipte
pamuk veya polyester
yukarý (dikiþ pozisyonu)
Otomatik ilik ayak No. 3A

Otomatik Ýlik
• Otomatik ilik ayaðý No. 3A üstündeki mercek ilik

uzunluðunu otomatik olarak kayýt eder (tam kopya
için) ve maksimum uzunluða geldiði zaman otomatik
olarak iliði tamamlar.

Yuvarlak ve Anahtar Deliði Ýliklerin Dikilmesi
• Dikiþ sekansý Dikiþ Deðiþtirme Alanýnda gösterilir 

Ýstenen uzunlukta durarak, düz dikiþleri öne doðru
dikin

Ýliðin Programlanmasý
kafa çerçevesinde Çabuk Geri butonuna basýn 

• ilik uzunluðunun programlandýðýný gösteren «auto»
ve programlanmýþ uzunluk (mm) ekranda görünür.

Yuvarlak ve Anahtar Deliði Ýliklerinin Dikilmesi

Oto Ýlik
Dikiþ bilgisayarý aþaðýdakileri otomatik
olarak diker:
• gözü veya anahtar deliðini
• ilk sargýyý geri durumda
• düz dikiþleri öne doðru
• ikinci sargýyý geriye doðru
• punteriz
• emniyet dikiþleri. Dikiþ bilgisayarý

durur ve otomatik olarak iliðin baþýna
gelir.

Sonraki bütün ilikler otomatik olarak
aynu uzunlukta dikilecektir (Çabuk Geri
butonuna basmadan)

Önemli: Yanlýþlarýn Nasýl Düzeltileceði 
Desen Baþlama fonksyonuna dokunun

• Dikiþ bilgisayarý ilik baþlangýcýna geri döner
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ÖneriÇift dikilmiþ anahtar deliði ilikler
• anahtar deliði ilikler kalýn kumaþlarda iki defa

dikilebilirler ve ilk defa dikildiðinde dikiþler daha uzun
yapýlýr (anahtar deliksiz ve sivri uçlu bartekssiz)
ilk iliði diktikten sonra, iþi hareket ettirmeyin, sadece
bir defa ayak kontroluna dokunarak tekrar dikiþe
baþlayýn.

Saklanmýþ Ýliklerin Çýkartýlmasý
dýþ «clr» butonuna basýn veya recording dokunun.

• «auto» kaybolur ve «recording» belirir
• yeni ilik uzunluðu programlanabilir

ÖneriGüzel Ýlikler 
baþarýlý ilik dikiþleri için daima uygun stabilizatör
veya tela kullanýn

• sýrma kordon kullanmak iliklerin görünümlerini arttýrýr.

El -Görünümlü Ýliðin Dikilmesi

lk Sargýnýn Uzunluðu
sargýyý istenen uzunlukta dikin
dikiþ bilgisayarýný durdurun

Ýliðin Programlanmasý
kafa çerçevesindeki Çabuk geri butonuna basýn

• ilik uzunluðunun programlandýðýný gösteren «auto»
ve programlanmýþ uzunluk (mm) ekranda görünür

Oto Ýlik
Dikiþ bilgisayarý otomatik olarak aþaðýdakileri diker:
• gözü
• ikinci sargýyý geriye doðru
• üst ponterizi emniyet dikiþleri ve otomatik olarak

durur.
Sonraki bütün ilikler ayný uzunlukta otomatik olarak
dikilir (Çabuk Geri butonuna basmadan)
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Bütün Ýlik Tipleri için Dikiþ Sayýcý Ýlikler 

Ýlikler (bütün tipler)
seçilen kumaþa uygun ve tipte
pamuk veya polyester
yukarý (dikiþ pozisyonu)
Ýlik ayak No. 3C veya Otomatik ilik ayaðý No. 3A

Dikiþ Sayýcý Ýlikler
iliði seçin

dikiþ sayýcý fonksiyonuna dokunun,
dikiþ bilgisayarý Dikiþ Sayýcý
Ýlik programýný tanýr.

• iliðin uzunluðu þimdi Dikiþ Sayýcý tarafýndan
belirlenir.

Dikiþ Sayýcý Ýliðin Dikilmesi

sabit hýzda dikin

Birinci Sargýnýn Uzunluðu 
ilk sargýyý istenen uzunlukta dikin
dikiþ bilgisayarýný durdurun

kafa çerçevesindeki çabuk geri butonuna dokunun.

Bareks, Ýkinci Sargý Geriye Doðru 
alt barteks ve ikinci sargý geriye doðru dikilir 
ilk dikiþte dikiþ bilgisayarýný durdurun
kafa çerçevesindeki çabuk geri butonuna dokunun.

Bareks, Emniyet Dikiþleri
• dikiþ bilgisayarý üst punterizi, emniyet dikiþlerini diker ve otomatik

olarak durur
• «auto» (programlanmýþ uzunluk mm) ve «Dikiþ Sayýcý» ekranda

görünür.
• Ýlik saklanýr
• jsonraki her ilik benzer þekilde saklanacaktýr programda

Dikiþ:
Ýðne:
Ýplik:

Besleme diþlisi:
Basýcý ayak:

Not:
Ýlk sargý (sol) öne doðru dikilir, ikinci sargý (sað)
geriye doðru dikilir.
Dikiþ sayýcý ilik uzun dönem Hafýzada saklanamaz.
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ÖneriBasýcý ayak No. 3C ile daha fazla ilikler
Otomatik ilik ayak No. 3A nýn kullanýlamadýðý ilikler
için idealdir.

Not:
Farklý kumaþ üstünde programlanmýþ ilik:
• farklý kumaþlar ve telalar dikiþ sayýcý iliðin

görüntüsüne etki yaparlar
• eðer, farklý kumaþ kullanýyorsanýz iliði tekrar

programlayýn
• kullanacaðýnýz kumaþlar üstünde test dikiþi

yapmanýz tavsiye edilir

Saklanmýþ Ýliklerin Çýkartýlmasý
dýþ «clr» butonuna basýn veya recording e dokunun

• «auto» kaybolur ve «recording» belirir
• yeni bir ilik uzunluðu programlanabilir

Düzeltmeler
Dikiþ geniþline, uzunluðuna veya Balansa herhangi
bir deðiþiklik yapýlmýþ ise iliði tekrar programlayýn

ÖneriGüzel ilikler 
• eþit yoðunlukta ki sargýlar için daima hýzý sabit tutun
• en iyi sonuçlar için orta hýzda dikin (eðer gerekirse

hýzý Motor Hýzý fonksiyonu ile azaltýn)

ÖneriÝþaretlemek
«auto» fonksiyonu sayesinde sadece iliklerin
baþlangýçlarý iþaretlenir- zaman tasarrufu saðlar.

 
032131.70.19_0606_a730_TR



125Ýlikler – Uygulamalar

Manuel 4 veya 6 Kademeli Ýlikler 

(Bütün Tipler)

Herhangi bir ilik 
seçilen kumaþa uygun büyüklükte ve tipte
pamuk ve polyester
yukarý (dikiþ pozisyonu)
Ýlik ayaðý No. 3C

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

Kademe Sembolleri 
• seçilen iliklerin kademe sýralarý ekranda gösterilir.
• «1» aktif hale getirilir
• standart ilik te 6 kademe vardýr
• yuvarlak, anahtar deliði, ve el-görünümlü ilikler de 4

kademe mevcuttur.
• Aktif kademe ortada gösterilir.

Manual olarak dikilen ilik saklanamaz.

Dikiþ:
Ýðne:
Ýplik:

Besleme diþlisi:
Basýcý ayak:

Not: 
Eðer sadece bir adet ilik dikmek istenirse veya ilik
tamiri yapmak istenirse, manuel olarak iliklerin
dikilmesi idealdir.
Kademenin sayýsý ilik tipine baðlýdýr.

ÖneriÝliklerin Tamiri
• gereksiz kademeleri çýkarýn veya

geçin
• yýpranmýþ kýsýmlarý tamir etmek için

gerekli kademeleri sadece kullanýn.
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• «1» aktif hale gelmiþtir
ilk sargýyý girin 
istenen uzunlukta dikiþ bilgisayarýný durdurun 
ekranda «2»’ye dokunun 

• dikiþ bilgisayarýgözü veya anahtar deliðini diker
«3»’e dokunun

• dikiþ bilgisayarý ikinci sargýyý geriye doðru diker
ilk dikiþte dikiþ bilgisayarýný durdurun
«4»’e dokunun

• dikiþ bilgisayarý üst barteks  ve emniyet dikiþlerini otomatik olarak
diker.

• dikilirken sargýlarýn uzunluklarý manuel olarak belirlenir
• barteks, göz ve emniyet dikiþleri programlanmýþtýr

Programý terk etmek
«ESC»’ye dokunun

• ekran orjinal ilik ekranýna döner

Bir 6 Kademeli Ýlik Dikmek

«2»’ye dokunun 
• dikiþ bilgisayarý düz dikiþleri geriye doðru diker

dikiþ bilgisayarýný birinci sargýnýn birinci dikiþinde durdurun
«3»’e dokunun 

• dikiþ bilgisayarý üst barteks diker ve otomatik olarak durur
«4»’e dokunun

• dikiþ bilgisayarý ikinci sargýyý diker
bilgisayarý durdurun
«5»’e dokunun

• dikiþ bilgisayarý alt sargýyý diker ve otomatik olarak durur
«6»’ya dokunun

• dikiþ bilgisayarý dikiþleri emniyete alýr ve otomatik olarak durur.
sargý uzunluðu kullanan tarafýndan belirlenir.

• barteks ve emniyet dikiþleri programlanmýþtýr.

• «1» aktif hale gelmiþtir
birinci sargýyý dikin 
istenen sargý uzunluðunda dikiþ bilgisayarýný durdurun 

Not:
ekranda ki grafik yuvarlak ve anahtar
deliði ilikler için aynýdýr.

Bir 4 Kademeli Ýliðin Dikilmesi

Not: 
6 barteks dikiþi dikilir ve dikiþ
bilgisayarý otomatik olarak durur.
Eðer, 6 barteks dikiþinden fazla
dikilecek ise, sadece ayak kontrolüne
bir defa dokunun tekrar dikmeye
baþlayacaktýr.

4 veya 6 Kademeli Ýliklerin Dikilmesi 

Yuvarlak ve Anahtar Deliði Ýlikler 
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Düz Dikiþ Ýlik 

Dikiþ:
Ýðne:
Ýplik:

Besleme:
diþlisi:

Basýcý ayak:

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

Otomatik Ýlik Ayak No. 3A ile Otomatik Program
Otomatik ilik ayak No. 3A üstünde ki mercek iliðin
uzunluðunu otomatik olarak kayýt eder (böylece tam
olarak kopyalanabilir).

Düz Dikiþ 
ekranda dikiþ No. 59’u seçin 

Mesafeyi Deðiþtirmek 
dikiþ sýralarý arasýndaki mesafe çok geniþ veya çok
dar ise, dikiþ geniþliðini deðiþtirin.

Not:
Düz dikiþ ilikler, yün gibi yumuþak ve gevþek
dokunmuþ bütün kumaþlar üstündeki ilikleri
kuvvetlendirmek için veya aþýrý yýpranmaya maruz
kalabilecek ilikler için bilhassa faydalýdýr. Bunlar
ayný zamanda deri, vinyl veya keçeler de ilik
açýklýðýný kuvvetlendirmek için de faydalýdýr.
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düz Dikiþ Ýlik Dikimi 

Otomatik Ýlik Program Dikimi 
istenen uzunluk elde edilene kadar düz dikiþlerin birinci sýrasýný
öne doðru dikin
Çabuk Geri butonuna basýn

• «auto» ve programlanmýþ uzunluk (mm) görünür, bu uzunluðun
programlandýðýný ifade eder.

• dikiþ bilgisayarý otomatik olarak ilik programýný tamamlar
• sonraki bütün ilikler ayný uzunlukta dikilecektir (Çabuk Geri

butonuna basmadan)
• dikiþ sýralarýnýn arasýndaki mesafe dikiþ geniþliði ile ayarlanabilir.

Ayak No. 3C (Dikiþ Sayýcý) ile dikmek
dikiþ sayýcý ilikler için Dikiþ Sayýcý fonksiyonunun seçin

• Ýlik ayaðý No. 3C ilikteki dikiþ sayýsýný kayýt edecektir. 

Dikiþ Sayýcý Düz Dikiþ Ýlik Dikmek
birinci sargýyý dikin, istenilen uzunlukta durun.
kafa çerçevesinde ki çabuk geri butonuna basýn.
Kafa çerçevesinde ki Çabuk Geri butonuna basýn
Ýliðin sonunu dikin ve sonra ikinci sargýyý geriye doðru dikin
ilk dikiþte dikiþ bilgisayarýný durdurun.

• dikiþ bilgisayarý yatay çubuða ve emnyet dikiþlerini diker ve
otomatik olarak durur.

• «auto» ve programlanmýþ uzunluk (mm) ekranda görünür.
• sonraki her ilik programlanmýþ ilik ile ayný uzunlukta dikilecektir. 

ÖneriDüz dikiþ ilikler deri,sentetik deri,vinly
veya keçede ki ilik açýklarýný
kuvvetlendirmek için faydalýdýr.
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Düðme Ýlikleri

Dikiþ:
Ýðne:
Ýplik:

Besleme diþlisi:
Basýcý Ayak:

Düz Dikiþ Ýlikleri No. 59
80 – 100 H
pamuk veya polyester
yukarýda (dikiþ pozisyonu)
Ýlik ayaðý No. 3C veya
Otomatik ilik ayaðý No. 3A
Üst dikiþ için: Sürme tabanlý düz dikiþi 
ayaðý No. 53 (isteðe baðlý aksesuar)

Düðme Ýlikleri için Uygun Malzemeler
• sentetik deri
• deri
• Alcantara
• plastik kaplý kumaþlar

Düðme Ýliklerinin Dikilmesi 

1. Ýlik Boyunun Belirlenmesi
kumaþtan dikdörtgen bir parçayý ilikten 1 1/4” (3cm)
daha uzun ve 1 1/2” (4cm) daha geniþ olarak kesin.
Be þekilde kenar þeritleri oluþturulur.
bunu derinin üzerine (sað yanlar birlikte) yerleþtirin
ve gerektiðinde tamamen örtmesine müsaade edin
Düz dikiþli düðme iliði No. 59 (dikiþ geniþliði 9mm)
dikiniz.

2. Düðme Ýliliðinin Kesilmesi 
düðme iliðini açmak için sivri uçlu bir makas ile
ortadan uçtan 5mm mesafeden kesiniz
köþelerden dikiþe doðru diyagonal olarak kesin –
dikiþi kesmemeye dikkat ediniz!

3. Düðme Ýliðinin Döndürülmesi 
düðme iliðini ters taraftan döndürünüz
kenarlarý dýþa doðru itiniz

ÖneriSentetik deri veya deriyi itinalý þekilde
orta dereceli ýsýda ve bir bezle bastýrýnýz.
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4. Kenar Þeritlerinin Bastýrýlmasý
sað yanda eþit büyüklükte iki büyük þerit oluþacak
þekilde kenar þeritlerini kumaþýn ters tarafýndan
bastýrýnýz 

5. Kenar Dikiþi 
düðme iliðinin kenar dikiþini yapýnýz (bkz. resim)
yüzü ters tarafa yerleþtiriniz

6. Düðme Ýliðinin Üst Dikiþi 
düðme ililiðinin üst dikiþini sað taraftan sürme tabanlý
Düz dikiþ ayaðý No. 53 ile yapýnýz (ön yüz dahildir)

7. Derinin Kesilmesi 
deriyi, dikilmiþ olan dikdörtgenin iç tarafýnda ters
yönden kesin ve hafifçe ayarlayýnýz.

ÖneriDiðer materyallerle düðme iliði
düðme iliðini 1. – 7. arasýnda belirtilen þekilde
dikiniz 
en sonunda kenarlarý elle iþleyin ve koruyun
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Dekoratif Düðme Ýlikle

Dikiþ:
Ýðne:
Ýplik:

Besleme diþlisi:
Basýcý Ayak:

Ýlikler (bütün tipler)
seçilen kumaþ için uygun boyut ve tip 
pamuk, polyester veya nakýþ iplikleri
yukarýda (dikiþ pozisyonu)
Ters örnek ayaðý No. 1C (üst dikiþ için)
Ýlik ayaðý No. 3A veya No. 3C

Dekoratif Düðme Ýlikleri
• tüm düðme ilikleri için uygun
• düðme iliklerinin bir yaratýcý eleman olarak dekore

edilmesi

ÖneriNakýþlý Düðme Ýlikleri
Düðme iliðini yaratýn ve artista PC yazýlýmindan 
kendi þahsi nakýþýnýz ile birleþtirin. 

çzimi yapýlan kertenkeleyi kumaþýn üzerine
kopyalayýn veya ince bir kalem, terzi tebeþiri veya
hava ya da suda çözülen bir markör ile çizniz (ilk
önce kumaþ parçasý üzerinde deneyiniz)
çizilen hatlarýn üzerinden kertenkelenin üst dikiþini
yapýnýz ve iç tarfaý da zikzakdikiþi ile düzenleyiniz
(bkz. resim)
düðme iliðini ayak No. 3A veya 3C ile dikiniz

Dekoratif Dikiþli Düðme Ýliði 

Dikiþ

Üst Dikþli Kertenkele

düðme iliklerini düðme ilik ayaðý No. 3A veya 3C ile
dikiniz
Dekoratif dikiþ No. 107 ile kabartma düðme iliði ve
Dekoratif dikiþ No. 708 ile plaket

 
032131.70.19_0606_a730_TR



132 Düðme Ýlikleri – Uygulamalar 

Düðme Dikme Programý

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

Dikiþ Tipi:
Dikiþ geniþliði:

Ýðne:
Ýplik:

Besleme diþlisi:
Basýcý ayak:

Düðme dikme programý No. 60
düðmelerin delikleri arasýndaki mesafeye baðlýdýr
seçilmiþ kumaþa uygun boyut ve tip
pamuk veya polyester
aþaðýda (örme/yama pozisyonu)
Düðme dikme ayaðý No. 18

Düðme Programý 
ekrandan dikiþ No. 60 seçiniz

2 Delikli Düðmenin Dikilmesi
el volaný ile delikler arasýndaki mesafeyi kontrol edin ve
gerekiyorsa dikiþ geniþliðini ayarlayýn
dikiþe baþlarken iplikleri tutun
düðmeyi dikin

• program tamamlandýðýnda dikiþ bilgisayarý otomatik olarak durur ve
bir sonraki düðme için hazýr olur

Not:
2 ve 4 delikli düðmeler basýcý ayak
No. 18 ile dikilebilir. Gövde düðme ile
kumaþ arasýndaki (iplik uzunluðu)
isteðe göre uzun veya kýsa olarak
yapýlabilir. Dekoratif amaçlý dikilen
düðmeler iplik gövdesiz olarak dikilir. 

4 Delikli Düðmenin Dikilmesi
ilk ömce ön delikleri dikiniz
düðmeyi dikkatlice öne doðru götürünüz
arka delikleri ayný program ile dikiniz

Baþlangýç ve Bitiþ Ýplikleri
Ýplikler korumaya alýnmýþtýr ve kesilerek düzeltilebilir

Emniyetli sonuçlar için 
her iki masura ipliðini üst iplik ters yüzde görününceye kadar
çekiniz (gerektiðinde düðümleyiniz) 
iplikleri keserek düzeltiniz

ÖneriAðýr iþe veya yýkamaya maruz kalacak yerlerde
dükme dikme programýný iki kez uygulayýnýz. 
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Zikzak vey Düz Dikiþ Halkalar 

Dar zikzak halka No. 61 veya 
Düz dikiþ halka No. 62
seçilmiþ kumaþ için uygun boyut ve tip
pamuk veya polyester
yukarýda (dikiþ poziyonu)
Ters örnek ayaðý No. 1C

Halka Programlarý
istediðiniz halkayý seçiniz 
No. 61 = zikzak halka
No. 62 = düz dikiþ halka 

Halkalarýn Açýlmasý
halkayý açmak için bir biz veya delici
kullanýnýz

Halkalaýn Dikilmesi
kumaþý basýcý ayaðýn altýna
yerleþtirin ve dikiniz 

• bitttiðinde makine otomatik olarak
durur ve otomatik olarak bir sonraki
halka için hazýrdýr

• daha dolguluý olmasý için saten dikiþ
halkasýnda iki kez dikiniz

Dikiþ:

Ýðne:
Ýplik:

Besleme diþlisi:
Basýcý Ayak:

Not:
Halkalar özellikle kordonlar ve dar
þeritler için ideal açýklýklardýr, göz
alýcý dekoratif elemanlardýr, çocuk
giysileriiçin de idealdir. Bunlar dikiþ
kombinasyonlarýnda
programlanamazlar.

ÖneriDekoratif Halkalar
Yumuþak oyuncaklar, oyuncak bebeklerin gözleri için
veya cezbeci bir elemaný ortaya çýkarmak için
dekoratif iplik kullanýlýr.

 
032131.70.19_0606_a730_TR



134
 
032131.70.19_0606_a730_TR



Yorgan
Dikiþleri

Dikiþ Özeti 

Farklý Teknikler hakkýnda
Önemli Bilgiler

Yorgancý Koruma Programý
• Dikiþ No. 324  

Düz Yorgan Dikiþi
• Dikiþ No. 325

Parça Dikiþi/Düz Dikiþ
• Düz Dikiþ No. 326

El Ýþi Yorgan Dikiþi
• Dikiþler No. 328, 346–350

Dekoratif Yorgan Dikiþleri
• Dikiþler No. 327, 332–345, 351

Saten Dikiþi
• Dikiþ No. 354

Battaniye Dikiþleri
• Dikiþler No. 329, 330, 352, 353

Kývrýlmýþ Kenarlý Aplikler
• Gizli Dikiþ No. 331

Serbest El Yorgan Dikiþi
• Dikiþ No. 325

Selbest el Quilten ile BSR
(Bernina dikiþ Regulator)

Düz dikiþ Nr. 1 veya Zig zag dikiþi Nr. 2

136

137

138

139

140

141

142

143

145

146

148

149
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Yorgan Dikiþleri

Özet 

136 Yorgan Dikiþleri – Özet

Yorgan DÝkiþleri

Özellikle yorgan, yama veya aplik iþleri için kullanýlan farklý dikiþler
seçilebilir:

No. 324 Yorgancý koruma programý
No. 325 Düz yorgan dikiþi
No. 326 Parça Dikiþi / Düz dikiþ
No. 327 Kademli dikiþ
No. 328 El iþi yorgan dikiþi
No. 329 Battaniye dikiþi
No. 330 Çift battaniye dikiþi
No. 331 Gizli dikiþ
No. 332 Kama dikiþi
No. 333 - 338 Kama dikiþi varyasyonlarý
No. 339 - 345, 351 Dekoratif yorgan dikiþi
No. 346 - 350 Yorgan dikiþi / El iþi yorgan dikiþi varyasyonlarý
No. 352 Battaniye dikiþi (ikili)
No. 353 Çift battaniye dikiþi (ikili)
No. 354 Saten dikiþi

seçtiðiniz dikiþe dokunun 
• dikiþ aktive edilmiþtir
• tüm bilgilerin ekranda gözükmesi mümkündür
• dikiþ geniþlikleri/dikiþ uzunluklarý deðiþtirilebilir ve genelleþtirilebilir
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Farklý Teknikler hakkýnda Önemli Bilgiler

Yama, Aplik ve Yorgan

Yama Ýþleri
• bu teknikle farklý renk, þekil ve örnekteki

kumaþlar battaniyeler, duvar örtüleri ve
giysiler yapýlmak üzere birlikte dikilebilir

• yama dizayný için temel geometrik þekillerin
çoðu uygundur, yani farklý dikdörtgen ve
üçgen þekiller ve kareler gibi

Yama iþi için dikiþ: 
• No. 326 Parça Dikiþi / Düz Dikiþ

Aplik
• aplik yapmak, kumaþ yamalarýný ana kumaþa

dikerek veya nakýþ iþlyerek uygulamaktýr
• yaratýcý sanatsal tasarýmýn yanýnda aplike

tekniði ayný zamanda hasarlý alanlarý zekice
kapatma imkanýný sunmaktýr.

Aþaðýdaki dikiþler kullanýlabilir:
• No. 354 Saten dikiþi
• No. 329, 330, 352, 353 Battaniye dikiþleri
• No. 331 Gizli dikiþ 

Yorganlar 
Yorganlar üç tabakadan oluþur:
• dekoratif üst kumaþ tabakasý (genellikle

yama iþi)
• orta tabaka - yorgan içi
• astar olarak kullanýlan düz kumaþtan alt

tabaka
Bir «yorgan sandöviçi» olarak sonuçlanan bu üç
tabaka, hazýrlanýp üstüste bastýrýldýktan sonra,
farklý dikiþler ile birleþtirerek dikin. Buna yorgan
iþi denir.

Yorgan iþi için aþaðýdaki dikiþler uygundur:
• Nr. 324 Yorgancý koruma programý
• Nr. 325 Düz yorgan dikiþi
• Nr. 328, 346–350 El iþi yorgan dikiþi
• Nr. 327, 331–345, 351 Dekoratif yorgan

dikiþleri
• Selbest el Quilten BSR ile veya onsuz.
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Yorgancý Koruma Programý

ÖneriÝðne Dudurma
Yorgan iþinde büyük yardým.

138 Yorgan Dikiþleri – Uygulamalar

Uygulamalar

Dikiþ tipi: 
Ýðne: 
Ýplik: 

Besleme diþlisi: 
Basýcý ayak: 

Yorgancý koruma program No. 324
seçilmiþ kumaþ için uygun boyut ve tip 
pamuk, dekoratif veya tek filamanlý
yukarýda (dikiþ pozisyonu)
Ters örnek ayaðý No. 1C veya 
Hareketli ayak No. 50 (opsiyonel aksesuar)

Yorgancý Koruma Programý
• Tüm kumaþlar ve yorgan için uygun
• koruma baþlangýcý ve dikiþ sonu

Hazýrlýk
Yorgan içini astar ile üst tabaka arasýna koyarak bir
«yorgan sandöviçi» hazýrlayýnýz
«yorgan sandöviçi» sýkýþtýrýn ve yerleþtiriniz

Dikiþe Baþlamak
• dikiþ makinesi baþlangýçta korumayý otomatik olarak

saðlar (ileriye doðru altý küçük dikiþ)
uca kýsa bir mesafe kalana kadar dikiþe devam edin

Dikiþin Sonu
baþlýk çerçevesindeki hýzlý ters dönüþ düðmesine
basýn ve serbest býrakýn. Dikiþ makinesi korumayý
otomatik olarak saðlar (ileriye doðru altý dikiþ) ve
otomatik olarak durur.

Not: 
Aðýr iþ ve yýkamaya maruz kalan
iþlemlerde Koruma dikiþi No. 5
kullanýlýr.

ÖneriMükemmel dikiþ formasyonu
Dikiþ uzunluðundan daha uzun kalýn kumaþlar
kullanýldýðýnda.
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Dikiþ tipi: 
Ýðne: 
Ýplik: 

Besleme diþlisi: 
Basýcý ayak:

Düz Yorgan Dikiþi

ÖneriMükemmel Dikiþ Formasyonu
Dikiþ uzunluðundan daha uzun kalýn
kumaþlar kullanýldýðýnda.

Görünmeyen Yorgan Etkisi
If a monofilament thread is used the
quilted seam looks invisible.

Ýðne Durdurma 
Yorgan Ýþi için büyük yardým.

Düz Yorgan dikiþi no. 325
seçilmiþ kumaþ için uygun boyut ve tip 
pamuk, dekoratif veya tek filamanlý
yukarýda (dikiþ pozisyonu)
Ters örnek ayaðý No. 1C veya
Hareketli ayak No. 50 (opsiyonel aksesuar)

Düz yorgan dikiþi
• bu yorgan dikiþi, makinede yorgan iþi için daha uzun

bir temel ayarlý düz dikiþtir 
• tüm kumaþlar ve yorganlar için uygun

Hazýrlýk
Yorgan içini astar ile üst tabaka arasýna koyarak bir
«yorgan sandöviçi» hazýrlayýnýz
«yorgan sandöviçi» sýkýþtýrýn ve yerleþtiriniz

Dýþ Hatlý Yorgan Ýþi (Eko Yorgan Ýþi)
• dekoratif elemanlar eklemenize

müsaade eder
eko, yama dikiþinden düzenli
mesafelerde yorgan iþi yapar veya
uygulanan motif þeklinin etrafýnda
iþlem yapar 

Örnekli Yorgan Ýþi 
• dekoratif elemanlar eklemenize

müsaade eder
yorgan üzerinde istediðiniz þekilde
hatlar dikmenizi saðlar

Gölgeli Yorgan Ýþi
• birlikte dikilen kumaþ þeritleri dýþýnda

baþka ilave bir etki istenmeyen
iþlemler için uygundur
yorgan dikiþi ile doðrudan yorganýn
dikiþ hatlarý üzerinde dikiþ yapýnýz
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Patchwork Düz Dikiþ

Dikiþ tipi: 
Ýðne: 
Ýplik: 

Besleme diþlisi: 
Basýcý ayak: 

140 Yorgan Dikiþleri – Uygulamalar

Parça dikiþi / Düz dikiþ No. 326
seçilmiþ kumaþ için uygun boyut ve tip
pamuk
yukarýda (dikiþ pozisyonu)
Ters önek ayaðý No. 1C
Hareketli ayak No. 37 (opsiyonel aksesuar)

Parça dikiþi / Düz dikiþ
• bu parça dikiþi bir kýsa düz dikiþtir 
• tüm yamalarýn parça iþi için uygundur

Dikiþ
kumaþ þeritlerini toplayýn ve birbirine dikiniz

Dikiþ Sayýcýlý FOnksiyon ile Dikiþ 
Ayný boyuttaki birkaç þeritten oluþan yama iþi için ayný
zamanda Dikiþ Sayýcý fonksiyonunun kullanýlmasýna
yardýmcý olur.

sembole dokunun, Dikiþ Sayýcý fonksiyonuaktive
edilmiþtir
istenilen uzunluða eriþene kadar dikmeye devam
ediniz
harici Hýzlý Ters Dönül düðmesine basýnýz

• Dikilen dikiþ sayýsý programlanmýþtýr (geçici olarak)
• baþka kumaþ yamalarý da ayný programlanan

uzunluk ile birlikte dikilebilir (bittiðinde dikiþ makinesi
otomatik olarak durur)
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El Ýþi Yorgan Dikiþi 

El iþi yorgan dikiþleri No. 328, 346–350
seçilmiþ kumaþa uygun boyut ve tip tek filamanlý
50 veya 30 aðýrlýðýnda pamuk
yukarýda (dikiþ pozisyonu)
Ters örnek ayaðý No. 1C veya 
Hareketli ayak No. 50 (opsiyonel aksesuar)

El iþi Yorgan Dikiþi 
• «elle dikilmiþ» gibi gözüken tüm kumaþlar ve iþler

için uygundur 

Deneme dikiþi
• masura ipliði kumaþýn üzerine çýkar; el dikiþi etkisi

yaratmak için bir dikiþ (masrua ipliði) görünür
haldedir, bir dikiþ (tek filamanlý iplik) görünmez

Üst Ýplik Gerginliði
• üst iplik gerginliði otomatik olarak ayarlanýr
• gerektiðinde kumaþa uymasý için üst iplik

gerginliðini arttýrýn

Denklik
• gerektiðinde dikiþi Denklik ile ayarlayýnýz

Dikim
• el iþi yorgan dikiþi herhangi bir iðne konumu ile

dikilebilir

Dikiþ tipi: 
Ýðne: 
Ýplik: 

Besleme diþlisi: 
Basýcý ayak: 

ÖneriKusursuz köþeler
Örnek Sonu ve Ýðne Durdurmayý çalýþtýrýn (dikiþ
makinesi otomatik olarak durur ve iðne þaðýdadýr)
ve iþi döndürün 
döndürme iþlemini yaparken iðnenin aþaðý
konumunda olduðuna, döndüðüne ve dikmeye
baþladýðýna dikkat ediniz

ÖneriTek Filamanýn Kopmasý
Tek filamanlý iplik koparsa, daha yavaþ diki ve/veya üst
iplik gerginliðini biraz azaltýn.
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Dekoratif Yorgan DÝkiþleri

ÖneriKademli dikiþ No. 327
Kademli dikiþ, yan hareket dikiþ No. 515 veya stitch
No. 516 kullanýlarak geniþletilebilir.

142 Yorgan Dikiþleri – Uygulamalar

Dikiþ tipi: 
Ýðne: 
Ýplik: 

Besleme diþlisi: 
Basýcý ayak: 

Dekoratif yorgan dikiþleri No. 327, 332–345, 351
seçilmiþ kumaþ için uygun boyut ve tip
pamuk veya dekoratif 
yukarýda (dikiþ pozisyonu)
Ters örnek ayaðý No. 1C veya
Açýk nakýþ ayaðý No. 20C

Dekoratf Yorgan Dikiþleri
• tüm kumaþlar ve yorgan iþi için uygun
• özellikle yamalý yorgan iþi için uygulanýr

Hazýrlýk
Yorgan içini astar ile üst tabaka arasýna koyarak bir
«yorgan sandöviçi» hazýrlayýnýz
«yorgan sandöviçi» sýkýþtýrýn ve yerleþtiriniz

Dikim
yorgan dikiþini seçin ve dikin

• yamalý yorgan iþi uygulandýðýnda dekoratif yorgan
dikiþi yamalarýn üzerinden dikilir 

• tüm yorgan dikiþleri Combi Modunda birkeþtirilebilir

ÖneriKusursuz Dikiþ Formasyonu
dikiþ uzunluðundan uzun kalýn kumaþ
kullanýldýðýnda
gerektiðinde Denklik ile ayarlayýnýz

ÖneriKusursuz Köþeler
Örnek Sonu ve Ýðne Durdurmayý çalýþtýrýn (dikiþ
makinesi otomatik olarak durur ve iðne þaðýdadýr) ve
iþi döndürün.

 
032131.70.19_0606_a730_TR



143Yorgan Dikiþleri – Uygulamalar

Dikiþ tipi: 
Ýðne: 
Ýplik: 

Besleme diþlisi: 
Basýcý ayak: 

Saten Dikiþi

Apliðin Hazýrlanmasý
• çift taraflý yapýþkan stabilizör motifin

ana kumaþ üzerine tutturulmasýna
yardýmcý olur ve dikiþ sýrasýnda
kaymasýný önler
motif orjinal boyutunda dizayn edilir 
motifin bir ayna görüntüsünü
stabilizörün kaðýt tarafýna kopyalayýn
ve kesip çýkartýn
stabilizöür aplik kumaþýn ters
tarafýnda bastýrýn (kaplý taraf kumaþýn
üzerindedir, bkz. resim 1)

motifin etrafýný tam olarak kesin (bkz.
resim 2)
kaðýt tarafýný çýkartýn (bkz. resim 2)

motifi ana kumaþ üzerin yerleþtirin
(bkz. resim 3)
gerektiðinde kumaþa artý bir stabilite
vermek için ana kumaþýn altýna ilave
stabilizör yerleþtirin yani nakýþ
stabilizörü)

Apliðin Dikilmesi 
apliðin kenarýnýn üzerinden dikiþ
yaparak motifi korumaya alýnýz 
dikiþ hafifçe motif kenarý üzerinden
iðnenin sað salýnýmýndan ana kumaþa
geçer (gerektiðinde iðne pozisyonu
buna uygun olarak ayarlandýktan
sonra)

Not: 
Çift taraflý yapýþkan
stabilizör yerine
püskürtme kumaþ
yapýþkaný kullanýnýz.

Saten Dikiþi No. 354
seçilmiþ kumaþ için uygun boyut ve tip
pamuk, polyester, dekoratif
yukarýda (dikiþ pozisyonu)
Aplik ayaðý No. 23 (opsiyonel aksesuar),
Ters örnek ayaðý No. 1C veya
Açýk nakýþ ayaðý No. 20C

1

2

3

Saten Dikiþi
• dekoratif apliklerin uygulanmasý
• çoðu kumaþ çeþidi için uygundur
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ÖneriÐne Durdurma Aþaðýda 
Çevirme ve döndürme sýrasýnda iðne kumaþýn içinde
kalýr.

Dikiþ Hýzý
Azaltýlan dikiþ hýz ile daha kesin sonuçlar elde edilir.

Kusursuz Dikiþ Formasyonu
Farklý kumaþ tiplerinde dikiþ uzunluðu ve geniþliðinin
deðiþmesi gerekliolabilir.

144 Yorfan Dikiþleri – Uygulamalar

Dikdörtgen Köþelerin Dikilmesi (90°)
kumaþýn dýþ kenarý üzerine 3-4 dikiþ atýnýz 
motif kenarý üzerinden dikiniz, iðne pozisyonu
aþaðýda ve dönmeli dikiþli
dikiþe devam edin, köþenin üzerinden iki kez dikiþ
geçer

Obtuse Ýç Köþelerin Dikilmesi (100°)
iðne motifin iç açýsýnýn ortasýnda aþaðý konumda
olana kadar dikiniz 
köþeyi güneþ ýþýnlarý þeklinde dikiniz, yani iðne her
zaman motifin ayný yerinde aþaðý konumunda olur,
dikiþi yavaþça döndürün, iki dikiþ atýn, vs.

Mitered Köþelerin Dikilmesi
Köþeden önce 3/8” (1cm)’ye kadar dikiniz 
dikmeye devam ettiðinizde dikiþ geniliðini yavaþça
azaltýn (neredeyse 0)
köþenin orta sað tarafýndan iðneyi batýrýn, iðne
konumu aþaðýda (motifin dýþý) ve dikiþi döndürün
dikmeye devam edin ve dikiþ geniþliðini ilk 3/8”
(1cm)’deki orjinal ayarýna getirin

Kavislerin Dikilmesi 
yavaþça dikin ve birçok kez durunuz:
içe doðru kavisler (1): içe doðru kaviste iðne
pozisyonu aþaðýda 
dýþa doðru kavisler (2): dýþa doðru kaviste iðne
pozisyonu aþaðýda 
dikiþi yavaþça döndürün ve dikmeye devam ediniz
güzel ve düzenli bir kavis elde etmek için birkaç kez
tekrarlayýnýz

ÖneriKoruma
Saten dikiþi içinde birkaç düz dikiþ atýnýz
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Dikiþ tipi: 
Ýðne: 
Ýplik: 

Besleme diþlisi: 
Basýcý ayak: 

Battaniye Dikiþleri

ÖneriEl Dikiþi Etkisi 
• bir el dikiþi etkisi için dikiþ uzunluðu

ve geniþliðini kumaþa uygun olarak
arttýrýnýz

• tekli battaniye dikiþi için, el dikiþi
etkisi elde etmek amacýyla iki ipliki bir
90’lýkiðne kullanýn iki masura ve iplik
kullanarak) 

Battaniye Dikiþleri No. 329, 330, 352, 353
seçilmiþ kumaþ için uygun boyut ve tip
pamuk, dekoratif
yukarýda (dikiþ pozisyonu)
Ters örnek ayaðý No. 1C veya
Açýk nakýþ ayaðý No. 20C

Battaniye Dikiþleri
• dikiþler No. 329 ve No. 352 hafif ve orta aðýrlýklý

kumaþlar içindir
• dikiþler No. 330 ve No. 353 are orta ve yüksek 

aðýrlýklý kumaþlar içindir

Battaniye Dikiþi No. 329 veya No. 330 ile Dikiþ 
(Çift Battaniye Dikiþi)
• özellikle aplik için uygundur

aplik için motifler hazýrlayýn ve kumaþa yerleþtirin
aplik boyunca dikiniz

• dikiþin dikey parçalarýnýn ana kumaþ üzerindeki
apliðin yanýndaki kenarýn dýþýndan dikilmesine ve
dikiþin yatay parçalarýnýn aplik üzerinde olmasýna
dikkat ediniz 

Battaniye Diki  No. 352 (ikili) veya No. 353 (Çift
Battaniye Dikiþi (ikili)) ile dikmek 
• aplik, þeritlerin baðlanmasý ve kumaþ þeritlerin

dikilmesi, dekoratif ipliklerin kaplanmasý için
uygundur 
iþi hazýrlamak 
tam aplikler ve þeritler arasýndaki kenar üzerinde
dikiniz

• dikiþin dikey parçalarýnýn doðrudan aplikler veya
þeritler arasýnda dikilmesine dikiþin yatay
parçalarýnýn her iki kenarýn sol ve sað taraflarýnda
aplik veya þeritler üzerinde bulunmasýna dikkat
ediniz

• «Aplik Dikimi» hakkýnda daha fazla bilgi için bkz.
sayfa 146-147 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Kývrýlmýþ Kenarlý Aplikler 

Gizli Dikiþ No. 331
seçilmiþ kumaþ için uygun boyut ve tip
tek filamanlý
yukarýda (dikiþ pozisyonu)
Ters örnek ayaðý No. 1C

Kývrýlmýþ Kenarlý Aplik
• kývrýlmýþ kenarlý motifler ana kumaþ üzerine dikilir
• tek filamanlý iplik ile dikiþ zor görünür 

Hazýrlýk
motifin bir ayna görüntüsünü biraz daha güçlü bir
bastýrmalý stabilizörün yapýþkan olmayan tarafýna
çiziniz
makas veya yuvarlak kesici ile dýþ hatlarýndan
stabilizörü kesip çýkartýn 
stabilizörü aplik kumaþýn ters tarafýna bastýrýn
(stabilizörün iyi yapýþmasýna dikkat edinizl)
yaklaþýk 6 mm’lýk bir pay ile kumaþýn etrafýný kesin 
her 5mm’de payý azaltýn (dar kavislerde
yakýnlaþtýrýn)

stabilizör kenarý üzerinden ters tarafa kývýrama payý.
Þekil, bastýrýlan stabilizöre göre belirlenir. Kenarlarýný
parmaðýnýz ile düzeltin.
bastýrýn ve gerektiðinde pürüzleri düzeltiniz

Dikim
motifi ana kumaþ üzerine yerleþtirin ve birleþtirin
veya püskürtme yapýþkan kullanýnýz
apliði saat yönünde çepeçevre gizli dikiþ ile dikiniz
sadece dikiþ uçlarý aplik motiþfine girecek þekilde
(dikiþin sol noktalarý) dikiniz

Dikiþ tipi: 
Ýðne: 
Ýplik: 

Besleme diþlisi: 
Basýcý ayak: 
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Varyasyonlar

Bastýrmalý Stabilizör yerine Kaðýt Template
kullanýnýz

bastýrmalý stabilizör yerine template olarakdaha kalýn
kaðýt kullanýn 

• dikiþe baþlamadan önce kaðýt çýkartýldýðýnda, aplik
daha yumuþak olur (örütler, yastýklar, vs.)
motifi daha kalan kaðýt üzerine çizin ve belirtilen
þekilde apliði hazýrlayýn (payý kaðýt template
etrafýnda bastýrýn)
bastýrdýktan sonra kaðýdý çýkarýn 
motifi sabitleyin ve dikin 

Dondurucu Kaðýt
• dondurucu kaðýt yorgancýlar çevresinde iyi

bilinmektedir ve bastýrmalý stabilizör yerine
kullanýlmaktadýr.
aplik üzerinde belirtilen þekilde çalýþýn ve aplik
kumaþa yapýþtýrmak için dondurucu kaðýt üzerinde
püskürtme yapýþkan kullanýnýz
payý parlak taraf üzerine bastýrýnýz 
motifi dikin, bununla birlikte uçtan hemen önce durun
ve açýklýktan dondurucu kaðýdý çekip çýkartýnýz 
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Freehand kapitone 

148 Yorgan Dikiþleri – Uygulamalar

Düz yorgan dikiþi No. 325
seçilen kumaþ için uygun boyut ve tip
tek filamanlý, pamuk veya dekoratif
yukarýda (örme/yama pozisyonu)
Örme/yama ayaðý No. 9 veya
Yorgan iþi ayaðý No. 29 (opsiyonel aksesuar) 

Freehand kapitone 
• Tüm freehand kapitone iþleri için 

Hazýrlama 
• Üst tabakayý birlikte katlayarak iðneleyiniz ve

teyelleyiniz 
• Sürgülü tezgaha takýnýz 

Ýþi tutuma 
Kumaþý nakýþ çerçevesi gibi her iki elinizle tutunuz 
Merkezden baþlayýnýz ve kenarlara doðru dýþa
çalýþýnýz 

Bie dizayn kapitone etme 
Ýþtediðiniz dizayný oluþturmak için yumuþak ve
yuvarlak hareketler kullanarak iþi döndürünüz 

Noktalý kapitone 
• Teknik kumaþýn tüm yüzeyini kapsar 
• Dikiþin hatlarý herhangi bir keskin kenar olmaksýzýn

yuvarlanýr; bunlar asla çapraz olmazlar ve
birbirlerine temas etmezler 

ÖneriZayýf dikiþ oluþumu
• eðer iplik ilmekleri oluþtruluyorsa iþ çok hýzlý hareket

ettiriliyordur
• eðer alt tarafa düðmeler oluþuyorsa iþ çok yavaþ

hareket ettiriliyordur
• daha kolay hareket etmesi için kumaþý bir çerçeveye

yerleþtirin.

ÖneriÝplik Kopmalarý
Genellikle ani veya sarsýntýlý hareketlerin sonucudur
kumaþý yumuþak ve sabit bir hzla hareket ettirin.

ÖneriTek Filaman Kopmalarý
Eðer tek filamanlý iplik kopuyorsa,daha yavaþ dikin ve
veya üst iplik gerginliðini biraz azaltýn.

ÖneriSelbest el yorgan dikiþi ve örme
her iki tekniðin de temeli ayný serbest hareket
prensipleridir.

Dikiþ tipi: 
Ýðne: 
Ýplik: 

Besleme diþlisi: 
Basýcý ayak: 
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Eller Serbest olarak Kapitino BSR ile ( Bernina Dikiþ
Regülaratorü )

Dikiþ:
Ýðne:
Ýplik:

Besleme aðzi:
Baský Ayaðý:

Düz dikiþ No. 1 veya Zig-zag dikiþ No. 2
seçilen kumaþa uygun boyutta ve tipte
monofilament yada pamuklu  
aþaðý (örme konumunda)
Özel BSR ayaðý No. 42 deðiþtirilebilir taban dahil (kapalý,açýk, þeffaf) 

BSR (Bernina Dikiþ
Regülatörü)
Fonksiyon BSR ayak
basýcýsý, ayaðýn altýndaki
kumaþ hareketine karþý
tepki verir ve mümkün olan
azami hýza kadar dikiþ
bilgisayarýnýn hýzýný kontrol
eder. Aþaðýdaki hususlar
dikiþ bilgisayarýnýn daha

yüksek hýzda kumaþýn hareket etmesini
saðlar. Þayet kumaþ çok hýzlý hareket
ederse o zaman akustik ses sinyali (bip)
sesi duyulur bu bip sesi açýlýp
kapanabilir.

• BSR modu 1 aktif bir standarttýr.
• Dikme bilgisayarý azaltýlmýþ motor hýzý

ile devamlý olarak çalýþýr, ancak HIZLI
GERÝ DÖNDÜRME DÜÐMESÝNE
veya ayak kontrolüne basýlmasý
gerekir.

• Ayak altýnda kumaþý hareket ettirmek,
dikiþ bilgisayarýnýn hýzýný artýrmasýný
saðlar.

• Ayný pozisyondaki sürekli iðne
hareketi vasýtasýyla herhangi bir ilave
düðmeye basýlmadan iþleme devam
edilir.

• BSR modu 2 çalýþtýrmak için 'BSR 2
düðmesine basýnýz.

• Þayet hýzlý geri alma düðmesine veya
ayak kontrolüne basýlmak sureti ile
kumaþ ayný anda hareket etmek
üzere dikiþ bilgisayarý çalýþýr.

• Kumaþ hareketi dikiþ hýzýný tayin
eder.

• Bunu güvence altýna almak için
«Güvence fonkiyonuna» basýlmasý
þarttýr.

• BSR modu 1 ‘i çalýþtýrmak için 'BSR 1
düðmesine basýnýz.

BSR fonksiyonu çalýþtýrmanýn 2 ayrý modunda dikilir.

Dikiþi ile BSR fonksiyonu No:2 
Zig-zag dikiþi, iplik boyanmasý ve
kumaþýn süslenmesi için kullanýlýr.
Örneðin:
Ayarlanmýþ dikiþ uzunluðu zig-zag dikiþi
yapýldýðý zaman KISALTILMAZ. Ancak,
BSR fonksiyonu bu uygulamayý
kolaylaþtýrýr.

Dikkat:
BSR fonksiyonunu faaliyete geçirmek sureti ile dikiþ bilgisayarý yað  sürekli olarak çalýþtýrýnýz ve bunu
azaltýlmýþ motor hýzýnda yapýnýz (mod 1 standarttý) veya tek dikiþ modunda yapýnýz (mod 2).
BSR baský ayaðý kýrmýzý olarak yandýðý müddet'çe iplik geçirme, iðne deðiþtirme gibi ayarlama iþlemleri
yapýlýr ve örneðin kumaþ süreksiz olarak hareket ettiði zaman iðne fonksiyonunu yerine getirmez.
Kumaþ beslemesi olmadan, BSR modu yaklaþýk 7 saniye sonra Soner ve ayrýca kýrmýzý ýþýkta söner.
Lütfen Güvenlik talimatlarýna bakýnýz.

Not: 
Düzgün dikiþe baþlamak
için (bir tek dikiþ) ayak
kontrolüne basýlmasý
gerekir ve o zaman kumaþ
ayný anda hareket eder.Bu
durum ayrýca dikiþ
noktalarý içinde uygulanýr
ve yuvarlak þekilde düz
dikiþ noktalarýna da
uygulanýr. Þayet BSR
fonksiyonu çalýþtýrmaz ise
ve en son seçilmiþ BSR
modu faal olduðu zaman
daha sonra dikiþ
bilgisayarýný kapatmadan
tekrar çalýþtýrabilirsiniz 

Yorgan Dikiþleri – Uygulamalar 

BSR Fonksiyonu, Düz dikiþ ile No:1 
Özel baský ayaðýný kullanan bu
fonksiyon, düz dikiþ ve daha önceden
seçilmiþ dikiþ uzunluðunu (4 mm kadar)
serbest hareket ile dikiþin yapýlmasýný
saðlar. Kontrol edilmiþ dikiþ uzunluðu,
kumaþýn hareketinden baðýmsýz olarak
belirli bir hýzda muhafaza edilir. Zigzag 
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Hazýrlama
• Besleme mandalýný azaltýnýz
• Besleme ayak basýncýný azaltýnýz

• Tablo üzerindeki kayar cihazýný
kullanýnýz

• BSR baský ayaðý için arzu edilen ayak
tabanýný takýnýz

• Ayak tabanýný çýkartmak için ayaðýn
her bir tarafýnda bulunan her iki
düðmeye basýnýz (Ok iþaretlerine
bakýnýz)

• Verilen bir açýda yiv yerleri
oluþturmak üzere tabaný aþaðý doðru
kaydýrýnýz.

• Tabaný takmak için yerine oturana
kadar yivi içerisinde tabaný kaydýrýnýz.

BSR modunda aþaðýda belirtilen fonksiyonlarýn kullanýlmasý

Ýðne Durdurma (Arýza)
• Gösterge üzerinde OK aþaðý gösterir

Dikiþ bilgisayarý ayak kontrolünden
ayaðýnýzý kaldýrdýðýnýz zaman iðne
aþaðýda olmak üzere durur.

Ýðne durdurma 
• «Ýðne durdurma yukarý/aþaðý»

fonksiyonuna basýnýz. Ok yukarýyý
gösterir = dikiþ/nakýþ bilgisayarý duru
ve iðne de ayak kontrolünden çýkýp
yukarýda kalýrl

Ýðneyi yükseltmek ve alçaltmak 
• Ayak kontrolü üzerindeki topuða

basmak sureti ile iðne alçaltýlýr veya
yükseltilir

Hýzlý ters iþlem düðmesi ile
güvenceye alma (Yalnýzca mod 1) 
• Ayak Kontrolünün fiþini çekiniz 
• Kumaþý Baský ayaðýna yerleþtiriniz ve

basýk ayaðýný alçaltýnýz
• Üst ve alt ipliði sýkýca takýnýz ve BSR

moduna baþlamak için hýzlý ters ilme
düðmesine basýnýz.

• Dikiþleri saðlamlaþtýrmak için 5 ile 6
saniye dikiþ yapýnýz.

• Hýzlý ters iþlem düðmesine basmak
sureti ile BSR modunu durdurunuz.

• Ýplikleri kesiniz

• Dikiþ iþlemine devam etmek için hýzlý
ters iþlem düðmesine basarak BSR
modunu çalýþtýrýnýz.

Güvenlik fonksiyonu (Yalnýzca mod 2)
• Güvenlik fonksiyon düðmesine

basýnýz 
• Ayak kontrol veya hýzlý geri iþlem

düðmesine basýnýz
• Baský ayaðý altýnda kumaþ hareket

eder etmez kýsa güvenli dikiþ sýrasý ile
dikiþ yapýlýr. Bu sýrayý takip ederek
yapýlan dikiþ ile dikiþ uzunluðu
ayarlanýr ve güvenlik fonksiyonu
otomatik men durur

BSR faaliyette olmadan serbest elle
dikiþ yapmak 
• BSR düðmesine basýnýz (Ekranýn sol

tarafýndadýr.)
• BSR modu, ekran kapandýðý zaman

sol taraftaki BSR 1 ve BSR 2 modlarý
ekranýn sol tarafýndaki düðmeler ile
durdurulur.

• Normal serbest elle dikiþ, otomatik
regülatör dikiþ uzunluðu olmadan
BSR ayaðý ile dikilir.

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

• BSR ekraný otomatik olarak açýlýr.
• BSR modu 1 faaliyete geçer (BSR 1

standardýdýr)
• Temel dikiþ uzunluðu ayarý 2 mm'dir
• Arzu edilen dikiþ uzunluðunu

ayarlayýnýz.
• Küçük þekillerde dikiþ yaptýðýnýz

zaman dikiþ uzunluðu 1 mm'dir 
(1,5 mm önerilir)

Normal dikiþ
uzunluðuna sadýk
kalmak sureti ile bir
belirli hýzýn artýrýldýðý
zaman bu dikiþ
uzunluðu garanti
edilmez.

BSR ayaðýnýn alt
tarafýndaki lenslerin kirli
olmamasýndan emin
olunuz (parmak izleri
vs.) Lensleri periyodik
olarak yumuþak hafifçe
ýslatýlmýþ bez ile siliniz 
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Sinyal (Uyarý Sinyalleri) açma ve kapama

Sinyal vericisinin açýlýmasý/kapatýlmasý 
• BSR hobarlörü için öngörülen ýþýklý tuþa bir kez basýnýz 
• Bu ýþýklýmavi tuþ yanýyorsa, sinyal verici açýktýr.
• Bu ýþýklý tuþ gri ve hoparlör kýrmýzý yanýyorsa, sinyal verici

kapalýdýr.

1.olanak
BSR-Fonksiyon ayak kontrolü ile
• Ayak kontrolünün fýþýný takýnýz
• Baský ayaðýný indiriniz
• Ayak kontrolüne basarak BSR modu aktif sembolü

görünür
• Baský ayaðýnda bir kýrmýzý ýþýk görünür
• Dikiþ sýrasýnda ayak kontrolüne sürekli basýlmalýdýr
• Dikiþ bilgisayarýnýn hýzýný kumaþýn hareketi ile

düzenlenecektir
• Ayak kontrolü serbest býrakýlarak BSR modu

duracaktýr

2.olanak
Geri hareket tuþu üzerinden BSR-fonksiyonu
• Hareket pedalýný çýkarýnýz.
• Dikiþ ayaðýný indiriniz.
• Geri hareket tuþuna basarak BSR-Modunu

baþlatýnýz.
• Dikiþ ayaðýnda kýrmýzý ýþýk yanar. 

• Dikiþ bilgisayarýnýn hýzý kumaþýn hareketiyle
kumanda edilir.

• Geri hareket tuþuna basarak BSR-modu durdurulur.

BSR-Fonksiyonunun kapatýlmasý 
Mod 1:
• takriben 7 saniye süresince kumaþ hareket

ettirilmezse, BSR-modu deaktive olur ve dikiþ
ayaðýndaki kýrmýzý ýþýk söner.

Mod 2:
• Ýþlem kumaþýn durdurulmasý suretiyle bitirilirse,

iðnenin pozisyonuna baðlý olarak ilave bir ilmek
daha dikilir. Ekrandaki ok aþaðý doðru baksa da,
dikiþ bilgisayarý dikiþi daima iðne yukarýdayken
bitirir.

Dikilecek iþin tutulmasý
• dikilecek kumaþ iki elle gergin bir þekilde tutulur ve

ayaðýn altýna itilir.
• Kumaþa yapýlan (birden frenleme veya hýzlanma

gibi) ani hareketlerde uzun veya kýsa dikiþler
oluþabilir. 

• kumaþýn dikiþ ayaðýnýn altýnda düzenli olarak itilmesi
(yani ani hareketler yapýlmamasý) daha iyi sonuçlar
verir.

• Dikilecek kumaþý dikiþ esnasýnda döndürmeyiniz.

Uygulama örneði

Zikzak dikiþ no. 2 ile BSR
• Zikzak dikiþ örn. iplik boyama iþlerinde kullanýlýr
• Alanlar doldurularak þekiller veya resimler

yaratýlabilir.

BSR-Fonksiyonunu terk etme 
• BSR-dikiþ ayaðý kablosunun fiþini çýkartýnýz, böylece

en son seçilen dikiþ örneði yine aktif hale gelir.
• BSR-dikiþ ayaðýný çýkartýnýz.

Baþlama BSR-Fonkisyonla:

 
032131.70.19_0606_a730_TR



152 Yorgan Dikiþleri – Uygulamalar

 
032131.70.19_0606_a730_TR



Programlama Ekraný

MotiflerinSeçilmesi

Motiflerin Silinmesi

Motiflerin Deðiþtirilmesi

154

155

155

156

Kiþisel
Program
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154 Kiþisel Program

Kiþisel Dikiþli Programlama Ekraný

Ýkinci Dikiþin Programlanmasý 
Düðme Ýliði düðmesine basýnýz
Standart düðme iliðini seçiniz (No. 51)
Dikiþ Deðiþtirme Alanýna dokununuz (açýk mavi)
Dikiþ Desenini yukarýda yazýlmýþ olduðu gibi yapýnýz
ve kaydediniz.

• özel bir ekran gözükür
«Kiþisel Programa Ekle» çubuðuna dokunun

• zig zag dikiþi kýþýsel programa ekle çubuðuna
dokunun zig zag dikiþi kiþisel programda
kaydedilmiþtir. tüm deðiþiklikler dahil özel ekran
kapanýr.

Kiþisel Programý kullanaraken çok
kullandýðýnýz dikiþlerle bir ekran dizayn
ediniz.

Ýster belirli bir dikiþ tipi için düzenlenmiþ
olsun, giysi veya heirloom gibi, isterse
sadece sizin favori pratik ve dekoratif
dikiþler veya alfabeler olsun, bu ekran
herhangi bir projeyi dikmeyi kolay ve
hýzlý þekilde gerçekleþtirir. 

Kiþisel Programa dikiþler
yerleþtirildiðinde, Kiþisel Programa tüm
dikiþlerin varyasyonlarý girilebilir.

Ýlk Dikiþin Programlanmasý 
Pratik Dikiþ programýndan zikzak dikiþi seçin
(gerektiðinde deðiþiklikler yapýnýz)
Dikiþ Deðiþtirme Alanýna dokununuz (açýk mavi)

Not:
Aþaðýdaki deðiþkenler girilebilir:
• dikiþ geniþliði
• dikiþ uzunluðu
• Ýðne Pozisyonu
• Ýplik Gerginliði
• Ayna Görüntüsü
• Örnek Kapsamý
• Uzun Dikiþ
• Denklik
• Model Tekrarý 1-9x
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Kiþisel Dikiþlerin Silinmesi

Kiþisel Programýn Çalýþtýrýlmasý
Kiþisel Program düðmesine basýnýz

Kiþisel Ekran
• kiþisel ekranda programlanan dikiþler görünür 

(sýra halinde dikiþ numaralarý) 
• 15’ten fazla dikiþ programlandýðýnda, ilave dikiþleri

görebilmek için oku kullanýnýz

Kiþisel Programýn Çalýþtýrýlmasý
Kiþisel Program düðmesine basýnýz

Kiþisel Program Ekraný
silinecek dikiþi seçiniz
Dikiþ Deðiþtirme Alanýna dokunun açýk mavi)

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

Dikiþ Silinmiþtir
• Özel ekran kapanýr
• seçilen dikiþ silinmiþtir, geriye kalan tüm dikiþler

boþluðu doldurmak için yer deðiþtirir

Kiþisel Programda Dikiþlerin Seçilmesi
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Dikiþlerin Deðiþtirilmesi

Kiþisel Programýn Çalýþtýrýlmasý
Kiþisel Program düðmesine basýnýz

Kiþisel Program Ekraný
deðiþtirilecek dikiþi seçin (örn. zikzak)
harici dikiþ geniþliði ve dikiþ uzunluðu düðmeleri ile
dikiþ geniþliði ve uzunluðunu deðiþtiriniz

• deðiþiklikler ve temel ayarlar gösterilir
Dikiþ Deðiþtirme Alanýna dokunun (açýk mavi)

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

Özel Ekran
• «Saklama Ayarlarý»: seçilen dikiþ ile ilgili tüm

deðiþiklikler (dikiþ uzunluðu ve geniþliði, vs.)
kaydedilir

• «Önceki Ayarlara Dönülmesi»: seçilen dikiþ ile ilgili 
tüm deðiþiklikler tem ayarlara döndürülür

• «Kiþisel Programa Ekle»: seçilen bir dikiþ (muhtemel
deðiþiklikleri ile birlikte) Kiþisel Programa kaydedilir

• «Kiþisel Programdan Çýkar»: seçilen bir dikiþ Kiþisel
Programdan silinir.

• «ESC» dokunuz – ekran herhangi bir þeyi
kaydetmeden kapanýr

ÖneriOrjinal dikiþ ayarý ile ilgili deðiþiklikler ayný zamanda
her kategoride daimi olarakdeðiþtirilebilir.
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Dikiþleri ve Dikiþ
Kombinasyonlarýný

Saklamak ve
Çýkartmak

Program lama ve Saklama
• Gener • Dikiþ Kombinasyonlarý

• Kombinasyonlarý açma saklama 

Düzeltmeler ve
Deðiþiklikler

• Silme • Dikiþ kombinasyonlarýný
deðiþtirme • Alt-bölme kombinasyonlarý
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158 Dikiþleri ve Dikiþ Kombinasyonlarýný Saklamak ve Çýkartmak - Programlama ve Saklama

Programlama ve Saklama

Genel

Dikiþler, harfler ve numaralar birleþtirilebilir ve hafýza
sisteminde saklanabilir. Dikiþ bilgisayarýn hafýza
sisteminde iki hafýza - dikiþ ve nakýþ - depolanabilir.
Depo yeri sabit yerlere alt-bölünmemiþtir, yani; boþ
depo (kapasite) yeri olduðu müddetçe dikiþ
kombinasyonlarýnýn herhangi adeti gözlerde
depolanabilir.

Ancak, birçok dikiþlerin veya dikiþ kombinasyonlarýnýn
saklanmasý sebebi ile bütün gözler dolmayabilir.
Hafýza uzun dönem hafýzadýr, yani; bilhassa çýkartýlana
kadar içerikler orada mahfaza edilir. Elektrik kesilmesi
veya cihazý kapatmak («O») durumunda dikiþ
bilgisayarý saklanmýþ programa etki yapmaz.

Dikiþ Kombinasyonlarýnýn Programlanmasý ve Saklanmasýo

Dikiþleri Programlama ve Saklama

Kombi Modunu seçin
• Fonksiyonlarý ile beraber Dikiþ Deðiþtirme Alaný

görünür
arzu edilen dikiþi seçin
Eðer gerekirse, dikiþ uzunluðu, dikiþ geniþliði, iðne
pozisyonu veya aynalama gibi fonksiyonlarý
deðiþtirin.
sonraki dikiþleri seçin 

Çoklu fonksiyon butonuna dokunun
Kombinasyonu saklamak için «Kombinasyonu
Sakla» a dokunun

Dikiþ kombinasyonunu saklamak istediðiniz Gözü
seçin

• Göz ekranýnýn üstündeki çubukta Sistem Hafýza
Kapasitesi (Serbest Kapasite) (%) olarak gösterilir.
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Numara ile Dikiþleri Programlama ve Saklama 

Kombi Modunu seçin
«0-9» butonuna dokunun
arzu edilen dikiþin numarasýný girin
münferit numaralarý çýkartmak için ok a dokunun
bütün numaralarý çýkartmak için numara ped inin üstündeki alana
dokunun
sonraki dikiþleri numra ile seçmek için «Add» (Ekle) e dokunun
eðer seçim tamamlanmýþ ise «OK» dokunun
Çok fonksyon butonuna dokunun
«Kombinasyonu Sakla» fonksyonuna dokunun
dikiþ kombinasyonunu saklamak istediðiniz Gözü seçin

Dikiþ Deðiþtirme Alanýnýn Boþaltýlmasý 

• Eðer, Kombi Modu hali hazýrda kullanýmda ise ve diliþ
bilgisayarý kapatýlmamýþ ise («O»), Dikiþ Deðiþtirme
Alanýnda son programlanmýþ veya seçilmiþ dikiþ
kombinasyonu görünür
Yeni bir kombinasyonu programlamak için Dikiþ
Deðiþtirme Alanýný kombinasyonu çýkartarak boþaltýn
veya boþ bir Göz açýn

Kademe halinde Dikiþ Deðiþtirme Alanýný Boþaltmaký 
• Konum göstericisi üzerindeki dikiþ çýkartýlmýþtýr

Dikiþ Deðiþtirme Alaný boþ olana kadar Çýkart
fonksyonuna dokunun

Tek Kademede Dikiþ Deðiþtirme Alanýný Boþaltmak
Çok fonksyon butonuna dokunun
«Kombinasyonu Çýkart» ý seçin
mesajý teyit için «Evet» e dokunun

• Dikiþ Deðiþtirme Alaný þimdi boþtur ve yeni bir dikiþ
kombinasyonu programlanabilir

Not:
Saklanmýþ dikiþ kombinasyonlarýný bu
prosedür etkilemez, ve bunlar
bozulmadan kalýr.
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Bir Bakýþta Çekmece Muhteviyatý 

bir dikiþ kombinasyonu programlayýn
• tekabül eden dikiþ kombinasyonu Dikiþ Deðiþtirme

Alanýnda görünür
Çok fonksyon butonuna dokunun
«Ön Ýzleme» ý seçin

• dikiþ kombinasyonu ekranda gösterilir
• her dikiþ direk olarak seçilebilir, örneðin; onu

deðiþtirmek için:
dikiþi seçin, seçilen dikiþi deðiþtirmek için SAA
otomatik olarak görünür
dikiþ kombinasyonlarýný taramak için oklarý kullanýn
Ön Ýzleme ekranýna (dikiþ görüntüsü) dönmek için
Dürbün ikonunu kullanýn
Ön Ýzleme ekranýný kapamak için «ESC» e dokunun

Boþ Çekmece Açmak
«Dosya Çekmeceleri» butonuna dokunun

• Çekmecec ekraný görünür
Boþ bir Çekmece seçin

• Çekmece ekranýnýn üstündeki çubukta Sistem
Hafýza Kapasitesi (Serbest Kapasite) (%) olarak
gösterilir

• Dikiþ Deðiþtirme Alaný þimdi boþtur, ve yeni bir dikiþ
kombinasyonu programlanabilir
Eðer istenirse, dikiþ kombinasyonunu saklayýn

Saklanmýþ Kombinasyonu Açmak 

Bir saklanmýþ kombinasyonu açmak 
«Dosya Çekmecelerine» e dokunun

• saklanmýþ kombinasyonlarýn bir özeti görünür
eðer gerekirse, arzu edilen Çekmeceye gelin
arzu edilen Çekmeceye dokunun

• Dikiþ Deðiþtirme Alanýnda saklanmýþ kombinasyon
görünür.
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Düzeltmeler ve Deðiþiklikler 

«Çýkart»’a basýn
• en son girilen dikiþ çýkarýlýr

Not:
Bütün deðiþikler her
zaman konum
göstericinin üstündeki
alana etki eder

Kombinasyonun içindeki bir Dikiþi Çýkartmak
çýkartýlacak olan dikiþin altýndaki konum gösteriyi
hareket ettirmek için tarama okunu kullanýn
«Çýkart»’a dokunun

• konum göstericinin üstündeki dikiþ çýkartýlýr
• dikiþler otomatik olarak tekrar birleþtirilir

Dikiþ yerleþtirme
arzu edilen yeri aktif hale getirmek için, konum
göstericiyi hareket ettirin veya uygun dikiþi direk
olarak seçin seçilen dikiþten sonra yeni dikiþ
yerleþtirin. 

• kombinasyonun baþýnda bir dikiþ yerleþtirmek için,
oku kullanarak konum göstericiye en üste hareket
ettirin.
yeni dikiþ seçin

• yeni dikiþ konum göstericinin üzerinde
yerleþtirilmiþtir.

Not:
Hali hazýrda saklanmýþ dikiþ kombinasyonlarý ayný
yolla deðiþtirilebilir veya düzeltilebilir. Düzeltmeleri ve
deðiþikleri daimi olarak saklamak için, kombinasyon
daha sonra tekrar saklanmalýdýr.

Dikiþ Kombinasyonlarýnýn Deðiþtirilmesi
arzu edilen yeri aktif hale getirmek için, konum
göstericiyi hareket ettirin veya uygun dikiþi direk
olarak seçin
arzu edilen fonksiyonu seçin (örneðin: ayna
simetrisi)

Dikiþ Kombinasyonlarýný Düzeltmek 

En Son Programlanan Dikiþi Çýkartmak
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Bütün Kombinasyonlarý Ayna Simetrisi yapmak
Çok Foksiyon butonuna dokunun 
Ayna Kombinasyonuna dokun 

• bütün kombinasyon dikey olarak ayna simetrisi olur
(sol/sað)

162 Dikiþleri ve Dikiþ Kombinasyonlarýný Saklamak ve Çýkartmak - Düzeltmeler ve Deðiþiklikler

Seçenek 1: Üzerine Yazmak
yeni dikiþ kombinasyonunu programlayýn
çok fonksiyon butonuna dokunun
«Sakla» butonuna dokunun (Çekmecelerin ekraný
görünür)
üzerine yazmanýzý istediðiniz Çekmeceyi seçin
mesajý «Evet» ile teyit edin

• yeni dikiþ kombinasyonu þimdi bu Çekmecede
saklanmýþtýr.

Seçenek 2: Çýkartmak
Dosya Çekmeceleri butonuna dokunun

• saklanmýþ kombinasyonlar görünür
«Çýkart» a dokunun

• bir mesaj görünür çýkartmak istediðiniz
kombinasyonu seçin kombinasyonu çýkartmak için
arzu edilen çekmeceye dokunun çekmece ekranýný
kapatmak için ESC dokunun

Silme Çekmecesi 

Kombinasyonlarý Alt-Bölme
• Kombinasyon Alt- Bölücü (2) fonksiyonu ile bir

kombinasyon farklý kýsýmlara bölünebilir (örnek: isim,
cadde, yer v.s)
birinci kýsmý dikin, dikiþ bilgisayarý Alt- bölücü
fonksiyonuna gelince otomatik olarak durur.
Kumaþý tekrar pozisyona getirin; ayak kontrolüne
basýn ve sonraki kýsým dikilir.

• «Kombinasyon Alt Bölücü (1)» kullanýldýðý zaman, bir
dosya içinde bir çok dikiþin programlanmasýna
imkan vermesi için konum göstericisinin yerleþtirildiði
yerde ki alt bölücünün bu kýsmý dikilir, fakat her
parçayý kendi dosyasý gibi muamele etmesi için
«Kombinasyon Alt Bölücü (1)» i kullanýn.
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164 Kurulum Programý

Menü
• gereksinimlerinize uygun olarak deðiþtirilebilen

bütün özellikleri mönü dikiþ bilgisayarýnda listeler:
• Gösterge Taplosu (ekran)
• Dikiþ Ayarlarý
• Nakýþ Ayarlarý
• dokunmatik (ekran hassaiyeti)
• Favori Fonksiyon alýþkanlýk butonu
• Bilgiler
• Mesajlar ve Ses Ayarlarý
• Portal Saðlayýcý Ayarlar
• Donaným
• Fabrika Ayarlarýna Tekrar Dönmek

• dikiþ bilgisayarý kapatýldýðý («O») zaman bile
deðiþiklikler saklý olarak kalýr.

• Deðiþiklikler her zaman tekrar programlanabilir.

Ayar Programý, kendi gereksinimlerinize ve
tercihlerinize uymak için dokunmatik ekraný
kiþiselleþtirmeye imkan saðlar. Örneðin; iplik tansiyon
ayarýný deðiþtirebilirsiniz veya kafa çerçevesinde ki
Favori Fonksiyonu butonunu tekrar
programlayabilirsiniz Kiþisel gereksinimlerinize uygun
olarak dikiþ bilgisayarýný ayarladýktan sonra bilgisayar
kapatýldýktan («O») sonra bile Ayar Programýnda
yapýlan bütün deðiþiklikler saklanacaktýr. Dikiþ
bilgisayarý her zaman için tekrar ayarlanabilir ve fabrika
ayarlarýna geri döndürülebilir.

Not.
Nakýþ Desenleri silindiði zaman,
herzaman tekrar USB nakýþla
tekrardan Nakýþ Makinesine yükleye
bilirsiniz.

Bir sonraki sayfa
«sonraki Sayfa»’ya dokunun

• sonraki ekran görünür

Bir Önceki Sayfa 
«Bir Önceki Sayfa»’ya dokunun

• bir önceki ekran görünür

Saklama ve Kapatma
«OK» ‘ye dokunun

• deðiþiklikler saklandý, ekran kapanýr
ve menü gözükür

Ekraný Kapatmak
«ESC» ‘ye dokunun

• ekran görüntüsü kapanýr, orijinal
ayarlar saklý kalýr ve mönü görünür.

Ayar Programýný Açmak 
dýþ Ayar butonuna bsýn 

• Ayar seçenekleri menüsü gözükür

Genel

Kurulum Programýný Terk Etmek
«ESC»’ye dokunun

• kurulum Programý kapanýr 
• bir önceki ekrana döner 
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Kurulum Programýný Açýn 
dýþ kurulum butonuna basýn

• menü görünür 
«Ekran»’e dokunun

• ekran için mümkün olan ayarlar ile
«gösterge tablosu ayarlarý» ekraný
görünür.

165Kurulum Programý

Saklama ve Kapatma 
«OK»’e dokunun

• deðiþiklikler saklanýr, ekran kapanýr ve mönü
görünür.

Kapatma ekraný 
«ESC»’ye dokunun

• ekranda gösterge tablosu kapanýr, orjinal ayarlara
geri döner ve menü görünür.

Gösterge Taplosu

Gösterge tablosu ayarlarý

Kontrast 
«+» veya «–» dokunun

• ekranýn kontrastý deðiþir. 

Parlaklýk 
«+» veya «–» dokunun

• ekranýn parlaklýðý deðiþir
• deðiþiklikler çubuktaki numara

ve «+» veya «-»’nin mavi arka
planý ile gösterilir.

• «Temel Ayar» ekran butonu sizi
temel ayarlara geri götürür.

Hoþ geldin ekraný 
Metin çubuðuna dokunun 

• Klavyeli bir ekran görünür

• Hoþ geldin ekraný için metin
yazýlabilir

• «ABC» ekran butonu (büyük
harf) otomatik olarak aktiftir
(mavi)

• «abc/1,2,3» ekran butonu kuçük
harfle ve numaralarla deðiþir

• «ÄÀÁ», «äàá», «@#» ekran
butonu özel karakterler aktif
yapar.

• Klavyenin altýndaki çubuk
boþluk çubuðudur ve kelimeler
ve harfler arasýnda boþlýk yapar.

• Proglanmýþ metin üstündeki

• Metin çubuðunda görünür. 
Bu METÝN Çubuðuna
dokunarak proglanmýþ metin
tamamen çýkartýlacaktýr.
Metin çubuðunun saðýndaki ok
a dokunarak girilmiþ metin
saðdan sola doðru çýkarýlýr.

Hoþ geldin ekranýnda metin
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166 Kurulum Programý

Kurulum Programýný Açmak 
dýþ kurulum butonuna basýn

• menü görünür
«Dikiþ ayarlarý» dokunun

• «Dikiþ ayarlarý 1» görünür.

Dikiþ Ayarlarý

Dikiþ ýþýðý 
• dikiþ bilgisayarý açýldýðý zaman, çubuk aktif halde

iken (mavi) dikiþ ýþýðý devamlý yanacaktýr.
• Dikiþ bilgisayarý açýldýðý zaman, çubuk aktif halde

deðil ise (x) dikiþ ýþýðý yanmayacaktýr.

Motor Hýzý
«+» veya «–» dokunarak maksimum hýz deðiþir
(4/4). Hýzý 10 dikiþ ile arttýrýr veya azaltýr.

• Çubuktaki numara her dakikada ki dikiþleri ifade
eder

• Maksimum hýzdaki deðiþiklik bütün 4 hýzý da etkiler
(1/4-4/4) yani; bütün dört seviyede daha yavaþ veya
hýzlý

• «Temel Ayar» ekran butonu sizi temel ayarlara
döndürür

Ýplik Gerginliðinin Düzeltilmesi
«+» veya «–» dokunmak yukarý iplik gerginliði temel
ayarýný (0) artý veya eksi % 20 deðiþtirir.
0 = temel ayarlar (fabrika ayarlarý)
1 = + % 10
2 = + % 20

-1 = - % 10
-2 = - % 20

• bu düzeltme, iplik aðýrlýðý, v.s gibi deðiþkenler ile
etkilenen temel gerilimi ayarlar

• çubuktaki numara ve «+» veya «-» nýn mavi arka
planý deðiþikleri yansýtýr.

• «Temel Ayar» ekran butonu sizi temel ayarlara geri
döndürür.

• Gerilim deðiþikliði bütün dikiþleri etkiler ve dikiþ
bilgisayarý kapatýldýðý («0») zaman saklý kalýr.

Dikiþ Ayarlarý 1
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167Kurulum Programý  

Kurulum Programýný Açmak
dýþ kurulum butonuna dokunun

• menü görünür
«Nakýþ ayarlarý» na dokunun 

• nakýþ kasnaðýný ayarlamak için ekranda «Nakýþ
Ayarlarý 1» görünür

«Sonraki sayfa» dokunun
• ekranda «Nakýþ Ayarlarý 2»

görünür.

Motor Hýzý
• «+» veya «–» dokunmak hýzýn

temel ayarlarýný 10 dikiþ ile
gösterir

• Çubuktaki numara dakikada ki
dikiþi yansýtýr

• Hýzdaki deðiþme bütün 4 hýzý
da etkiler (1/4-4/4), yani; bütün
dört seviyede daha yavaþ veya
daha hýzlý

Nakýþ Ayarlarý

Nakýþ Ayarlarý 1

«Referans durumunu Ayarla»
iðneyi nakýþ kasnaðýnýn ortasýna
kalibre eder. Nakýþ modülü
eklenmiþ ise ayarlama aktif hale
gelebilir. Referans durumunu bir
defa ayarlamak yeterlidir, ayný
ayar deðiþikleri bütün kasnaklara
uygulanacaktýr. 

nakýþ þablon modelini kasnaða
koyun
«Check» (kontrol et) dokunun

• kasnak pozisyonu okunur ve
iðne ortaya getirilir (iðne þimdi
þablonun orta noktasýnýn
üstünde olmalýdýr)
deðilse, oklar ile ayarlayýn
«OK» dokunun

• ayar saklanmýþ olur, gösterge
tablosu kapanýr ve mönü
görünür

Nakýþ Ayarlarý 2

Ýplik Gerginliðinin Düzeltilmesi
«+» veya «–» dokunmak üst
iplik gerginliði temel ayarýný (0)
artý veya eksi % 20 deðiþtirir.
0 = temel ayarlar (fabrika 

ayarlarý)
1 = + % 10
2 = + % 20

-1 = - % 10
-2 = - % 20

• bu düzeltme, dikiþ
bilgisayarýndaki temel gerilme
ayarýný ince ayar yapar, iplik
aðýrlýðý, v.s gibi deðiþkenler
tarafýndan etkilenir.

• çubuktaki numara ve «+» veya
«-» nýn mavi arka planý
deðiþikleri yansýtýr.

• «Temel Ayar» ekran butonu sizi
temel ayarlara geri döndürür.

• Gerilim deðiþikliði bütün
dikiþleri etkiler ve dikiþ
bilgisayarý kapatýldýðý («0»)
zaman saklý kalýr.

Otomatik Ýplik Kesici
• çubuk aktif halde iken (mavi)

üst iplik ve bobin ipliði otomatik
olarak kesilir

• çubuk aktif deðilse (x) otomatik
Ýplik Kesicisi kapalýdýr
«Oto Ýplik Kesicisi» çubuðuna
dokunmak fonksyonu aktif hale
getirir veya getirmez
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Bir sonraki sayfa
«sonraki Sayfa»’ya dokunun

• sonraki ekran görünür

168 Kurulum Programý

Bir Önceki Sayfa 
«Bir Önceki Sayfa»’ya dokunun

• bir önceki ekran görünür

Saklama ve Kapatma
«OK» ‘ye dokunun

• deðiþiklikler saklandý, ekran kapanýr
ve menü gözükür

Ekraný Kapatmak
«ESC» ‘ye dokunun

• ekran görüntüsü kapanýr, orijinal
ayarlar saklý kalýr ve mönü görünür.
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169Kurulum Programý

Kurulum Programýný Açmak
dýþ kurulum butonuna basýn

• menü görünür 
«Dokun» a basýn

• ekranýn dokunma hassasiyetini kalibre etmek için
«Dokunma Ayarý» ekraný görünür 

Saklama ve Kapama
«OK» dokunun

• deðiþiklikler saklanýr, ekran kapanýr ve mönü
görünür

Ekraný Kapama
«ESC»’e dokunun

• ekran gösterge tablosu kapanýr, orijinal ayarlar saklý
kalýr ve mönü görünür

Dokunmatik (Ekran Hassasiyeti)

Dokunma Kurulumu 
«+» veya «–» dokunun

• dokunma hassasiyeti deðiþir
• deðiþiklikler çubuktaki numara

ve «+» veya «-» nýn mavi arka
planý ile gösterilir 

• «Temel Ayar» ekran butonu sizi
temel ayarlara döndürür

hassasiyeti deðiþtirdikten
sonra «Ayarlama» çubuðuna
dokunun

• sonraki ekran gösterge tablosu
görünür

Dokunma 2
• yeni veriyi aktif yapmak için

ekrandaki talimatlarý takip edin
• ek ekran gösterge tablosu

görünür

Dokunma 3
• yeni veriyi saklamak için

ekrandaki talimatlarý takip edin
• «Dokunma Ayarý» ekraný tekrar

görünür
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Kurulum Programýný Açmak
dýþ kurulum butonuna basýn

• menü görünür
«Bilgiler»’e dokunun

• Yazýlým versiyonu ve aktif dile ait
bilgiler ile ekran «Yazýlým ve Dil»
görüyazýlým versiyonu

Saklama ve Kapama
«OK»’e dokunun

• deðiþiklikler saklanýr, ekran kapanýr ve menü
görünür

Ekraný Kapatmak
«ESC»’ye dokunun

• gösterge tablosu kapanýr, orijinal ayarlar saklý kalýr
ve menü görünür

Ayar Programýný Açmak
dýþ kurulum butonuna basýn

• menü görünür 
«Favori Fonksiyon Buton»’a dokun

• «Favori Fonksiyon Buton» ekraný görünür.

Favori Fonksiyon Butonu
• Favori Fonksiyon butonu üstündeki temel ayar «Desen Baþla» dýr,

«F» çubuðunda aktif fonksiyon olarak görünür
Ekran fonksiyon buton özetinden diðer istenen fonksiyon seçilebilir,
örnek: «Motor Hýzý»

• Seçilen fonksyon «F» çubuðunda aktif fonksyon olarak derhal
görünür

• Programlanmýþ fonksyon gösterge tablosunda «F» ile gösterilir

Favori Fonksiyon Programýný Ýçselleþtirme

Bilgiler

Yazýlým Versiyon
• dikiþ bilgisayarý ve nakýþ modülünün

mevcut versiyonu (dikiþ bilgisayarýna
eklenmelidir) görülebilir

Dil
• aktif dil görünür 

ilerlemeye basýnýz
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• Ekran açýldýðý zaman kiþisel information bayiiler
tarafýndan doldurulmuþ olur.
ilgili gri alana dokunarak BERNINA-Satýcýnýzýn
aþaðýdaki kiþisel bilgilerini kaydediniz:
• Firmanýn adý
• Soyadý
• Adý
• Cadde 
• Bina numarasý 
ilerlemek için devam tuþuna basýnýz

• Ekran açýldýðý zaman kiþisel information bayiiler
tarafýndan doldurulmuþ olur.
ilgili gri alana dokunarak BERNINA-Satýcýnýzýn
aþaðýdaki kiþisel bilgilerini kaydediniz: 
• Posta kutusu 
• Yer
• Ülke 
• Telefon Numarasý 
• GSM Numarasý 
ilerlemek için devama basýnýz

• ekranda «Satýcý Bilgi 3» ü açýn 
ilgili gri alana dokunarak BERNINA-Satýcýnýzýn
aþaðýdaki kiþisel bilgilerini kaydediniz: 
• Faks numarasý 
• E-posta adresi 
• Website
ilerlemek için devama basýnýz

• «Bilgi Portalý» ekraný açýlýr
• Dikiþ/nakýþ bilgisayarý myartista portalýna

baðlandýðýnda bu üç internet adresini ister ve
kontrol eder

• Bu adreslerin BERNINA tarafýndan deðiþtirilmesi
durumunda mevcut olan adresler ilgili gri tuþa
basýlarak deðiþtirilebilir.

• bu internet adresleri kiþisel bilgisayarla
kullanýlamaz.

Dikkat 
Bu üç internet adresi BERNINA tarafýndan 
yeni veriler verilmeden deðiþtirilemez.
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Mesajlar ve Ses Ayarlarý

Kurulum Programýný Açmak
Kurulum butonuna basýn

• menü görünür 
«Mesajlar ve ses ayarlarý» na dokunun

• «Mesajlar ve Ses Ayarlarý Sayfa 1» ekraný görünür

Ses Sistemi
• bu çubuk ile ses aktif hale getirilir veya getirilmez
• mavi arka plan ve gri hoparlör çubuðun aktif olduðunu gösterir
• gri arka plan ve kýrmýzý hoparlör çubuðun aktif olmadýðýný gösterir

Test Hoparlörü
• bu ekran butonu ile hoparlör fonksyonu kontrol edilebilir

butona dokunun ve býrakýn
• Ses Sisteminin aktif olduðunu belirten bir ses duyulmasý gerekir

Ses Ayarý
«+» veya «-» a dokunmak ses ayarýný deðiþtirir

• çubuktaki numara ve «+» veya «-» 2 nýn mavi arka planý
deðiþiklikleri yansýtýr

• «Temel Ayar» ekran butonu sizi temel ayarlara geri döndürür

Dikiþ Seçme / Fonksiyon Seçme
• dikiþlerin ve Fonksiyonlarýn seçimi akustik olarak belirtilir

ses seçimi için «Fonksiyon Seç» çubuðuna veya Ses butonuna
dokunun

• 1-6 ses seçenekleri aktif hale getirilir, çubuk ve Ses butonu mavidir
ve seçilen seslerin seçeneði ekran Ses butonunda (1-6) numara ile
belirtilir.
Ses butonuna bir veya daha fazla dokunun ve altý mümkün ses
duyulabilir (numaralar 1-6 deðiþir)

• Sesler aþaðýdaki gibi kapatýlabilir:
Bir veya daha fazla «Dikiþ Seç» ve /veya «Fonksiyon Seç»
çubuðuna dokunun

• Çubuklar aktif olmayan duruma gelir (gri) ve ekran butonu «Ses»
teki hoparlör sembolleri kýrmýzý olur.

Mesajlar ve Ses Ayarlarý Sayfa 1
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«Sonraki Sayfa» ya dokunun
• ekran «Mesajlar ve Ses Ayarlarý Sayfa 3» görünür
• aþaðýdaki mesajlar açýlýp kapatýlabilir veya istenen ses seçenekleri

(1-6) ile akustik olarak belirtilebilir:
• Bobin Sarýcý
• Nakýþ Bitti
• Ýplik Kesici
• Ýplik Geçirici

• mesajlar ve ses seçenekleri baðýmsýz olarak açýlýp kapatýlabilir
(yani; bir mesaj akustik ses olmadan açýlabilir)

• mavi arka plan çubuðun veya butonun aktif olduðu anlamýndadýr
• gri arka plan çubuðun veya butonun aktif olmadýðý anlamýndadýr

Bir sonraki sayfa
«sonraki Sayfa»’ya dokunun

• sonraki ekran görünür

Bir Önceki Sayfa 
«Bir Önceki Sayfa»’ya dokunun

• bir önceki ekran görünür

Saklama ve Kapatma
«OK» ‘ye dokunun

• deðiþiklikler saklandý, ekran kapanýr ve menü
gözükür

Ekraný Kapatmak
«ESC» ‘ye dokunun

• ekran görüntüsü kapanýr, orijinal ayarlar saklý kalýr
ve mönü görünür.

Mesajlar ve Ses Ayarlarý Sayfa 3

Mesajlar ve Ses Ayarlarý Sayfa 2

«Sonraki Sayfa» ya dokunun 
• ekran «Mesajlar ve Ses Ayarlarý Sayfa 2» görünür
• aþaðýdaki mesajlar kapatýlabilir veya açýlabilir veya istenen ses

seçenekleri (1-6) ile akustik olarak belirtilirler:
• Üst iplik kontrol
• Alt iplik kontrol
• Besleme diþlisi
• Basýcý ayak

• mesajlar ve ses seçenekleri baðýmsýz olarak açýlýr veya kapanýr
(yani; bir mesaj akustik ses olmadan da açýlabilir)

• mavi arka plan, çubuðun veya butonun aktif olduðu anlamýndadýr
• gri arka plan çubuðun veya butonun aktif olmadýðý anlamýndadýr.
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Kurulum Programýný Açmak
dýþ kurulum butonuna basýn

• menü görünür
«Portal Saðlayýcý Ayarlar» a dokunun

• ekranda «Portal Saðlayýcý Ayarlar» görünür

Portal Saðlayýcý Ayarlar
• ekran gösterge tablosu ayarlanmýþ

saðlayýcýlarýnýn özetini ihtiva eder (sizin
saðlayýcýnýzýn adresi)

• üç deðiþik saðlayýcýya kadar ayarlanabilir-
saðlayýcý seçimi kýrmýzý daireye dokunarak
yapýlýr, daire bir ? olur.
Seçilen saðlayýcýya veya «Sonraki Sayfaya»
dokunun

Saðlayýcý 1
• ekran, örneðin: «Saðlayýcý 1» (Provider 1)

görünür, saðlayýcý ayarlarý gösterilir
• saðlayýcý ayarlarý aþaðýdaki gibi yapýlýr:

«Portal Saðlayýcý Ayarlarý» ekranýnda boþ 
bir saðlayýcý yeri seçin, (örneðin: Saðlayýcý 3)

Portal Saðlayýcý Ayarlar

Saðlayýcý 3
• «Saðlayýcý 3» ekraný görünür

«Saðlayýcý» çubuðuna dokunun.

• klavyeli ekran görünür.
bu çubuk için gerekli bilgi girilir
«OK»’e dokunun

• girilen bilgi saklanýr,gösterge tablosu kapanýr
ve «Portal Saðlayýcý 3» (Portal Provider 3)
tekrar görünür

• bu þekilde bütün çubuklarý doldurun

Saklama ve Kapatmak
«OK»’e dokunun

• deðiþiklikler saklandý, ekran kapanýr ve mönü
görünür

Not:
Modemden
Portal
saðlayýcýya
baðlantý nasýl
tesis edilir, sayfa
193 e bakýnýz.

Talimat
modemden
Portal
saðlayýcýya
baðlantý nasýl
tesis edilir.
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175Kurulum Programý 

Ekraný Kapatmak
«ESC» dokunun

• gösterge tablosu kapanýr, orijinal ayarlar saklý kalýr ve
mönü görünür

Setup-Programý açýlýr 
harici «Setup» tuþuna basýnýz 

• Seçim menüsü belirir
«Ana ayarlara geri dön» butonu belirir

• Genel tablolu «Ana ayarlara geri dön» ekraný açýlýr.

Kurulum Programýný Açmak
dýþ kurulum butonuna basýn

• menü görünür 
«Donaným» dokunun

• «SSID» ekranýnýn özeti görünür

SSID (Servis Set Tanýmlayýcýsý)
«SSID» butonuna basýnýz

• Klavyeli bir ekran belirir
Giriþ noktsýndan SSID girilir. 

• sadece kablosuz uygulamada gereklidir.

Fabrika Ayarlarýna Geri Dönmek
• Üç seçenek mümkündür

• Dikiþ
• Nakýþ
• Hepsi
«Fabrika Ayarlarýna Geri Dönme» nin hangisini
istiyorsanýz o butona dokunun

Talimat
Nakýþ desenleri silindiði zaman, herzaman tekrar USB stickle
tekrardan nakýþ makinesine yükleyebilirsiniz.

Saklama ve Kapama
«OK» dokunun

• bütün deðiþiklikler Fabrika Ayarlarýna Dön
ayarlarýndadýr, ekran kapanýr ve menü görünür.

Ana Ayarlara Geri Dönme

Donaným
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178 Dikiþ ve Dikiþ Bilgisayarý Desteði  – Yardým 

Yardým 

Yardým Ekraný/Dikiþler 
ekran aþaðýdaki bilgileri sunar:
• dikiþin ismi
• uygun kumaþlar
• ana uygulamalarýn kýsa listesi

Yardým Ekraný/Dikiþler 
ekran aþaðýdaki bilgileri sunar:
• dikiþin ismi
• uygun kumaþlar
• ana uygulamalarýn kýsa listesi

Yardým Programý, kullanma kýlavuzuna devamlý bakýlmasýný önleyerek, münferit dikiþler ve ekrandaki bütün
Fonksiyonlar üstüne ekran bilgisi saðlar. Gösterilen bilgi kullanma kýlavuzundaki bilgilere tekabül eder fakat
elektronik olarak daha kolay ve çabuk bulunur.

Hangi ekran teþhir ediliyorsa olsun, ekranýn dikiþ ve Fonksiyon yardým özellikleri açýlabilir. ‘ESC’ e dokunun ve
önceki ekrana dönün.

Yardýmýn Açýlmasý 
ekranda Yardým «?» dokunun
istenilen dikiþe veya fonksiyona dokunun

Önceki ekrana dönme
«ESC»’e dokunun

• yardým kapanýr
• önceki ekran görünür

Metin Tarama
• Bu sembol, dikiþ geniþliði veya dikiþ uzunluk

kumandasý ile ekranda metin taramanýn aktif hale
gelebileceðini belirtir.

Not:
Eldeki iþe etki etmeden Yardým
Programý her an için açýlabilir

Talimat
Eðer Dikiþte Nakýþta soru iþaretine basarsanýz,iþleminiz duruyor ve Nakýþ bilgisayarý
býrakabilirsiniz, iþleme tekrar devam etmek istiyorsanýz, Ekrandaki uygun yere basýnýz.
Soru iþartenin iki türlü iþlevi vardýr birinde iþleminizi býrakabilirsiniz, diðerinde
Ekrandaki Fonsiyonlarý ögrenebilirsiniz.

 
032131.70.19_0606_a730_TR



179Dikiþ ve Dikiþ Bilgisayarý Desteði – Tutorial

Ders 

• Basýcý Ayaklar konularý görünür 
Ýstenen konuyu seçin (örnek: Basýcý Ayaðý Deðiþtir)

Konular 
• ana konular görünür:

• dikiþ bilgisayarýna iplik geçirmek hakkýnda önemli 
bilgiler

• Dikiþ teknikleri
• Bernina- Dikiþ Regülatörü_BSR
• Ýlikler
• Çevreleri
• Nakýþ modülü
• FHS
• Problem çözümü
• Basýcý ayaklar
• Ýðneler
sembole dokunun 
(ör. Basýcý ayaklar)

• Ýstenen konu hakkýnda bilgi görünür

Not:
Bilgisayar lisanýnda, tutorial (ders) kendi-kendine
yardým anlamýna gelir. Ders, kullanma kýlavuzuna
devamlý bakýlmasýný önleyerek dikiþ bilgisayarýnýn
deðiþik konularýnda yoðun ekran bilgisi saðlar.

Dersi açmak 
dýþ «ders» butonuna basýn.
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180 Dikiþ ve Dikiþ Bilgisayarý Desteði – Ders

Önceki ekrana geri dönme
«ESC»’e dokunun 

• ders kapanmýþtýr 
• önceki ekran görünür.

myartista Portalý
Modem veya Ethernet kartýný baðlayýnýz
Butona basýnýz

Modem:
ilk bildiriyi «EVET», ikinci bildiriyi «OK» ile
onaylayýnýz 

• myartista Portalý baðlantýsý yapýlmýþtýr. 
Ethernet Kart:
• dikiþ bilgisayarý aktif bir internet baðlantýsý arar 
• baðlantý oluþtuðunda otomatik olarak myartista

Portalý açýlýr

Metin tarama
• Bu sembol, metin taramanýn ekranda dikiþ 

geniþliði veya dikiþ uzunluk kumandasý ile 
tekrar yapýlabildiðini gösterir

Önceki Sayfaya / Sonraki Sayfaya
• tarama oklarý ile önceki veya sonraki sayfa

izlenebilir

Video Dersleri 
«Video» sembolüne dokunun

• seçilmiþ konu açýkça video sekansý yardýmý ile
sunulur

Not:
Ders Programý, eldeki iþe etki
etmeden her an açýlabilir.

Konulara Geri Dönme
«Home» sembolüne dokunun

• dersin ilk ekraný (konular) görünür
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181Dikiþ ve Dikiþ Bilgisayarý Desteði – Yaratýcý Danýþman

Yaratýcý
Danýþman

Teknik Menü 
• ekranda bazý en çok kullanýlan teknikler görünür:

istenen tekniði seçmek için dokunun (örnek: ilik)
eðer kullanmak istediðiniz listede deðilse benzeri tekniði seçin

• seçilen kumaþ için bir teknik tavsiye edilmemiþ ise alan aktif hale
gelmez (açýk gri)

Yaratýcý Danýþman, deðiþik dikiþ
gereksinimleri için bilgi ve yardým saðlar.
Kullanmak istediðiniz kumaþ ve tekniði
girdikten sonra, Yaratýcý Danýþman
iðneleri basýcý ayaklar, besleme diþlisi,
stabilizatörler, basýcý ayak basýncý, v.s
gibi konularda fikirler verir. Tavsiye
edilen basýcý ayaklar dikiþ bilgisayarý ile
standart olmayabilir, fakat BERNINA
satýcýsýndan elde edebileceðiniz özel
aksesuar olabilir.

Yaratýcý Danýþmaný Açma
dýþ Yaratýcý Danýþmaan butonuna basýnýz

Kumaþ Mönüsü
• üç kolon kumaþ tipi

teþhir edilir.
• hafif kumaþlar
• orta aðýrlýkta 

kumaþlar
• aðýr kumaþlar

• en çok kullanýlan
kumaþlar üç kolonda
listelenmiþtir.

• eðer kullanmak
istediðiniz kumaþ
listede yoksa benzeri
kumaþ seçin
istenen kumaþý
seçmek için dokunun
(örnek: jarse)

Yaratýcý Danýþman, seçilen iþ tipine göre otomatik
olarak doðru ayarlarý yapar:
• Ýplik Tansiyonu
• Dikiþ geniþliði
• Dikiþ uzunluðu
• Balans
• Ýðne Pozisyonu
• Ýðne durdurma yukarý / aþaðý
• Maksimum dikiþ hýzý seçilen tekniðe göre ayarlanýr
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182 Dikiþ ve Dikiþ Bilgisayarý Desteði – Yaratýcý Danýþman

Bilgi, Özel Tavsiyeler
• üçüncü ekran seçtiðiniz kumaþ ve teknik tipi için ayarlar ve

tavsiyeler gösterir
• Basýcý ayak numarasý
• Ýðne (boy ve tip)
• Basýcý ayak basýncý
• Gerekli stabilizatör
• Besleme Diþlisi pozisyonu
• Ýlik kordonu (sýrma)

• «Basýcý Ayak» ve «Ýðne» tipi için birkaç tavsiye olabilir
• seçilen teknik için en uygun basýcý ayak ilk önce gösterilir
• sonra tavsiye edilen basýcý ayaklar parantez içinde gösterilir
• bazý tavsiye edilen basýcý ayaklar seçilen teknikler için bilhassa

uygun özel aksesuarlar olabilir (standart aksesuar olmayabilir,
fakat ayrý olarak yetkili BERNINA satýcýsýndan alýnabilir)

• basýcý ayaðýný ve iðneyi arzularýnýza ve önceliklerinize göre seçin
• stabilizatör, eðer kumaþ ve teknik için gerekli ise tavsiye

edilecektir.
• Ýliði kuvvetlendirmek için gerekli ise «Ýlik Kordonu» (sýrma)

kullanýlmasýný hatýrlatýr
• «Tavsiyeler» altýnda baþka notlarda bulunur
• bu fonksiyonlar ile «Ders Baðlantýlarý», sonraki konular için detaylý

bilgi direk olarak Derste açýlabilir
• Programlanmýþ «Dikiþler» ve notlarla beraber alternatif dikiþler

burada listelenmiþtir

Önceki Sayfaya / Sonraki Sayfaya
• tarama oklarý ile önceki veya sonraki

sayfalar izlenebilir

Önceki ekrana dönüþ
«ESC»’e dokunun

• Yatatýcý Danýþman kapatýlýr
• önceki ekran görünür

Metin Tarama
• bu sembol, dikiþ geniþliði veya dikiþ

uzunluðu kumandasý ile ekranda
metin taramasýnýn tekrar
yapýlabildiðini gösterir

Programlanmýþ dikiþ 
«OK»’e dokunun

• programlanmýþ dikiþ ile uygun ekran
otomatik olarak görünür

Not:
Yaratýcý Danýþman Programý eldeki iþe etki
etmeden her an için açýlabilir.

Kumaþ menüsüne geri dönme 
«Home» sembolüne dokunun

• Yaratýcý Danýþmanýn ilk ekraný
(kumaþ Menü) görünür 

myartista Portalý
Modem veya Ethernet kartýný
baðlayýnýz
Butona basýnýz

Modem:
ilk bildiriyi «EVET», ikinci bildiriyi
«OK» ile onaylayýnýz 

• myartista Portalý baðlantýsý
yapýlmýþtýr. 

Ethernet Kart:
• dikiþ bilgisayarý aktif bir internet

baðlantýsý arar 
• baðlantý oluþtuðunda otomatik olarak

myartista Portalý açýlýr
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183Dikiþ ve Dikiþ Bilgisayarý Desteði – Balans

Balans Ekraný
• özel Balans ekraný açýlýr
• ekranýn sol kýsmýnda dikil orijinal formunda görünür
• ekranýn sað kýsmýnda yapýlan deðiþiklikler direk

olarak görünür
• dikiþ iþlemi esnasýnda düzeltmeler yapýlabilir (açýk

ekran ile)

Dikiþ bilgisayarý fabrikayý terk etmeden
önce bütün dikiþler kontrol edilir ve tam
olarak ayarlanýr.

Deðiþik kumaþlar, iplikler, stabilizatörler
ve telalar programlanmýþ dikiþlere etki
yapabilirler ve böylece bazen dikiþler
kapamayabilirler veya üst üste
gelebilirler, yani; bir deseni meydana

Pratik ve Dekoratif Dikiþler 9mm için Balans (Denge)

Jarse veya triko gibi yumuþak kumaþlar
dikilirken, basýcý ayak altýnda kumaþ
gerilir ve dikilen dikiþi de gerer. Örneðin: 

getiren dikiþler birbirine çok yakýn veya birbirine çok
uzak.

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

Balansý Açmak 
«Balance» fonksiyonuna dokunun.

Düzeltmeler
• kumaþa dikilen dikiþ açar (örnek: bal peteði dikiþi)

ve doðru görünmez:
ekranýn sað kýsmýndaki dikiþ kumaþtaki dikiþ ile ayný
olana kadar dikiþ uzunluk kumandasýný çevirin
(ekranda bir mor sembol ile gösterilir)

Saklama ve Ekraný Kapama 
«OK»’E dokunun 

• düzeltmeler saklanmýþ olur ve Balans
ekraný kapanýr

Ekraný Kapama
«ESC»’e dokunun

• balans ekraný kapanýr ve önceki
ekrana geri döner.

Düzeltmeleri çýkartmak
«Reset»’e dokunun

• seçilen dikiþin düzeltmeleri çýkaaartýlýr

Bal peteði dikiþi açýlýr ve çok uzundur.
Kalýn kumaþlar dikiþin üst üste gelmesine sebep
olabilirler, bu da onu çok kýsa yapar.

Balans
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Dikiþ ve Dikiþ Bilgisayarý Desteði – Balans 184

Yan Hareketli Dikiþler için Balans

Kumaþ, iplik, stabilizatör veya telalar yan
hareketli dikiþlere etki yapabilirler, onun

için Balans ile düzeltme bazen
gerekebilir.

Balansý açmak 
«Balance» fonksiyonu butonuna
dokunun

Balans Ekraný
• özel Balans ekraný açýlýr
• ekranýn sol kýsmýnda dikiþ orijinal formunda gösterilir
• ekranýn sað kýsmýnda yapýlan deðiþiklikler direk

olarak görünür
• dikiþ esnasýnda düzeltmeler yapýlabilir (açýk ekran

ile)

Kumaþta dikilen dikiþ (örnek: dikiþ No. 1015) dikey ve
yatay olarak bozuktur:

Dikey düzeltmeler 
ekranýn sað kýsmýndaki dikiþ kumaþtaki dikiþ ile ayný
olana kadar dikiþ uzunluk kumandasýný ekranda
mavi bir sembol ile gösterilir çevirin.

Yatay Düzeltmeler 
ekranýn sað kýsmýndaki dikiþ kumaþtaki dikiþ ile ayný
olana kadar dikiþ uzunluk kumandasýný ekranda
mavi bir sembol ile gösterilir çevirin.

Saklama ve Ekraný Kapama 
«OK» ‘e dokunun

• düzeltmeler saklanýr ve Balans ekraný kapanýr

Ekraný kapama
«ESC»’e dokunun

• Balans ekraný kapanýr, ve önceki ekrana geri döner

Düzeltmeleri çýkartmak
«Reset»’e dokunun 

• seçilen dikiþlerin düzeltmeleri çýkartýlýr.
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185Dikiþ ve Dikiþ Bilgisayarý Desteði – Temizleme ve Bakým

Temizleme
Eðer dikiþ bilgisayarý soðuk bir odada muhafaza ediyorsa, kullanýmdan 1
saat önce sýcak odaya getirilmelidir.

Temizleme ve Bakým

Dikiþ Plaka Alanýný Temizlemek
Dikiþ plakasý ve masura yuvasý
altýnda biriken iplik elyaflarýný ve
kalýntýlarý belli zamanlarda çýkartýn

Düðmeyi «0» a çevirin ve fiþi
prizden çekin
Basýcý ayaðýný ve iðneyi çýkartýn
Serbest kol kapaðýný açýn
Dikiþ plakasýný arka sað
köþesinden aþaðýya basýn
Dikiþ plakasýný kaldýrýn ve
çýkartýn
Bölgeyi lif fýrçasý ile temizleyin
Dikiþ plakasýný yerine koyun

Ekraný temizlemek
yumuþak, nemli bir bez ile s.

Masura Yuvasýný Temizleme
düðmeyi «0» e çevirin ve fiþi prizden çekin
masura mahfazasýný çýkarýn
verilen fýrça veya bir pamuk parçasý ile masura yuvasýný temizleyin.
Keskin bir aletin kullanýmý masura yuvasýna zarar verir.
Masura mahfazasýný yerine koyun

Dikiþ Bilgisayarýný Temizlemek
yumuþak, nemli bir bez ile silin
eðer çok kirlenmiþ ise, nemli (ýslak deðil) bezin üstüne sulu solüsyon ve
birkaç damla sývý sabun koyarak silin

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

Dikiþ Iþýðýný Deðiþtirmek
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 tarafýndan
deðiþtirilmelidir. Dikiþ bilgisayarý
yetkili BERNINA satýcýsýna
getirilmelidir. 

Güvenlik talimatlarýna bakýnýz!!

Açýklama:
BERNÝNA kendisini çevrenin
korunmasýna katkýda bulunmaya
yükümlü hissediyor. Biz,
ürünlerimizi düzenleme ve üretim
teknolojisi açýsýndan daima daha
da iyi bir hale getirerek,
ürünlerimizin çevreye
uygunluðunu daha da
geliþtirmeye çalýþýyoruz. 
Ürüne artýk ihtiyacýnýz kalmadýðýnda
ürünü lütfen ulusal yönergelere
uygun olarak atýnýz. Ürünü asla
evin çöp kutusuna atmayýnýz.
Þüpheli durumlarda yetkili
satýcýnýzla temasa geçiniz lütfen.

Yaðlamak
düðmeyi «0» (off) a çevirin ve fiþi
prizden çekin
masura yuvasýna 1 damla yað
akýtýn
iþinizi yaðýn kirletmesini önlemek
için dikiþ bilgisayarýný kýsa bir
zaman için ipliksiz çalýþtýrýn
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Hatalarýn Önlenmesi ve Çaresi

186 Dikiþ ve Dikiþ Bilgisayarý Desteði – Problem Çözme

Problem Çözme

Yapýlmýþ mý Kontrol edin:
• üst ve alt iplikler doðru geçirilmiþ
• iðne gövdesinin düz kýsmý arkaya bakacak þekilde

mümkün olduðu kadar yukarýya itilmiþ
• iðne boyu doðru iðne iplik tablosunu kontrol edin.
• dikiþ bilgisayarý temiz - herhangi bir iplik liflerini

temizleyin
• masura yuvasý temiz
• tansiyon disklerinin arasýnda veya masura

mahfazasý yayýnýn altýnda ipliklerin sýkýþýp
sýkýþmadýðý

Atlanmýþ Dikiþler
• yanlýþ iðne kullanýmý; 

• sadece 130/705H sistemini kullanýn
• iðne küt: 

• eðri veya yanlýþ yerleþtirilmiþ; 
• iðnenin tamamen en üste kadar girdiðinden 

emin olun
• iðne kötü kalitede veya kötü perdahlanmýþ
• iðne ucu dikilen kumaþa uymuyor; eðer gerekirse,

örme kumaþlar için yuvarlak uç ve sert deri için
kesik uç kullanýn

• dar dikiþler için daha küçük delikli dikiþ plakasý
kullanýn (5.5 mm ilave aksesuar)

iðne kýrýlýyor
• iðne sýkýþtýrmasý vidasý geveþk
• dikilen kumaþ dikiþ ayaðýnýn altýndan ön tarafa

doðru deðil, arka tarafa doðru çekilerek çýkartýlmýþ
• kumaþýn kalýn yerlerinden geçerken iðne kumaþýn

içindeyken dikilen kumaþ itilmiþ; 8 numaralý kot dikiþ
ayaðýný kullanýnýz

• iðne ile ilgili daaha fazla için sayfa 19 bakýnýz.

Hatalý Dikiþ
• Ýplik gergi diskleri arsaýnda iplik artýklarý:

• katlanmýþ, ince kumaþý (dýþ kenar kullanmayýnýz) 
iplik gergi disklerinin arasýndan geçiriniz ve ileri ve 
geri hareketle iplik gergisinin sol ve sað tarafýný 
temizleyiniz.

• makara kapsül yayý altýndaki iplik artýklarýný çýkartýnýz
• Ýpliðin yanlýþ takýlmasý: Üst ve alt iplikleri kontrol

ediniz
• uygun iplik akýþ diskini kullanýnýz.

Üst Ýplik Kopuyor
olanaklar
• üst iplik tansiyonu çok fazla
• iðne kalitesi iyi deðil, yetkili BERNINA satýcýsýndan

iðneleri alýn
• iðne doðru yerine konmamýþ - gövdenin düz kýsmý

arkaya gelecek
• iðne eðrilmiþ veya küt
• kötü kalite, düðümlü, eski veya kurumuþ iplik

kullanýlmýþ
çözümler
• doðru makara diski kullanýn
• dikiþ plakasý deliði veya kanca ucu zarar görmüþ -

dikiþ bilgisayarýný BERNINA satýcýsýna götürün

Sýkýþmýþ Ýpliklerin Çýkartýlmasý 
ÜSt iplik kopmasýnda dikiþ ipliði iplik kolu alanýnda
sýkýþmýþsa, aþaðýdaki iþlemler yapýlýr:
• Ana þalter «0» konumuna getirilir
• Torx açýlý tornavida ile baþ kýsmýn kapak vidasý

sökülür
• ve kapak sola çevrilerek çýkartýlýr
• Ýplik artýklarý temizlenir 
• kapak monte edilir ve vida sýkýþtýrýlýr

Alt Ýplik Kopuyorsa 
• Alt iplik fazla gergin 
• Alt iplik kapsül içine sýkýþmýþ:

• makarayý deðiþtirin 
• dikiþ tablasýndaki delik iðne tarafýndan darbelenmiþ:

• uzman tarafýndan cilalanmalý
• iðne kütleþmiþ veya bükülmüþ

Hatalý Dikiþ
Tansiyon diskleri arasýnda iplik kalýntýlarý
Tansiyon sol ve sað tarafýna kumaþ öne ve arkaya
doðru hareket ettirerek temizleyin.
• masura mahfazasý yayýnýn altýndaki artýklarý çýkartýn
• Yanlýþ iplik geçirme. Üst ve alt iplikleri kontrol edin
• Doðru makara diski kullanýn
• Masura yuvasýný temizleyin ve yaðlayýn (sadece

orijinal yaðlayýcýyý kullanýn; Temizleme ve Yaðlama
sayfa 169’a bakýnýz)

Birçok durumda aþaðýdakileri kontrol ederek hatalarý tanýmlayabilir ve
çare bulabilirsiniz.
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187Dikiþ ve Dikiþ Bilgisayarý Desteði – Problem Çözme

• kýskacý temizleyiniz ve yaðlayýnýz (sadece orjinal
yaðlayýcý madde kullanýnýz; bakýnýz Temizleme ve
Bakým S. 185)

Kalýn Kumaþ Dikilemiyor
• iðne/iplik kombinasyonu yanlýþ (koyulan iplik çok

kalýn)
• kalýn dikiþin üzerinden dikiþ yapýlýyorsa yükseklik

ayar plakasý kullanýn

Dikiþ bilgisayarý çalýþmýyor veya Yavaþ çalýþýyor
• fiþ yerinde deðil
• düðmeyi kapatýn («0»)
• dikiþ bilgisayarý soðuk odada býrakýlmýþ
• dikiþ bilgisayarýný tekrar çalýþtýrýn

Dikiþ Bilgisayarý Geriye Dikiyor
• Devamlý Geri Dikiþ fonksiyonu aktif durumda

Bozuk Dikiþ Iþýðý
• dikiþ bilgisayarý BERNINA satýcýsýna getirilmelidir. 

Çevre Baðlantýlarý ile Problemler
• fiþ tamamen yerinde deðil
• dikiþ bilgisayarýný tekrar çalýþtýrýn

Alt Ýplik Gösterge Algýlayýcýsý
• masura kapaðý kapalý deðil
• Ayar Programýnda aktif deðil
• Masura mahfazasýndan iplik liflerini ve artýklarý

çýkartýn

Üst Ýplik Gösterge Algýlayýcýsý
• Kurulum programýnda aktif deðil
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188 Dikiþ ve Dikiþ Bilgisayarý Desteði – Mesajlar

Mesajlar 

Bazý özel durumlarda ekranda mesajlar görünür. Bunlar, seçilen uygulamalar ve fonksiyonlar
için hatýrlatma, ikaz, veya teyit olarak hizmet ederler.

Talimat

baþka bir dikiþ numarasý seçiniz.

aktif Gri olan dikiþ desenlerini seçemezsiniz.

düðmeye dokununuz otomatik olarak kaybulur.

üst ve Alt ipliði kontrol ediniz.

Talimatlarý takip ediniz.

otomatik olarak yazý kaybolur ayaðý yukarý alýndýðý
zaman.

otomatik olarak ayak yukarý alýndýðý zaman yazý
kaybolur.

Dikiþ ayaðýný indiriniz.

Ayarlamada Ekraný kontrol edin ve tekrar deneyin.

Bernina Yetkili satýcýsýna baþvurunuz.

Dikiþ Bilgisayarýný kapatýp tekrar acýnýz.

Modemi tanýmlamýyor.Modemi tekrar takýn ve deneyin.

Saðlayýcý için kimlik belirlenmedi lütfen kullanýcý adýný
ve þifreyi kontrol edin.

Setup-Programýndaki ayarlarýnýzý kontrol edip yeniden
deneyiniz.

Mesajlar 

• Güvenlik Programý aktif durumda, Lütfen dikiþe
baþlamadan aktif durumdan çýkartýn

• Bu numara dikiþ bilgisayarýnda mevcut deðil

• Kombi Modu bu deseni desteklemiyor

• Lütfen besleme diþlisini dikiþ pozisyonuna getirin

• Üst ipliði kontrol edin.

• Bobin sarýcýsý çalýþýyor

• Lütfen basýcý ayaðýný indirin 

• Lütfen basýcý ayaðýný kaldýrýn

• Daha kolay iplik geçirmek için basýncý ayaðýný
indirilmesi tavsiye edilir.

• Ýðnenin dikiþ plakasýna veya basýcý ayaða girmesi
gerekir

• Dikiþ / nakýþ bilgisayarý doðru çalýþmýyor. Lütfen
BERNINA satýcýsýna baþvurun

• Çalýþmaya baþlarken bir hata oluþtu. Dikiþ / nakýþ
bilgisayarýný tekrar baþlatýn. Eðer, problem devam
ediyorsa BERNINA satýcýsýna baþvurun.

• BERNINA modemi tanýmlanamýyor. Modemi tekrar
takýn ve deneyin.

• Çevrilemiyor, lütfen telefon hattýný kontrol edin ve
sonra numarayý çevirin
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189Dikiþ ve Dikiþ Bilgisayarý Desteði – Mesajlar

Talimat

kontrol edin ve tekrar yeniden deneyiniz.

baðlama hatasý tekrardan deneyiniz.

Modemi sakýnýn ve tekrardan deneyin.

Im myartista Portal oldu þimdi yeniliklerden bilgiler
edineceksiniz.

deneyin my artistayý tekrardan.

Bu bildiri takriben 180 000 dikiþin (düðümün) ardýndan
belirir. Göstergeyi Temizleme/yaðlama iþleminden
sonra «OK» butonuna basarak kapatýnýz. Bu bildiri
«ESC» butonuna basmak suretiyle belirli bir süreliðine
silinebilir, ancak dikiþ bilgisayarý yeniden
baþlatýldýðýnda tekrar belirir. Bu gösterge üçüncü kez
«ESC» - butonuna basýlarak silindiðinde, bu gösterge
ancak bir sonraki takriben 180 000 dikiþten sonra
belirir.

Dikiþ bilgisayarý servis için yetkili BERNINA -
maðazasýna götürülmelidir. Bu gösterge takriben 
2 000 000 dikiþten (düðümden) sonra belirir. Servis
yetkili BERNÝNA - maðazasý tarafýndan yapýlýrsa, dikiþ
sayacý tekrar «0» dadýr; bu gösterge artýk belirmez. Bu
gösterge «ESC» butonuna basmak suretiyle belirli bir
süreliðine silinebilir, ancak dikiþ bilgisayarý yeniden
baþlatýldýðýnda tekrar belirir. Bu gösterge üçüncü kez
«ESC» - butonuna basýlarak silindiðinde, bu gösterge
ancak bir sonraki takriben 4 000 000 dikiþten sonra
belirir.

Dikiþ/nakýþ bilgisayarýnýn kusursuzca iþleyeceðinin
garantisi bununla verilemez.

USB Stick video ile tanýma.

üst ve alt iplikleri temizleyin çaðnozunuzu yaðlayýnýz.

Mesajlar

• Saðlayýcý için kimlik belirlenemedi. Lütfen kullanýcý
adýný ve þifreyi kontrol edin.

• Saðlayýcý ile haberleþme kesildi. Lütfen daha sonra
deneyin veya baþka bir saðlayýcý kullanýn

• Modem ile bilinmeyen bir hata oluþtu. Tekrar
deneyin

• Myartista Portalýnda dosyalarý saklayamýyoruz veya
çýkartamýyoruz.

• Myartista Portalý ile haberleþmede bir problem
oluþtu. Tekrar deneyin

• Dikiþ / nakýþ bilgisayarýnýzýn en iyi þekilde
çalýþabilmesi için, aþaðýdaki görevleri tamamlamak
gerekir. Dikiþ plakasýnýn altýndan ve besleme diþlisi
bölgesinden iplik ve lifleri çýkartýn. Bu talimatlar
kýlavuzun sayfa 185 da mevcuttur.

• Düzenli servis kontrolü için zaman gelmiþtir.
Randevu için BERNINA satýcýsýna baþvurun.

• Dikiþ / nakýþ bilgisayarýnýzý servis kontrolü için
BERNINA satýcýsýna götürmemeyi tercih ettiniz, bu
mesaj bir sonraki servis zamaný gelinceye kadar
görünmeyecektir.

• Lütfen USB Stick takýnýz ve OK e basýnýz

• Ana Motor çalýþmadý. Lütfen baðlantý sistemini
kontrol edin.
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Çevre Baðlantýlarýný
Birleþtirmek

BERNINA Bilgisayar Sistemi

Çevre Baðlantýlarý

Çevre Baðlantýlarýný
Birleþtirmek

192

192

194

 
032131.70.19_0606_a730_TR



Çevre Baðlantýlarýný Birleþtirmek

BERNINA Bilgisayar Sistemi

artista 730 nakýþ bilgisayarýný bir nakýþ
bilgisayar sistemine dönüþtürmek için
çevre baðlantýlarý (özel aksesuarlar)
kullanýn, ve hobinizi yaratýcýlýðýn en
yüksek noktalarýna getirin.

Nakýþ bilgisayarý için bilhassa yaratýlmýþ Portal sitesine
sizi getiren myartista Portal (bilgi kaynaðý) ile direk
baðlanma ya ilave olarak, bir BERNINA USB Stick dan
ek video dersleri seyretmek veya nakýþ modülünü
baðlayarak dikiþ bilgisayarýnýzý nakýþ bilgisayarýna
dönüþtürmek mümkündür. 

Daha fazla bilgi için BERNINA satýcýna sorun.

Not:
Bütün dýþ baðlantýlar aksesuardýr,
ülkeye göredir. Bilgi için BERNINA
satýcýsýna sorun!

Not:
Lütfen not ediniz; bu kýlavuzun arka
kýsmý nakýþ bilgisayarý için kullanýcý
talimatlarý ihtiva eder.

Bernina Modem veya Ethernet Card
Sadede Dikiþ bilgisayarýna programlanmýþ özel my
artista Portal Özel proglanmýþ Portal Sayfalar. artista
730 Ekranýnda bilgi kaynaðýn direkt eriþim saðlar.

Modem / Ethernet Card

Modem ve Ethernet Card ta Eriþmek

Çevre Baðlantýlarý

Aþaðýdaki dýþ cihazlar artista 730 dikiþ
bilgisayarýna baðlanabilir: 
• nakýþ modülü
• BERNINA Modem
• BERNINA-Ethernet Card
• BERNINA-USB Stick

Nakýþ Modülü

Nakýþ modülü dikiþ bilgisayarýna müthiþ
bir ilavedir. Yaratýcý fikirlerinizi gerçeðe
döndürmek için sýnýrsýz imkan saðlar.

192
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Çevre Baðlantýlarýný Birleþtirme

Talimat
Anlatýmý Modemin yanýnda vardýr.

Ögrenme USB Stick

ögrettici cd, ileri kendini Tutorail USB Stick direkt olarak
Dikiþ Bilgisayarýnda acýyor.

193

Modeme Baðlama
Modemi baðlayýn
«Portal»’a dokunun
baðlantý ile ilgili mesajý «YES» ile teyit edin.
Saðlayýcý ile baðlantý olduðu zaman, görünen mesajý
«OK» ile teyit edin.

• Myartista Portal sitesinin özet görüntüsü ortaya çýkar
Arzu edilen sayfayý seçin

Baðlama Ethernet Card oluþturmak
Baðlama Ethernet Card birleþtirme
Portala dokunun 

• Dikiþ bilgisayarý Temas arýyor Ýnternette 
• Temas bulduktan sonra zaten otomatik olarak

ekrana Portal deki Sayfalar cýkýyor.

Myartista Portalýnýn içeriði devamlý olarak
güncelleþtirilir. 

Seçilmiþ Ders sayfasýndaki alet çubuðu içinde bu
fonksiyon göründüðü zaman, anlatýlan uygulama bir
Video Dersinde izlenebilir.

sembole dokunun
• Eðer istenen Video Ders dikiþ bilgisayarýnda deðilse,

sol tarafta gösterilen mesaj görünür.
USB Stick iþleticisini baðlayýn
«OK» e dokunun ve Video Ders baþlayacaktýr.
«ESC» e dokunun ve Video Ders ekraný kapanýr.
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Çevre Baðlantýlarýný Birleþtirme194

Çevre Baðlantýlarýný Baðlamak (Dikiþ Bilgisayarý ile Uyumlu)

Çevre Baðlantýlarýný Birleþtirmek
dikiþ bilgisayarýnýn sað tarafýnda bulunan prize dýþ
cihazýn fiþini takýn.

Tanýtým ve Öðrenme- CD-ROM 
(Sizin Bilgisayarýnýz için.
Tanýtým ve Ögrenim Cd.Dikiþ Bilgisayarýnýz için.
Bu BERNÝNA CD-ROM  Tanýtým ve ögrenim Cd si.
Sizi Bernina artista 730 ile ilgili bilgilendirmek için dikiþ
ve Nakýþ için.
CD inizi Bilgisyaraýnýza takýnýz. Ve Zevkini çýkarýnýz.
artista 730 ilgili olan Herþeyi ögrenmek için.

1

2

1 BERNINA Modem

2 BERNINA-USB Stick

3 BERNINA nakýþ
modülü 

3

BERNINA satýcýnýza sorun.

Dikkat
BERNINA artista 730 dikiþ bilgisayarý
ile sadece BERNINA harici cihazlarýný
kullanmanýz gereklidir.
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Nakýþ Bilgisayarý
195–214

Nakýþ Hakkýnda Önemli Bilgiler
215–222

Nakýþ 
223–246

Motifleri Kaydetme ve Silme
247–252

Nakýþ Destek
253–258

Parçalar ve Aksesuarlar
259–264

Nakýþ – Ýçerik
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Nakýþ Bilgisayarý

Nakýþ Bilgisayarýný Kurma
• Ayrýntýlar • Standart aksesuarlar 

• Özel aksesuarlar

Nakýþ Modülü Ekleme
• Nakýþ modülünü dikiþ bilgisayarýna 

ekleme • Serbest kol 
nakýþý için adaaptör baðlama

Genel Kullanma Talimatlarý 
• Nakýþ bilgisayarýný nakýþ iþlemek için

hazýrlama • Üst ipliði ve bobin
ipliði takma

Nakýþ Motiflerini Seeçme
• Açýlýþ penceresi • Nakýþ bilgisayarýndan
nakýþ motifleri seçme • Nakýþ kartýndan
nakýþ motiflerini seçme • USB Stick’dan 

nakýþ motiflerini seçme • myartista 
portalýndan nakýþ motifleri seçme

Nakýþ Ýþlemeye Baþlama
• Nakýþ kasnaðýný seçme • Nakýþ 

kasnaðýný ekleme • Motifleri iþleme

Ekrandaki Fonksiyonlar ve 
Görüntüler

• Seçme Menüsü • Genel
Fonkisyon Ekran Edit 1 Edit 2 

• Ekran Edit 1 • Ekran Edit 2 
• Nakýþmenüsü (Ready) 

Harici (Dýþ) Fonksiyonlar

196

199

201

202

204

206

213
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196 Nakýþ BÝlgisayarý – Nakýþ Bilgisayarý Kurma

Nakýþ yüzeyi
Nakýþ kolu
Nakýþ kasnaðý baðlantýsý
Aksesuar kutusu
Kulakçýðý saða baðlama
Kulakçýðý ortaya baðlama
Dikiþ bilgisayarý baðlama kablosu
Kablo giriþi

1
2
3
4
5
6
7
8

Önden Görünüþ

Not:
Dikiþ ve nakýþ bilgisayarýnýn, nakýþ
kartlarý ve Modem için baðlama giriþi
ile birlikte yandan görünüþü ve kablo
baðlantýlarý sayfa 9’da gösterilmiþtir.

Nakýþ Bilgisayarýný Kurma

Arkadan Görünüþ

Ayrýntýlar

2

3

4

6

1

5

1

8 8
7
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197Nakýþ Bilgisayarý – Nakýþ Bilgisayarý Kurma

Geniþ, oval nakýþ kasnaðý (145x255 mm)
Geniþ, oval nakýþ kasnaðý için þablon
VAR. 00 için a730

Nakýþ bobin kutusu

Orta boy nakýþ kasnaðý (100x130 mm)
Orta boy nakýþ kasnaðý için þablon

Nakýþ baský ayaðý 26
Üst iplik makarasý için net
Düz makara düzeni için üst iplik
makarasýný çekiniz.

Küçük boy nakýþ kasnaðý (72x50 mm)
(normal kullaným ve serbest kol nakýþ için)
Normal nakýþ için mavi þablon
Serbest kol nakýþ için kýrmýzý þablon

Serbest kol nakýþ için adaptör

Cepli yumuþak kýlýf
* ülkeye göre deðiþebilir

Nakýþ bilgisayarý yazýlýmý için USB
baðlama kablo

Standart Aksesuarlar*

BERNINA Kiþisel USB
Memory Nakýþ

Nakýþ iðneleri

Nakýþ software Editor
Lite
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198 Nakýþ Bilgisayarý – Nakýþ Bilgisayarý Kurma 

* her ülkeye göre deðiþir.

Dikiþ bilgisayarý ve nakýþ modülü için
çanta sistemi

BERNINA Modem

En Büyük Boy Nakýþ Kasnaðý 
(150x400 mm)

En Büyük Boy Nakýþ Kasnaðý için þablon

VAR. 00 için a730

OESD-Nakýþ deseni 

Düz dikiþ plakasý BERNINA nakýþ kartlarý 

BERNINA artista yazýlým Ethernet Card

BERNINA nakýþ kartlarý
Magic Box

BERNINA Çeþitli iplik
makara tutucu

Özel (isteðe baðlý) aksesuarlar*
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199Nakýþ Bilgisayarý – Nakýþ Modülünü Ekleme

Modülü Dikiþ Bilgisayarýna Baðlamak
modülü dikiþ bilgisayarýnda serbest kolun arkasýna
yerleþtirin
baðlama kulakçýklarýnýn taban plakasýna eklenmesi
için modülü soldan dikiþ bilgisayarýna doðru itin 

Kabloyu çýkarma
• kablo modülü dikiþ bilgisayarýna baðlar

kabloyu modülün arkasýndaki giriþten çekin

Dikkat
Dikþ Makinesiyle Kasnaðý bir birinden
ayrý koyun collisine.

Dikkat!
Bir yerden bir yere taþýmadan önce modülü
ve dikiþ bilgisayarýný ayýrýn. Asla baðlý
halde iken taþýmayýn. 

Nakýþ Modülünü
Ekleme

Modülü Dikiþ Bilgisayarýna Baðlamak

Kabloyu Baðlama
düz tarafý öne doðru takýn
fiþi dikiþ bilgisayarýnýn sað tarafýndaki prize takýn
(üzerindeki þekli arayýn)

Kabloyu çýkarma
fiþi çekip çýkarýn

Kabloyu Modülün Üzerine Yerleþtirme 
iki kablo giriþine de takýn
saðlama almak için kabloya hafifçe basýn 

Modülü Çýkarma
modülü kaldýrmak ve saða almak için bu köþeyi
kavrayýn
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Adaptör, malzemelerin (elbise kolu, pantolon, bebek
giysileri, çoraplar, vs.) dikiþ bilgisayarýnýn serbest kolu
üzerinde nakýþý için kullanýlýr. 

Adaptörü Dikiþ Bilgisayarýna Baðlama
baðlama kulakçýklarýnýn dikiþ bilgisayarýnýn taban
plakasýna baðlanmasý için serbest kolun arkasýndaki
adaptörü dikiþ bilgisayarýna doðru itin 

Modülü Adaptöre Baðlama 
modülü, ön kenarý adaptörün üzerindeki L þeklindeki
kýlavuza mümkün olduðu kadar yakýn olacak þekilde
adaptörün üzerine yerleþtirin.
modülü, baðlama kulaçýklarý adaptörün taban
plakasýna baðlanana dek sol tarafýndan kýlavuza
doðru itin 

Serbest Kol Nakýþ Kasnaðý 
• küçük oval nakýþ kasnaðý özellikle serbest kol nakýþý

için tasarlanmýþtýr.

200 Nakýþ Bilgisayarý – Nakýþ Modlülünü Ekleme

Dikkat!
Serbest kol nakýþý için sadece küçük
kasnak kullanýlabilir.

Serbest Kol Nakýþ Ýçin Adaptör Baðlama

Adaptörü Çýkarma 
modülü adaptörden çýkarýnýz.
adaptörün sað arka köþesi kavrama kolaylýðý için
tasarlanmýþtýr.
adaptörü bu kavrama ucundan tutun ve dikiþ
bilgisayarýnýn taban plakasýndan çýkarýn.

 
032131.70.19_0606_a730_TR



Nakýþ Bilgisayarý – Genel Kullanma Talimatlarý

Nakýþ Bilgisayarýný Nakýþ Ýçin Hazýrlama

201

Nakýþ basýcý ayaðý No. 26 
nakýþ basýcý ayaðý No. 26 i
birleþtirin.
nakýþ kasnaðýný takmak için
basýcý ayaðý yükseltin.

• iðneler hakkýnda daha fazla bilgi
için 17-19’a bakýnýz •••••••••••

ÖneriMakara Pimi
Metalik ya da özel iplikler kullanýrken dikey makara
pimni ve tamamlýyýcý iplik kýlavuzunu (özel aksesuar)
kullanmak problemlerden kaçýnmak için yardýmcý
olabilir.

Genel Kullanma
Talimatlarý

Not:
Nakýþ yaparken bobin dikiþteki gibi de sarýlabilir
(Bkz. sayfa13).

Üst Ýpliði ve Bobin Ýpliðini Takma

Besleme Kancasýný Alçaltýn
besleme kancasýný alçaltmak için
dikiþ bilgisayarýnýn sað tarafýndaki
düðmeye basýn.

Düz dikiþ plakasý (tercihe baðlý
aksesuar)
• düz dikiþ plakasýnýn küçük bir

iðne deliði vardýr.Ýðne giriþ
noktalarý (üst,alt iðne dikiþi)
sýnýrlýdýr ve bu nakýþ için daha iyi
sonuçlar verir.
standart dikiþ plakasýný kaldýrýn
ve düz dikiþ plakasýný yerleþtirin.

Üst Ýpliði Takma
rayon ya da kaygan nakýþ
iplikleri kullanacaksanýz üst iplik
makarasýnýn üzerindeki tülü
düzgünce yerleþtirin.

• bu üst ipliðin kaymasýný önler ve
ipliðin muntazam þekilde
beslemesini saðlar.

Nakýþ için Ýðneler
nakýþ kasnaðýný takmak için iðneyi
yukarý kaldýrýn

• dikiþ plakalarý hakkýnda daha
fazla bilgi için sayfa 17’ye 
bakýnýz •••••••••••••••••••••••••••••

Bobin Ýpliði Takma 
nakýþ iþlemek için, nakýþ bobini
kutusunun örgüyü geren aksamý
boyunca bobin iplði takýn.

Not:
Alt iplik gösterge cihazý, nakýþ bobini kutusunu
taktýktan sonra bobin kapaðý kapalý iken
çalýþacaktýr (Cihaz Kuruluþ Programý içerisinde
çalýþtýrýlmalýdýr).
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202 Nakýþ Bilgisayarý – Nakýþ Motiflerini Seçme 

Nakýþ Motiflerini Seçme

Nakýþ Bilgisayarýný Açma
artista nakýþ sistemi harici düðmeler ve dokunmatik
ekranýn bir kombinasyonu ile çalýþýr.

güç düðmesini «1» (açýk) konumuna getirin.

• Harfleri Süsleme için bakýnýz sayfa 234 ••••••••••••

Nakýþ Bilgisayarýndaki Kayýtlý Nakýþ Motifleri

«Nakýþ Bilgisayarý» Ekrandaki Seçenek Butonlarý 
seçme menüsündeki «nakýþ bilgisayarý» butonuna
dokunun.

• hazýr nakýþ motifleri ekrandaki «Alfabeler»,
«Motifler», ve «Benim Tasarýmlarým» butonlarý ile
seçilebilir.

Alfabeyi Seçme 
seçme menüsünde «Alfabeler» butonuna dokunun

• ekrandaki görüntüde farklý alfabeler belirir.
alfabelerin birini seçin

• ekranda bir tuþ takýmý belirir.

Motifleri Seçme 
seçme menüsünde «Motifler» butonuna dokunun.

• ekrandaki görüntüde renkli motifler belirir.
ekrandaki butonlardan uygun olanýna basýp bir motif
seçin.

Not:
Açýlýþ penceresi Kuruluþ
Programýnda kiþiye göre
deðiþtirilebilir.

Açýlýþ Penceresi
• nakýþ bilgisayarýný açýk konuma

getirdikten sonra birkaç saniye için
açýlýþ penceresi belirir.

• açýlýþ penceresinden sonra bir mesaj
belirir
mesajý kapatmak için «tamam»
butonuna dokunun

Seçme menüsü
• Zengin Nakýþ Desen menüsü
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«Nakýþ Kartý» Ekran Butonlarý
«Nakýþ Kartý» butonuna dokunun

• nakýþ tasarým kartýndaki (tercihe baðlý aksesuar)
motifler (bir kart takýlý ise) ekranda renkli olarak
belirir
ekrandaki ilgili düðmeye dokunarak bir motif seçin

203Nakýþ Bilgisayarý – Nakýþ Motiflerini Seçme

• Nakýþ kartlarý hakkýnda daha fazla bilgi için sayfa 263’e bakýnýz ••••

• daha fazla bilgi için USB Nakýþ S. 264 •••••••••••••••••••••••••••••••••

• myartista Portal hakkýnda daha fazla bilgi için sayfa 260’e bakýnýz •

myartista Portalýndan Nakýþ Motifleri Seçme

Bir Nakýþ Kartýndan Nakýþ Motifleri Seçme

Nakýþ Deseni USB Stick ten

Benim Tasarýmlarýmý Seçme 
seçme menüsündeki «Benim Tasarýmlarým»
butonuna dokunun.

• ekrandaki görüntüde kaydedilmiþ kiþiye ait motifler
belirir.
uygun butona dokunup bir motif seçin.

«USB Stick»
«USB Stick» basýnýz

• dnakýþ deseni USB stick (özel aksesuar) ekranda
renkli olarak görebilirsiniz. USB stick takýldýðý
zaman)
nakýþ deseni seçildikten sonra devama basýnýz

«Portal» ekran Butonlarý
«Portal» butonuna dokunun

• Modem baðlantýsý için özel bir ekran belirir
(Modemin baðlý olmasý ve servis saðlayýcýnýza baðlý
durumda olmanýz þartýyla) 

• i Ethernet Card (özel aksesuar) takýldýmý direk olarak
baðlantý arayacak

• Modem (tercihe baðlý aksesuar) baðlanýr baðlanmaz,
myartista Portalýndaki motifler (bilgi kaynaðý)
ekranda belirir
ekrandaki ilgili düðmeye dokunarak bir motif seçin
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204 Nakýþ Bilgisayarý – Nakýþa Baþlama

Nakýþa
Baþlama

• seçilen nakýþ motifi en uygun kasnakta gösterilir 
(mümkünse en küçük olanda).

• ekrandaki «Kasnak» butonlarý hangi kasnaðýn
takýlmasý gerektiðini gösterir.
tavsiye edilen kasnaðý takýn.

Nakýþ Kasnaðýný Seçme

Nakýþ Kasnaðýný Takma

Motifleri Ýþleme

Nakýþ Basýcý Ayaðý ve Ýðneyi Yukarý Kaldýrýn
nakýþ basýcý ayaðý ve iðneyi yukarý kaldýrýn.
kasnaðý kumaþýn sað tarafý ile birlikte yukarý kaldýrýn
ve baðlama mekanizmasýný sola çevirin.

Kasnaðý Takma
kasnaðý nakýþ basýcý ayaðýn altýna
geçirin.
baðlama mekanizmasýnýn uçlarýný
kasnaðýn yanlarýna sýkýþtýrýn.
kasnaðýn merkez noktasýný nakýþ
kolunun kelepçesi üzerine yerleþtirin.
kasnaðý oturana kadar aþaðý doðru
bastýrýn.
baðlama mekanizmasýný serbest
býrakýn

Kasnaðý Çýkarma 
kasnak baðlama mekanizmasýnýn iki
ucunu birbirine doðru bastýrýn.
kasnaðý çýkarmak için kendinize doðru
çekin.

Tasarým Menüsü Edit 1 ‘deki
«tamam» butonuna ya da ana
çerçevedeki Geri Al butonuna basýn.

• nakýþ bilgisayarý kasnaðýn takýlý olup
olmadýðýný kontrol etmek için hareket
eder.

Nakýþ Menüsü (Hazýr)
• nakýþ menüsü (hazýr), nakýþ motifiyle

birlikte açýlýr.
• nakýþ motifi iþlenmeye hazýrdýr.

Tasarým Menüsü Edit 1
deðiþik motif çeþitlerinden bir nakýþ motifi seçin.

• «Tasarým Menüsü Edit 1» ekranda görünür 

Talimat
seçmiþ olduðunuz nakýþ deseni
herzaman kasnaðýn ortasýnda
ayarlanmýþ olur
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205Nakýþ  Bilgisayarý – Nakýþa Baþlama

Ana Çerçevedeki GERÝ al Butonuyla Nakiþ iþlemeye Baþlama
basýcý ayaðý alçaltýn.
ana çerçevedeki geri al butonuna basýnýz nakýþ bilgisayarý

• nakýþ bilgisayarý yaklaþýk 6 ilmik dikecek ve otomatik olarak
duracaktýr.
basýcý ayaðý yükseltin
iplik uzantýsýnýn motifin baþlangýcýndan kesin.
basýcý ayaðý alçaltýn.
nakýþý ý tekrar baþlatmak için geri al butonuna yeniden basýn.

Ayak Kontrolüyle Nakýþ Ýþlemeye Baþlama
basýcý ayaðý alçaltýn.
ayak kontrolü  butonuna basýn.

• nakýþ bilgisayarý yaklaþýk 6 ilmik dikecek ve otomatik olarak
duracaktýr.
ayak kontrolünü býrakýn
basýcý ayaðý yükseltin
iplik uzantýsýnýn motifin baþlangýcýndan kesin.
basýcý ayaðý alçaltýn.
nakýþa devam etmek için ayak kontrolü butonuna yeniden basýn.

Nakýþ Penceresi
• nakýþa baþlandýktan sonra nakýþ penceresi belirir.

Ayak Kontrolüyle Araya Girme 
nakýþ bilgisayarý nakýþý iþlerken ana çerçevedeki geri al butonuna
basýn yada ayak kontrolüne hafiiçe vurun.

• nakýþ bilgisayarý hemen duracaktýr.

Rengi Tamamlama 
basýcý ayaðý tekrar alçaltýn.
Geri al butonu ya da ayak kontrolüne tekrar basýn.

• nakýþ bilgisayarý renkte olan bütün farklý kýsýmlarý
iþler.tamamlandýktan sonra nakýþ bilgisayarý otomatik olarak durur.

• iki iplikte otomatik iplik kesici ile kesilir.
• ekranda renk bitti yeni iplik takýnýz mesajý belirir.ok tamam

butonuna basarak onaylayýn.

Renk Deðiþtirme 
• nakýþ bilgisayarý bir sonraki rengi iþlemek için otomatik olarak

hazýrdýr.
üst ipliðin rengini buna göre deðiþtirin.
yeni renkle yukarýda anlatýldýðý gibi nakýþý iþleyin.

Nakýþtan Sonra Ýplik Sonlarýný Kesme 
basýcý ayaðý yükseltin.
nakýþ kasnaðýný nakýþ kolundan çýkarýn 
iplikleri motife yakýn yerden kesin. iþlenmiþ alanda baðlayýcý
iplikleri dikkatlice kesin.
nakýþ kasnaðýný kaldýrýken bobin ipliðin dikiþ plakasýna çok yakýn
yerden kesilmemesine dikkat edin.
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Nakýþ bilgisayarýný açmadan ya da dikiþ modundan
nakýþ moduna geçmeden önce seçme menüsü belirir.
Bu, bir motif seçildiðinde ya da mevcut bir motifle
birleþtirildiðinde meydana gelir.

206 Nakýþ Bilgisayarý – Ekrandaki Fornksiyonlar ve Görüntüler 

Ekrandaki Fonksiyonlar ve Görüntüler

Seçme Menüsüne Geri Dönme 
• bu aþaðýdaki fonksiyonlardan birinin seçilmesi

durumunda ortaya çýkar. «Alfabeler», «Motifler» ya
da «Benim Tasarýmlarým»
þekile dokunun

• seçme menüsü ortaya çýkar.

Yukarý Devir 
þekle bir ya da daha fazla dokunun.

• ekran içeriði daha fazla seçenek
göstermek için devir yapar.
daha hýzlý devir için þekle sürekli
dokunun.

Aþaðý Doðru Devir
þekle bir ya da daha fazla dokunun.

• ekran içeriði daha fazla seçenek
göstermek için devir yapar.
daha hýzlý devir için þekle sürekli
dokunun.

«?» (Yardým) (çift fonksiyon)
Bir Fonksiyon Hakkýnda
Sorular/Yardýmlar:

þekle dokunun ve bir fonksiyon seçin
• seçilen fonksiyonun bir tanýmý belirir.

«ESC» butonuyla kapatýn.

Bir Motif Hakkýnda Soru/Yardým:
þekle dokunun ve bir motif seçin

• ilgili motif hakkýnda bilgiler veren özel
bir pencere belirir.
• isim ve motif formatý 
• geniþlik, yükseklik, nakýþ süresi, 

ilmik sayýsý ve renk numarasý (motife 
göre deðiþir)

motif bu ekrandan açýlabilir ya da
dogrudan silinebilir (ya da «ESC» ile
seçme menüsüne geri dönülür). 

Özel Uygulamalarý Kapatma
• bu fonksiyon Tasarým Menüsü 

Düzen 1’den seçme menüsüne geri
dönülürse ortaya çýkar.
þekle dokunun

• özel uygulama kapanýr.
• bir önceki ekrana geri döner.

Seçme Menüsü 

Dönen Makara 
• dönen makara nakýþ bilgisayarýnýn

hesap yaptýðýný gösterir.
• bu hesaplama sürecinde hiçbir iþlem

yapmak mümkün deðildir.

Talimat
Soru iþaretine basýldðý zaman etkisiz
kalýyor,ekranda sonra tekrar basýldýðý
zaman etkili oluyor.
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207Nakýþ Bilgisayarý – Ekranda Fonksiyonlar ve Görüntüler 

Tasarým Edit 1
Bir motifi seçtikten sonra tasarým menüsü Edit 1 ortaya
çýkar. Bu menüde örnegin yeni motifler seçilebilir ya da
eklemek ve kopyalamak suretiyle oluþturulmuþ yeni
kombinasyon seçilebilir.

Kasnak Seç
• seçilen motif için en uygun kasnaðýn

gösterir
ekrandaki butona basýn

• «Kasnak Seç» penceresi belirir
• her bir kasnak mm deðerinde

maksimum ilmik alaný ile gösterilir

Mümkün Kasnak Seçimleri («Kasnak Seç»
penceresi)

kasnaðý seçin (küçük, orta boy, geniþ oval, en büyük)
• pencere kapanýr ve «Kasnak» ekran butonu üzerinde

seçilen kasnak görülür
pencere bir kasnak seçmeden ekrandaki butonlardan
ESC e basarak kapatýlabilir.

Kontrol 
sembole dokunun = takýlan kasnaðýn
büyüklüðün nakýþ bilgisayarýnda
okunabilmesi için, kasnak dikey olarak
hareket eder sadece kasnaðýn
okunmasý gerekiyorsa iptal e basýn.

• motif iþleme alaný 4 adýmda okunur.
alt sol üst sað
alt sað üst sol

• her adýmý tamam ile geçin takýlan
kanca görüntülenir.

Motif Merkezi
sembole dokunun

• motif merkezi ibre ile gösterilir
• kasnak, iðne motifin merkezine gelene

kadar hareket eder
• eðer kasnak takýlý deðil ya da çok

küçük bir kasnak takýlý ise bir hata
mesajý belirir
sembole tekrar dokunun 

• ekranda motifin ilk ilmiði ibre ile
gösterilir 

Motif Büyüklüðü 
• motif geniþliði ve yüksekliðini mm

cinsinden gösterir

Tasarým Menüsü Edit 1 ve Edit 2 nin Ortak Fonksiyonlarý

Tasarým edit 2
Tasarým menüsünün motifleri deðiþtirmek örnegin
motifleri kýsmen tekrar ayralamak, yansýtma imgesi
motifi çevirme vb.edit 2 adlý bir alt menüsü vardýr
Kasnak seç.

Nakýþ Süresi
• seçilen motifin toplam iþlenme

süresini saniye cinsinden gösterir

Motif Information
sembole dokunun

• aktif haldeki motif hakkýnda aþaðýdaki
bilgileri gösteren bir pencere ortaya
çýkar: geniþlik, yükseklik, nakýþ
süresi, renk numarasý, ilmik sayýsý,
iplik renkleri ve iplik markasý

• renkler hakkýnda tam bir gözlem
gerektiði için, (gerekiyorsa devir
yapýn), iplikler, nakýþa baþlamadan
önce hazýrlanmalýdýr.
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Tasarým Menü Edit 1

208 Nakýþ Bilgisayarý – Ekranda Fonksiyonlar ve Görüntüler

• Kullanýlan Ýplik Rengini Deðiþtirme
hakkýnda daha fazla bilgi için sayfa
240’ye bakýnýz •••••••••••••••••••••••••

renk sýrasý oklarla ileri geri gidebilir
• seçilen rengin görünüþü ekranda

olduðu gibi Renk Bilgisi çubuðunda da
belirir
Renk Bilgisi çubuðuna dokunun 

• «Renk/Marka Deðiþtir» penceresi
belirir

• kullanýlan iplik rengi veya markasý
deðiþtirilebilir

«?» (Yardým)
þekle dokunun ve bir fonksiyon seçin

• seçilen fonksiyonun açýklamasý ortaya
çýkar
«ESC» butonu ile kapatýn

Nakýþ Menüsü (Hazýr)
«tamam»’a dokunun 

• ekran, Tasarým Menüsü Düzen 1’ den
Nakýþ menüsü (Hazýr) ’ne deðiþir

• Nakýþ deseniniz iþlenmeye hazýrdýr.

Yeni Motif
«Yeni Motif» butonuna dokunun

• seçme menüsü ortaya çýkar
yeni motif seeçin ya da «ESC» ile
ekraný kapatýn

Motifi Kopyala
«Kopyala» butonuna dokunun

• ekranda seçilen motif otomatik olarak
kopyalanacaktýr.

Geri Al
• bu fonksiyon sadece desenleri

birleþtirirken ortaya çýkar
þekle dokunun

• desenleri birleþtirirken motifler
arasýnda geçiþ yapar

• aktif motif renkli görünür
• fonksiyona kaç kez dokunulduðuna

baðlý olarak bir motif ya da motif
kombinasyonu aktif halde görünür.

Büyütme
«zoom» butonuna bir kere basýn

• nakýþ örnek göstergesi bir kademe
daha büyür
«zoom» butonuna iki kere basýn

• nakýþ örnek göstergesi birden daha
fazla büyür
«Yer deðiþtir» butonuna basýn
Nakýþ uzunluðu veya nakýþ geniþliði
düðmesi ile 

• nakýþ örneði belirginleþinceye kadar
yeri deðiþtirir.
«zoom» butonuna üçüncü kere basýn 

• nakýþ örneði göstergesi son
büyüklüðüne gelir

Renk Numaralarý
• motif renk numaralarýný gösterir

þekle dokunun
• Renk Motifi penceresi ortaya çýkar

(þekle tekrar dokunursanýz pencere
kapanacaktýr)

Izgara’yý Gösterme
þekle dokunun

• geniþ kareli kýsým kasnak merkezini
gösterir
þekle tekrar dokunun

• ýzgara görünür hale geldiði için þimdi
motif daha iyi yerleþtirilebilir
þekle tekrar dokununca ýzgara
kapanacaktýr

Renk Motifi Penceresi
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209Nakýþ Bilgisayarý – Ekranda Fon ksiyonlar ve Görüntüler 

Motif ekle
«Motif Ekle» butonuna dokunun

• seçme menüsü ortaya çýkar
yeni motif ya da istediðiniz harflemeyi
seçin veya «ESC» ile ekraný kapatýn

• motif, ekrandaki motife eklenir

Kayýt 
sembole dokunun

• «Kayýt» ekraný görünür 

Bir sonraki sayfa - Edit 2
sembole dokunun

• Tasarým Menüsü Edit 1 Tasarým
Menüsü Edit 2’ye deðiþir.

Kombinasyon yaparken silmek
• Fonksiyon sadece Desen

kombinasyonda gözüküyor.
tuþa basýnýz

• etkili olan Desen siliniyor,ondan
sonraki desen renkli olarak ortaya
çýkýyor.

Motifi Hareket Ettir
sembole dokunun

• dikiþ geniþliði ve uzunluðu
düðmelerini iþleten mor renkli düðme
ikonlarý ortaya çýkarýr

• mor düðme ikonunda deðiþiklik 1/10
milimetre (mm) ölçeðinde gösterilir
motifi çapraz olarak hareket ettirmek
için dikiþ geniþliði ve uzunluðu
düðmelerini çevirin (iki mor düðme
ikonunda da numara aynýdýr)
motifi tekrar ortalamak için mor
düðme ikonuna dokunun ya da «Motifi
Hareket Ettir» ‘e tekrara dokunun
«Motifi Hareket Ettir»e iki kez
dokunun, kopyalanmýþ bir motif
ortalanacaktýr.

Motifi Küçültme/Büyütme
þekle dokunun

• dikiþ geniþliði düðmesini iþleten mor
düðme ikonu ortaya çýkar
motifi geniþletmek için dikiþ geniþliði
düðmesini saat yönünde çevirin
motifi küçültmek için dikiþ geniþliði
düðmesini saat yönünün tersine doðru
çevirin

• deðiþiklik yüzde (%) ile gösterir
motifin görüntü ayarlarýný (%100)
tekrar faal hale getirmek için mor
düðme ikonuna dokunun

Tasarým Menüsü Edit 2

Motif Yüksekliði ve Geniþliðini Tekrar
Ayarlama

þekle dokunun
• dikiþ geniþliði ve uzunluðu

düðmelerini iþleten mor düðme ikonu
ortaya çýkar
motifi geniþletmek için dikiþ geniþliði
düðmesini saat yönüne çevirin.motifi
küçültmek için dikiþ geniþliði
düðmesinden saat yönünün tersine
çevirin.

• ayarlar yüzde (%) olarak gösterilir 
motifin görüntü ayarlarýný (100%)
tekrar faal hale getirmek için mor
düðme ikonuna dokunun

• Kaydetme hakkýnda daha fazla bilgi
için sayfa 248-251’ye bakýnýz •••••

Motifi Döndür
þekle dokunun

• dikiþ geniþliði düðmesini iþleten mor
düðme ikonu ortaya çýkar
motifi saat yönünde çevirmek için,
dikiþ geniþliði düðmesini saat
yönünde çevirin
motifi saat yönünün ters istikametinde
çevirmek için, dikiþ geniþliði
düðmesini saat yönünün tersine
çevirin

• pozisyon derece (º) cinsinden görünür 
görüntü ayarlarýný (0º/360º) aktif hale
getirmek için mor düðme ikonununa
dokunun 
«motifi döndür» butonuna birkaç kez
dokunun, motifi saat yönünde 90ºlik
açlarla döndürün (0º, 90º, 180º, 270º,
360º)
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210 Nakýþ Bilgisayarý – Ekranda Fonksiyonlar ve Görüntüler

Harf Ýþleme
sembole dokunun

• özel bir pencere belirir

Bir sonraki Sayfa - Edit 1
sembole dokunun

• Tasarým Menüsü Edit 1 gözükür.

Motif Özellikleri 
• Motif özellikleri fonksiyonu ile

aþaðýdakiler yapmak mümkündür:
• dikiþ çeþitlerinin ilmik 

yoðunluðunu deðiþtirmek
• Dengeleme: motifin fazla 

aralýðýný/katlarýný ayarlama
• Uzunluðu Ayarlama: ana 

uzunluðu deðiþtirme
sembole dokunun

• özel bir pencere belirler.

Dikiþ yoðunluðunu deðiþtirin
• saten yoðunluðu
• adým yoðunluðu
• istek yoðunluðu

• «+» iþaretine dokunma dikiþ 
yoðunluðunu arttýrýr 

• «-» iþaretine dokunma dikiþ 
yoðunluðunu azaltýr

• deðiþikliði yüzde (%) ile gösterir
Dengelemeyi ayarlama
• iþaretine dokunma objeler ve veya 

hatlar arasýnda dolgu dikiþlerinin 
itme ve çekme etkisi sebebiyle 
oluþan fazla boþluklarý azaltmak 
için dengeleme deðerini azaltýr.

• deðiþiklik 1/10milimetre (mm) 
ölçeðiyle gösterilir

Uzunluk Ayarýný Deðiþtirme (dýþhat)
• «+» iþaretine dokunma Uzunluk 

Ayarýný arttýrýr 
• «-» iþaretine dokunma Uzunluk 

Ayarýný azaltýr
• deðiþiklik 1/10milimetre (mm) 

ölçeðiyle gösterilir

harfleri girmek için Text çubuðuna
dokunun

• üzerinde tuþ takýmý olan bir pencere
belirir
alfabe tipini deðiþtirmek için Alfabe
þeklinin yanýndaki düðmeleri kullanýn

• ekranda alfabe tipi deðiþir
harf büyüklüðünü deðiþtirmek için
Yükseklik kutucuðunun yanýndaki
oklarý kullanýn

• deðiþiklik milimetre (mm) cinsinden
gösterilir
harflerle süslemenin ana hat tipini
deðiþtirmek için ekranda istediðiniz
butona dokunun
• yatay ana hat
• saat yönünün tersine doðru 

çevirerek kývrýmlý ana hattýn altýna 
harf süslemesi yapýlýr (kavisli harf 
süslemesinin üç deðiþik þeklini 
yapmak mümkündür, yeþil daire ne 
kadar geniþ olursa kavis o kadar 
küçük olur)

• saat yönünde çevirerek kývrýmlý ana 
hattýn üzerine harf süslemesi yapýlýr 
(kavisli harf süslemesinin üç deðiþik 
þeklini yapmak mümkündür, yeþil 
daire ne kadar geniþ olursa kavis o 
kadar küçük olur)

• dikey ana hat
harflerin arasýndaki aralýklarý mm’lik
adýmlarla deðiþtirmek için yukarý ya
da aþaðý oklarý kullanýn

Dikey Yansýtma Ýmgesi (sol/sað)
þekle dokunun

• motif dikey olarak (sola/saða)
aksedecektir

Yatay Yansýtma Ýmgesi
þekle dokunun

• motif yatay olarak (aþaðý/yukarý)
aksedecektir

Not: 
Edit 2’de en son çalýþtýrýlan fonksiyon
(Motifi Hareket Ettir, Motifi Döndür,
Motif Geniþliðini ve Yüksekliðini
Yeniden Ayarla, Motif Büyüklüðünü
Yeniden Ayarla) Tasarým Menüsü Edit
1’e geçerken yine deðiþtirilebilir.
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211Nakýþ Bilgisayarý – Ekranda Fonsiyonlar ve Görüntüler

Nakýþ Menüsü (Hazýr) içinde motif iþlenebilir ve nakýþla
ilgili deðiþiklikler (iplik gerginliðini ayarlama, makine
hýzýný azaltma, vs.) yapýlabilir.

Kasnak Taþýyýcý
• bu fonksiyon, eðer ipliðin, iðne

kasnaðýn sol kenarýna çok yakýn bir
durumdayken deðiþtirilmesi
gerekiyorsa iplik takmayý kolaylaþtýrýr
sembole dokunun

• kasnak yatay olarak hareket eder.
tekrar iplik takma
Geri Al butonuna basýn

• kasnak eski pozisyonuna döner ve
nakýþ bilgisayarý nakýþ iþlemeye
devam eder
baþlama tuþuna basýnýz

• nakýþ kasnaðý devamlý iþler

Motif Büyüklüðü
• motif geniþliði ve yüksekliðini

milimetre (mm) cinsinden gösterir

Nakýþ Süresi
• seçilen motifin toplam nakýþ süresini

saniye cinsinden gösterir

Nakýþ süresi

• Nakýþýn süresini Desene göre
Herzaman Ekranda görebilirsiniz.

• Üstteki çubuktaki sayý:
• soldaki sayý, iþlenen motif ya da motif

kombinasyonunda kaç ilmik
yapýlacaðýný gösterir 

• saðdaki sayý, iþlenen motif ya da
motif kombinasyonunda toplam ilmik
sayýsýný gösterir

• alt çubukta iþlenen rengin nakýþ
süresi gösterilir

• iki çubuktaki ilmik süresi de nakýþ
süreci olarak geri sayar

• takýlý olan iplik rengi hakkýnda bilgi:
• takýlý olan iplik renginin görünümü
• takýlý olan iplik renginin sýrasý 

(1. numara)
• numara (2. numara)
• seçilen iplik markasýnýn renk 

numarasý
sað ve sol oklar, takýlý ipliði deðiþtirir
Renk Bilgi Çubuðuna dokunun

• kasnak takýlý olan iplik renginin ilk
ilmiðine kayar (Renk Bilgi Çubuðunda
bir ibre ikonu belirir)

• Kullanýlan (aktif) renk, Renk Bilgi
Çubuðuna dokunularak kiþinin istediði
þekilde de iþlenebilir 

Nakýþ Menüsü (Hazýr)

Kasnak Görünümü
• ilmik alaný boyutlarý mm cinsinden

belirtilen, takýlý nakýþ kasnaðýnýn
görünümü

Ýplik Gerginliði (Deðiþtirme)
sembole dokunun

• Ýplik Gerginliði penceresi ortaya çýkar
• Ýplik Gerginliði istendiði þekilde

deðiþtirilebilir
• seçilen ayar ekrandaki butonlarda

görülebilir

Renk Bilgi Çubuðu

Tasarým Menüsü Edit 1
sembole dokunun

• ekran, Nakýþ Menüsünden (Hazýr)
Tasarým Menüsü Düzen 1’e deðiþir

 
032131.70.19_0606_a730_TR



212 Nakýþ Bilgisayarý – Ekranda Fonksiyonlar ve Görüntüler

Nakýþ Sýra Kontrolü (iplik kýrýlmasý)
þekle dokunun

• dikiþ geniþliði düðmesini iþletmek için
Bilgi Kutusu ortaya çýkar
motifin kademelerdeki nakýþ sýrasýný
kontrol etmek için dikiþ geniþliði
düðmesini çevirin

• iðne nakýþ sýrasýný küçük adýmlarla
takip eder
nakýþ sýrasýný öne doðru takip etmek
için dikiþ geniþliði düðmesini saat
yönünde çevirin
nakýþ sýrasýný geriye doðru takip etmek
için dikiþ geniþliði düðmesini saat
yönünün tersine doðru çevirin

• Bilgi Kutusundaki numara nakýþ
sýrasýndaki ilmik sayýsýný gösterir
görüntü ayarlarýný tekrar çalýþtýrmak için
mor düðme ikonuna dokunun

Kasnaðý Hareket Ettirme
þekle dokunun 

• dikiþ geniþliði ve uzunluðu düðmesini
çalýþtýrmak için Bilgi Kutularý ortaya
çýkar

• eðer geniþ motifli bir kumaþa tekrar
kasnak takýlacaksa (harfle süsleme,
bordür, vs.) düðmeleri çevirerek
kasnak, motifin iþlenmiþ olan kýsmýnýn
son ilmiðine kaydýrýlabilir

«?» (Yardým)
þekle dokunun ve bir fonksiyon seçin

• seçilen fonksiyon için açýklama ortaya
çýkar

Nakýþ Hýzý ¼ , ½ , ¾, 4/4,
þekle bir kez yada daha fazla
dokunun

• istenen hýz seçilecektir
• þekildeki çubuk deðiþikliði gösterir
• nakýþ hýzýný orantýlý olarak azaltýr ya

da arttýrýr
þekle daha uzun dokunun, deðiþtirilen
hýz (4/4) tekrar ayarlanýr 

ek/Çok Renkli Motif
sembole dokunun

• þekil aktif halde ise motifin tamamý tek
bir renkle iþlenir (aralýk vermeden)

• þekil aktif halde deðilse renkler ayrý
ayrý iþlenecektir
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213Nakýþ Bilgisayarý – Harici Fonksiyonlar

Nakýþ baþlamasýný ileri geri
düðmesiyle baþlatabilirsiniz

Deseni iþlemesi için ileri geri
düðmesine basarak baþlatabilirsiniz.
Nakýþ mönüsünde dizayn
mönüsünden direk giriþ = harici tuþa
basýn

Dikiþ Geniþliði / Dikiþ Uzunluðu
Düðmeleri

motif üzerinde çalýþýrken, Ýplik
Gerginliði, Büyüklüðü Deðiþtirme,
Motifi Döndürme, vb. gibi deðiþik
fonksiyonlar için harici düðmeler
kullanýlýr

• eðer düðme çalýþýr halde ise bir Bilgi
Kutusu ortaya çýkar

Nakýþ Modu / Dikiþ Modu Butonu
Nakýþ Modundan Dikiþ Moduna
geçme ya da tersi için kullanýlýr

Otomatik Ýplik Kesici
• bir rengin iþlenmesi bittiðinde altve üst

iplikler otomatik olarak kesilir

Harici
Fonksiyonlar
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216 Önemli Nakýþ Bilgileri – Genel

Bir Nakýþ Motifi Seçme
• düþük dikiþ sayýlý basit motifler

ince kumaþ üzerine nakýþ için
uygundur

Nakýþ Testi 
daima numune bir kumaþ
üerinde nakýþ testi yapýnýz. Eðer
gerekli ise motife uymasý için
rengi, iplik iplik kalitesini,
iðneyi,dikiþ yoðunluðunu, gerilimi
v.s. ayarlayýnýz. 
test için projenizde
kullanacaðýnýz ile ayný kumaþ ve
dengeleyiciyi kullanýnýz 

Motifleri Ölçeklendirme/
Ölçülendirme 
• motifler hem nakýþ bilgisayarýnda

hem de PC’de arista yazýlýmý ile
ölçeklendirilebilir/ölçülendirilebilir 

• iyi sonuçlar elde etmek için
motifler %75 ile %150 arasý
limitlerde ölçeklendirilmelidir.

Adým Dikiþ
• temel olarak geniþ alanlarý çabuk

bir biçimde doldurmak için
kullanýlan dizi halinde dikilen belli
uzunluktaki dikiþlerden oluþan bir
doldurma dikiþidir

Genel

Farklý Dikiþ Tipleri

• büyük ölçekli, yoðun þekilde
nakýþ edilmiþ motifler (örneðin
çok renkli ve nakýþ yönü
deðiþiklikli) orta ve yüksek
aðýrlýklý kumaþlar için
uygundurlar 

Doldurma Dikiþleri

Saten Dikiþ
• bu dikiþ yoðun bir zig-zag diker

ve böylece iplik motifi kaplar
• saten dikiþler küçük ve dar

alanlarý doldurmak için uygundur.
Uzun dikiþler çok gevþek
olduðundan ve kumaþý düzgün
biçimde kaplamadýðýndan, bunlar
geniþ alanlarý doldurmak için
uygun deðildirler. Ayrýca çok
uzun dikiþlerde ipliklerin
nakýþnize zarar verecek biçimde
birþeylere takýlabilme tehlikesi de
vardýr

Destekleme Dikiþleri

• Destekleme dikiþleri bir motifin
temelidir ve ana kumaþý
dengelemek ve þeklini muhafaza
etmesini saðlamak için kullanýrlar.
Ayrýca motif kaplama
dikiþlerininörgü yada kumaþ
ayasý içinde kaybolmasý da
engellerler. Bu dikiþler artista 730
için dahili tasarýmdan yada
artista tasarým kartlarýndan elde
edilebilirler.
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Fantazi Doldurma Dikiþleri 
• alana özel bir etki vermek için 
• doldurulacak bir alanda bir motif

oluþturan dikiþler 

Taslak Dikiþler 
• genel olarak düz yada saten

dikiþler
• belli bir alan yada alanlarý

tanýmlamak için kullanýlýrlar
• örnekler: düz dikiþ, duble gidiþ,

üçlü gidiþ, saten

Atlamalý Dikiþler 
• motifin bir bölümü bitip, bir

sonraki bölümü baþladýðýnda
kumaþ üzerinde atlama yapan
uzun dikiþler

• atlamalý dikiþten önce ve sonra
sabitleme dikiþleri dikilir

• atlamalý dikiþler bir sonraki renk
nakþedilmeye kesilirler 
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Nakýþ Ýplikleri 

• Ýðnele hakkýnda daha fazla bilgi için
17-19. sayfalara bakýnýz •••••••••••••

218 Önemli Nakýþ Bilgileri – Nakýþ Ýplikleri

Baþarýlý nakýþde en önemli unsurlardan biri ipliðin
kalitesidir. Düþük kaliteli ipliklerde sýkça meydana gelen
düznesizliklerden, iplik kopmalarýndan v.s. kaçýnmak
için ipliðinizi tanýnmýþ BERNINA satýcýsýndan almanýzý
þiddetle tavsiye ederiz. 

Eðer üst iplik olarak parlak rayon yada polyester nakýþ
ipliði kullanýyorsanýz, nakýþ özellikle etkilidir. Bu tip
iplikler güzel nakýþ için geniþ bir renk yelpazesine
sahiptirler.

Polyester Ýplikler 
Parlak polyester dayanýklý çabuk boyanabilien bir ipliktir
ve yüksek bir gerilim direncine sahiptir. Bu tip iplikler
baþta çocuk giyisileri ve sýkça yýkanan yada
yýpranmaya ve aþýnmaya maruz kalan ürünler olmak
üzere her türlü nakýþ için uygundurlar.

ÖneriBeyaz bobin iplik yada kumaþa uygun
renk kullanýnýz.

ÖneriMetalik ipliklerde dikiþ yaparken dikey
makara mili ve destekliyici iplik kýlavuzu
opsiyonel aksesuar kullanmanýzý tavsiye
ederiz

Nakýþ Ýplikleri

Rayon Ýplikler
Rayon parlak yumuþak bir viskoz fiberdir ve ince ve
narin nakýþler veya aþýrý yýpranmaya ve aþýnmaya
maruz olmayan ürünler için uygundur. 

Metalik Sarýlý Polyester Ýplik
Metalik iplik nakýþde özel etkiler için uygun hafif ile orta
aðýrlýk arasý bir ipliktir. Tercihen bir Metafil 130/705 H-
MET iðne yada deðiþik ölçülerdeki Organ iðne ile
kullanýnýz.

Nakýþ Ýðnesi
doðru ölçüdeki iplik buna karþýlýk gelen doðru doðru
ölçüdeki iðne ile birlikte kullanýlmalýdýr 
iðneyi düzenli aralýklarla deðiþtiriniz

Bobin Ýplikler

Bobin-Fil (Özel Bobin Ýplik)
Bobin-Fil bobin iplik için uygun özel bir yumuþak ve
hafif polyester ipliktir. Bu özel bobin iplik sabit bir dikiþ
gerilimi ile üst ve bobin ipliðinin optimal þekilde
etkileþimini saðlar.

Ýðneli Örme ve Nakýþ Ýpliði 
Pamuklu kumaþlar üzerine nakþedilen nakýþ 
(Mettler 60 aðýrlýk tavsiye edilir) için uygun ince
merserize pamuklu iplik. 
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Dikiþlerin yýrtýlmasý
• arayüze benzedirler kaðýt gibi yýrtýlýr
• bir yada birden çok tabaka kullanýlabilir 
• deðiþik aðýrlýktadýrlar

daha fazla denge için, kasnaklamadan önce
kumaþýn ters tarafýna geçici püskürtme yapýþkan
tatbik ediniz
dikiþten sonra fazla dengeleyiciyi nakýþnin arka
kýsmýndan dikkatlice yýrtýnýz

• dengeleyici daha geniþ nakýþ alanlarý altýnda
kalacaktýr

Uygulama:
• dokunma kumaþlar için

Kesilen Dengeleyiciler 
• bir yada birden çok tabaka kullanýlabilir 
• hafif ve yüksek aðýrlýktadýrlar

daha fazla denge için, kasnaklamadan önce
kumaþýn ters tarafýna geçici püskürtme yapýþkan
tatbik ediniz
dikiþten sonra  nakýþnin arka kýsmýndan dikkatlice
kesiniz

• dengeleyici daha geniþ nakýþ alanlarý altýnda
kalacaktýr

Uygulama:
• çoðu kumaþlar için özellikle örmeler için uygun

ütülü ara yüzleme
ýlýk suda ýslatmak suretiyle önceden çektrilmelidir.

• bu kumaþ ýn arka tarafýna preslenir eriterek
birleþtirin.

• ütülü ara yüzeyleyeciler çeþitli aðýrlýkta temin
edilebilirler kullanýcak kumaþa uyacak biçimde
seçilmelidir.ayrýca sökülebilir ütülü ara yüzeyler de
mevcuttur.

Uygulama:
• kumaþlarda motiflerin üzerine yerleþtirilceði gövde

ve þekiler temin etme uygun dengeleyiciler baðlantý
kullaným

Yapýþkanlý-Belge
Arkasý Kaðýtlý yapýþkanlý Dengeleyicler
dengeleyici kaðýtlý taraf üste gelecek þekilde
çembere yerleþtiriniz.kaðýdý sýyýrmak için sivri uçlu
bir nesne örnegin makas kullanýnýz ve yapýþkan
yüzeyi ortaya çýkarmak için kaðýdýsökünüz.nakýþ
edilecek kumaþ parçasýný dengeleyiniz üzerine
yerleþtirin.

Uygulama
• jarse yada ipek gibi narin veya kadife gibi

kasnaklanmasý zor kumaþlar için.

Not: 
Arkasý kaðýtlý yapýþkanlý dengeleyici
kullanýrken, iðne, dikiþ levhasý ve
çengel bölgesinde yapýþkan artýðý
kalmadýðýndan emin olunuz.

Nakýþ 
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220 Önemli Nakýþ Bilgileri – Nakýþ Dengeleyiciler

Havlu ve Danteli Nakýþlý Kumaþ için suda
çözülebilir Dengeleyici
• çözülebilir dengeleyiciplastik sargý gibi görünür
• nakýþ tamam olduðunda dengeleyici ýlýk suda

çözünüz çözülebilir dengeleyiciler havluluk bez gibi
kalýn yada ilmikli havlu kumaþlarýn korunmasý için
idealdir arkasý gerekli kumaþ ve motif için uygun
dengeleyici ile desteklenmiþ havluluk yada yüksek
napkumaþlarýn üstüne yerleþtiriniz eðer gerekli ise
dengeleyiciyi sabitlemek için püskürtme yapýþkan
kullanýnýz, 

• havlý kumaþ için eðer gerekli ise arka taraftan ilave
uygun bir dengeleyiciile destekleyiniz,
dantel nakýþ için,
çember içine yada iki tabaka suda çözülebilir
dengeleyici yerleþtiriniz (motif hiçbir kumaþa nakýþ
edilmediðinden sadece iplikle nakýþ edilmiþ motif
kalýr)
tabaka çözüldükten sonra, motif düz serilik ve
kurumaya býrakýlýr.
çözülebilir dengeleyici ayrýca, kadife gibi
yýkanmayan kumaþlarda üst örtü gibi kullanýldýðýnda
nazikçe yýrtýlmak suretiyle de sökülebilir.

Uygulama
• havluluk bez,kadife boucle örme vs için ideal

organze patiska v.s gibi ince tülümsü kumaþlar için
ideal. 

• Düþük dikiþ sayýlý motifler ile dengeliyici
• olartak kullanýlmasý önerilir.
• danteli motifler ikmek için daha aðýr suda çözülebilir

dengeleyiciler kullanýnýz.

ilave Sertleþme için Püskürtme Kola Sprey
• püskürtme kola için,
• yumuþak yada gevþek dokunmuþ kumaþlarý

sertleþtirmek için idealdýr
• nakýþ yapýlacak alana püskürtünüz,
• kurumaya býrakýnýz yada ýlýk ütüyle nazikçe

ütüleyiniz kumaþýn arka tarafýna daima suda
çözülebilir dengeliyici gibi ilave dengeliyici kullanýnýz

Uygulama
• patiska ince keten v.s gibi ince gevþek dokunmuþ

kumaþlar için idealdýr.
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Merkezleme 
nakýþ yapýlacak kumaþýn merkezini belirleyiniz 
bir kumaþ markörü yada tebeþir ile iþaretleyiniz

Kumaþý Kasnaklama

Nakýþ Çemberinin Kullanýmý 
vidalarý sökünüz 
iç çemberi çýkarýnýz 

• her iki çemberde bulunan oklar üstüste gelmelidir 
• orta, büyük ve Mega çemberlerdeki oklar, küçük

çemberin ön ortasýnda ve sað tarafýndadýr

Nakýþ Kalýbý
• her bir nakýþ çemberi için bir, küçük çember için iki

kalýp vardýr
• nakýþ yüzeyi 3/8” (1 cm)’lik kareler halinde iþaretlenir 
• merkez ve köþeler iþaretleri kumaþa aktarmak için

deliklerle iþaretlenir 
kalýbý iç çembere yerleþtiniz, böylece BERNINA
kelimesi öne gelir (oklarla) ve okunabilir 

• kalýp kendiliðinden iç çembere geçecektir
• kalýbý küçük ve orta çemberlerdek çýkarmak için

parmak delikleri, ve büyük ve Mega çember kalýplarý
için özel tutturma kýskaçlarý vardýr 
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222 Önemli Nakýþ Bilgileri – Nakýþ Dengeleyiciler

Kumaþý Kasnaklama 
kumaþý dýþ çember üzerine yerleþtiriniz 
iþaretlenmiþ merkez noktayý iç çemberdeki kalýbýn
merkezine yerleþtiriniz 

• iç ve dýþ çemberlerin oklarýný üstüste getiriniz 
iç çemberi kumaþýn ve dýþ çemberin üstüne
yerleþtiriniz ve bastýrarak yerine oturtunuz,kumaþý
yerleþtirmek için vidalarý gevþetiniz. Vidalarý sýkýnýz.
kalýbý çýkarýnýz
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Tüm motifler hem direk olarak nakþedilebilir hem de
Nakýþ bilgisayarý tarafýndan önerilen deðiþik
fonksiyonlar ile kombine edilebilirler.

Motifler

Genel

Motif Bilgileri 
Ýstenilen motif hakkýnda Motif Seçim menüsünde
deðerli bilgiler mevcuttur:

«?» (Yardým) fonksiyonuna dokununuz ve istenen
motifi seçiniz 

• açýlan özel «Tasarým Bilgileri» ekranýnda seçilen
motif hakkýnda þu bilgiler mevcuttur:
• Ýsim
• Geniþlik
• Yükseklik
• Nakýþ Süresi
• Dikiþ Sayýsý
• Renk Sayýsý
«Open» ikonuna dokununuz 

• motif Tasarým Menüsü Edit 1ekranýnda görünür

Kasnak Seçme 
Seçilen Nakýþ motifi için en uygun (mümkün olan en
küçük) kasnak kendiliðinden seçilir:
• motif ekranda en uygun çemberin merkezinde

görünür
• «Select Hoop» fonksiyonu ayný zamanda en uygun

kasnaðý da gösterir 

Motiflerin Deðiþiklik Yapýlmadan Nakýþ Edilmesi Hakkýnda Temel Bilgiler

Tasarýmlarý kombine etmekten ayrý olarak, motifleri bir
eksen üzerinde döndürmek, dikiþ yoðunluðunu
deðiþtirmek, bir baþka iplik rengi tahsis etmek, v.s.
mümkündür.
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Motifi Detaylý Olarak Görüntüleme (Zoom)
Zoom fonksiyonu ile motifin detaylý bir biçimde
görüntülenmesi mümkündür:

sembole bir kez dokununuz 
• motifi bir kademe büyütülmüþ gösterir 

sembole ikinci kez dokununuz 
• motifi bir kademe daha büyütülmüþ olarak gösterir,

ayrýca ekranda «Scroll Zoomed Motif» fonksiyonu da
görünür 

«Scroll Zoomed Motif» sembolüne dokununuz
• dikiþ geniþliði ve uzunluðu düðmesini çalýþtýrmak

için Bilgi Alaný görünür 
her bir parçanýn detaylý görüntülenmesi: uygun
düðmeyi çevirerek yatay ve dikey olaraak kaydýrýnýz 

• dikiþ geniþliði saða/sola kayar 
• dikiþ uzunluðu yukarý/aþaðý kayar

sembole üçüncü kez dokunmak, motifi orijinal
ölçüsüne geri döndürür 

Motifin Nakýþ Edilmesi
Nakýþ menüsüne (Hazýr) girmek için Tasarým menüsü
Edit 1 ekranýndaki «OK» ikonuna dokununuz ya da ana
çerçevedeki harici Quick Reverse butonuna basýnýz 

motifi nakþediniz 

• Brodeye Baþlama için 204-205 sayfaya bakýnýz
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ÖneriKasnakYeniden Konumlandýrýcý
• bu fonksiyon, iðne çemberin sol

kenarýna çok yakýnken iplik takmayý
daha kolay hale getirir
sembole dokununuz ve Kasnakiplik
takmayý daha kolay hale getirecek
biçimde yatay olarak merkeze hareket
edecektir
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Motifin Konumlandýrýlmasý 

Hareket ettirmek yada döndürmek
suretiyle motif Kasnakiçinde bir 
baþka pozisyona hareket ettirilebilir.

Hazýrlýk 
Seçim menüsünden istenen motifi
seçiniz 

• motif Tasarým menüsü Edit 1
ekranýnda görünür 
Tasarým Menüsü Edit 2 ekranýna
girmek için «To Next Page»
sembolünü kullanýnýz 

sembole dokununuz
• dikiþ geniþliði ve uzunluðu düðmesini çalýþtýrmak için Bilgi Alaný

görünür 
motifi yatay olarak hareket ettirmek için, dikiþ geniþliði düðmesini
çeviriniz.

• deðiþiklik Bilgi Alanýnda 1/10 mm ölçeðinde görünür 
motifi dikey olarak hareket ettirmek için dikiþ uzunluðu düðmesini
çeviriniz.

• deðiþiklik Bilgi Alanýnda 1/10 mm ölçeðinde görünür
motifi diyagonal olarak hareket ettirmek için dikiþ geniþliði ve
uzunluðu düðmesini çeviriniz

• her iki Bilgi Alanýnda da ayný sayý göründüðünde motif diyagonal
olarak hareket eder
motifi tekrar ortaya hareket ettirmek için Bilgi Alanlarýna yada tekrar
«Move Motif» sembolüne dokununuz

• Kasnaðýn dýþý açýlmýþ olduðu zaman kýrmýzý olarak görünür.

Motifin Ýstenen Yere Konumlandýrýlmasý 

Not: 
eðer düðmeler yavaþça döndürülürse
motif adým adým hareket ettirilebilir
(adým uzunluðu = 1/10 mm).

Nakýþ örneðini yerinden oynatmak
Nakýþ örneði isteðe göre yerinden oynatýlýr:

Motifi Döndürme
Motifi istenilen þekilde döndürünüz:

sembole dokununuz 
• dikiþ geniþliði düðmesini çalýþtýrmak için Bilgi Alaný göörünür

motifi saat yönünde döndürmek için dikiþ geniþliði düðmesini saat
yönünde çeviriniz 

• Bilgi Alanýnda pozisyon derece (°) cinsinden görünür 
motifi saat yönü aksine döndürmek için dikiþ geniþliði düðmesini
saat yönü aksine çeviriniz 

• Bilgi Alanýnda pozisyon derece (°) cinsinden görünür 
hata ayarýný (0°/360°) pasif hale getirmek için mor düðme ikonuna
dokununuz 
«rotate motif» ikonuna birkaç kez dokununuz ve motif saat
yönünde 90°’lik kademelerle (0°, 90°, 180°, 270°, 360°) döner 

Not:
eðer düðmeler yavaþça döndürülürse
motif 1°’lik kademeler halinde
döndürülebilir.
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Motif Pozisyonunu Kontrol Etme 

«Check» ve «Motif Center» fonksiyonlarý ile motif Nakýþ yapýlmadan
önce kontrol edilebilir 

Kontrol
«Check» fonksiyonu takýlý Kasnak ölçüsünü ve dikiþ alanýný okur:

sembole dokununuz 
• Kasnak ölçüsü, kasnaðýn hareket etmesini saðlayacak biçimde

okunur 
her bir pozisyonu «OK» ikonuna dokunarak onaylayýnýz 

• çerçeve yok yada küçük bir çerçevede sabitlenmiþse, bir hata
yapýlabilir.

Motif Merkezini Kontrol Etme 
sembole dokununuz 

• motifin tam merkezi ekranda gösterilir 
• çember, iðne motifin merkezinde olana kadar hareket edecektir 
• eðer çok küçük bir Kasnak takýlý ise yada hiç takýlý deðil ise bir hata

mesajý görünür 
tekrar sembole dokununuz ve ekranda motifin ilk dikiþi birkez daha 
iþaretlenecektir 

Motifleri Deðiþtirme

MotifleriYansýtma
Her bir motif saða/sola yada yukarý/aþaðý yansýtýlabilir.

Hazýrlýk
Seçim menüsünden istenen motifi seçiniz 

• motif Design Menu Edit 1 ekranýnda görünür 
Design Menu Edit 2 ekranýna girmek için «To Next
Page» sembolüne dokununuz 

«Horizontal Mirror Image (left/right)» sembolüne
dokununuz

• motif yatay olarak yansýtýlacaktýr 

Motiflerin Yatay Olarak Yansýtýlmasý (sol/sað)
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• Motiflerin Kombinasyonu hakkýnda daha fazla bilgi için 231-233.
sayfaya bk ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Nakýþ – Motifler 

Motiflerin Dikey Olarak Yansýtýlmasý (aþaðý/yukarý)

«Vertical Mirror Image (up/down)» sembolüne dokununuz
• motif dikey olarak yansýtýlacaktýr 

«Vertical Mirror Image (up/down)» ve «Horizontal
Mirror Image (left/right)» sembolüne dokununuz

• motif dikey ve yatay olarak yansýtýlacaktýr 

Motiflerin Dikey ve Yatay Olarak Yansýtýlmasý 

Tasarým Menüsü Edit 2 ekranýndan nakýþ menüsü hazýr geçtikten sonra en iyi
kaliteyi zaman israf edici olabilecek elde etmek için Reculation ikonuna
dokununuz.
• en iyi kaliteyi -zaman israf edici olabilecek - elde etmek için Recalculation

ikonuna dokununuz
• en hýzlý þekilde hesaplama için Resizing ikonuna dokununuz. Kalite en iyi

olmayabilir (sadece % 90 ila % 120 arasýnda deðiþtirilmiþ motifler için
uygundur).

• Hýzlý dönen iplik makarasý deðiþtirlmiþ bir motifin yeniden hesaplanmakta
olduðunu olduðunu gösterir. yapýlan her deðiþiklik nakýþ menüsünde hazýr
görünecektir.

• yapýlan her deðiþiklik Nakýþmenüsünde (Hazýr) görünecektir 

Not: 
Hesaplama iþlemi 
sýrasýnda herhangi bir
iþlem mümkün deðildir!

ÖneriYansýtýlan motiflerin 
döndürülmesi 

«Rotate Motif» fonksiyonu ile birlikte
muhteþem bir kombinasyon çeþitliliði
mümkündür

ÖneriTasarýmlarýn kombine edilmesi 
eðer yansýtýlmýþ ve yansýtýlmamýþ
tasarýmlar kombine edilirlerse, özellikle
çekici efektler ve bordürler tasarlanabilir 

Yeni NakýþVerilerinin Hesaplanmasý
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Motif Ölçüsünün Deðiþtirilmesi 

Her bir motif yatay yada dikey olarak yeniden 
ölçeklendirilebileceði gibi orantýsal olarak geniþletilebilir
yada küçültülebilir.

Hazýrlýk
Seçim menüsünden istenen motifi seçiniz 

• motif Tasarým Menüsü Edit 1 ekranýnda görünür 
Tasarým Menüsü Edit 2 ekranýna girmek için «To
Next Page» sembolüne dokununuz

Not:
Ýyi sonuçlar elde etmek için motifler 
% 75 ile 150% arasý sýnýrlarda
ölçeklendirilmelidirler. 

Motifi istenilen þekilde deðiþtirme:
sembole dokununuz 

• dikiþ geniþliði düðmesini çalýþtýrmak için Bilgi Alaný
görünür 
motifi geniþletmek için dikiþ geniþliði düðmesini saat
yönünde çeviriniz
motifi küçültmek için dikiþ geniþliði düðmesini saat
yönü aksine çeviriniz 

• Bilgi Alanýnda deðiklik yüzde (%) cinsinden görünür 
motifin hata ayarýný (% 100) pasif hale getirmek için
Bilgi Alanýna dokununuz Not: 

Eðer düðmeler yavaþça çevrilirse,
motif ölçüsü % 1’lik kademeler
halinde deðiþtirilebilir.

Motifi Orantýsal Olarak Geniþletme yada
Küçültme 
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• Yeni Nakýþ Verilerinin
Hesaplanmasý
hakkýnda daha fazla
bilgi için sayfa 228’ye
bakýnýz ••••••••••••

Nakýþ – Motifler

Motif Yükseklik ve Geniþlik
Ayarý 

Motifler istenilen biçimde yatay olarak
geniþletilebili yada daraltýlabilir veya
dikey olarak uzatýlabilir yada kýsaltýlabilir:

sembole dokununuz 
• dikiþ geniþliði ve uzunluðu düðmesini

çalýþtýrmak için Bilgi Alaný görünür 
geniþliði ayarlamak (motifi yatay
olarak geniþletmek veya daraltmak)
için dikiþ geniþliði düðmesini
geniþletmek amacýyla saat yönünde,
daraltmak amacýyla saat yönü aksine
çeviriniz

• Bilgi Alanýnda ayar yüzde (%)
cinsinden görünür 
uzunluðu ayarlamak (motifi dikey
olarak uzatmak veya kýsaltmak) için
dikiþ uzunluðu düðmesini uzatmak
amacýyla saat yönünde, kýsaltmak
amacýyla saat yönü aksine çeviriniz

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

Not: 
Eðer düðmeler yavaþça çevrilirse,
motif ölçüsü % 1’lik kademeler 
halinde deðiþtirilebilir.

Motif Ölçüsünün Görüntülenmesi

«Select Hoop» fonksiyonuna dokununuz 
• mümkün olan Kasnak seçeneklerini gösteren özel bir ekran

görünür 
• bir Kasnak seçerek (Küçük,Orta, Büyük Oval veya Mega) özel

ekran kapandýktan sonra motif uygun çemberin içinde görünür 

Ayarlanmýþ Motif Ölçüsü için En Uygun Kasnaðý Seçme 

Motifin geniþlik ve yükseklik ekranda milimetre (mm) cinsinden
görüntülenir.

Yeni Nakýþ Verilerinin Hesaplanmasý 

Tasarým menüsü Edit 2 ekranýndan Nakýþ menüsüne (Hazýr) 
geçildikten sonra yeni Nakýþ verileri yapýlan deðiþikliklere göre
yeniden hesaplanýr.

Motif ölçüsü için en uygun Kasnak seçilmelidir:
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Motifleri Kombine Etme 

Motifler tamamen yeni tasarýmlar oluþturmak için Nakýþ
bilgisayarý ile istenilen þekilde kombine edilebilirler. Bir
kombinasyon birkaç benzer motiften ya da farklý
motiflerden oluþabilir. Ayrýca motifleri yazýlarla da
kombine etmek mümkündür.

Uygulama 
• motif varyasyonlarýný kombine etme
• yeni tasarýmlar oluþturma 
• bordürleri Nakýþ etme 
• logolar, taçlar, rozetler, etiketler v.s. yaratma

Seçim menüsünden istenen motifi seçiniz
• motif Tasarým Menüsü Edit 1 ekranýnda görünür 

Bir Baþka Motif Ekleme 
«Add Motif» fonksiyonu ile mevcut bir motife Seçim
menüsünden bir baþka motif ya da harf eklenebilir :

«Add Motif» fonksiyonuna dokununuz 
• Seçim menüsü görünür 

Seçim menüsünden istediðiniz motif yada harfi
seçiniz 

• Harfler konusunda daha fazla bilgi için sayfa 
234-239’e bakýnýz ••••••••••••••••••••••••••••••••

Mevcut Motifi Çiftleme 
Çiftleme fonksiyonu ayný motifin deðiþik versiyonlarýný
kombine etmeyi kolaylaþtýrýr:

«Duplicate» sembolüne dokununuz 
• aktif motif kendiliðinden kopyalanacak ve diðer

motifin üzerinde hafif offset biçimde görünecekir. 

Kombinasyonlar Oluþturma 

Talimat 
Sembole kaç kez basýlýdðýna baðlý olarak bir motif
yada komple motif kombinasyonu aktif hale gelir.
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Motif Kombinasyonu Dahilinde Motif
Seçme 

«Retrieve» sembolüne bir yada daha
fazla kere dokununuz 

• tasarýmlarý kombine ederken deðiþik
motifler arasýnda geçiþler yapýnýz

• aktif motif renkli olarak görünür 
istenilen motif aktif hale gelene kadar
«Retrieve» sembolüne dokun

Talimat
Sembole kaç kez
basýldýðýnda baðlý olarak
bir motif yada komple
motif kompinasyonu
aktif hale gelir.

Motif Kombinasyonu Oluþturma/Deðiþtirme 
Tasarým Menüsü Edit 2 ekranýna geçmek için «To
Next Page» sembolünü kullanýnýz ve aktif motifi 
(= renkli olan) deðiþtirerek kombinasyonu
oluþturunuz:
«Move Motif» sembolü ile motifi istenen pozisyona
getiriniz

• diðer deðiþikliklerde mümkündür: ölçeklendirme,
döndürme, yansýtma, v.s.

• deðiþik Fonksiyonlar hakkýnda daha fazla bilgi için
sayfa 206-213’e bakýnýz ••••••••••••••••••••••••••••••••

Not:
eðer belirtilen Kasnakçok küçük bir
boþ yer sunuyorsa, «Select Hoop»
fonksiyonu ile daha büyük bir tane
seçiniz.

Motif Kombinasyonu Oluþturma 

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

Talimat
sembole kaç kez basýldýðýna baðlý
olarak bir motif kombinasyonu aktif
hale gelir.

• ekran tüm deðiþiklikleri direk olarak gösterir 
motif kombinasyonunun bir diðer motifini deðiþtirmek
için istenilen motifi «Retrieve» sembolü ile aktif hale
getiriniz 
seçilen motifi istendiði gibi deðiþtiriniz 
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• En Uygun Çemberi Seçme hakkýnda daha fazla bilgi
için Sayfa 204/207’a bakýnýz •••••••••••••••••••••••••

Yeni Motif Girme 
• bir baþka motif eklemek ya da mevcut motifi

çiftlemek için «Kombinasyonlar Oluþturma»
bölümüne bakýnýz 

Motif Deðiþtirme 
istenilen motif aktif hale gelene kadar (renkli)
Tasarým menüsü Edit 1 ya da Edit 2 ekranýndaki
«Retrieve» embolüne bir yada birden fazla kere
dokununuz 
Tasarým Menüsü Edit 2 ekranýndaki aktif haldeki
motifi istenilen þekilde deðiþtiriniz 

Motifleri Silme 
istenilen motif aktif hale gelene kadar (renkli)
Tasarým Menüsü Edit 1 yada Edit 2 ekranýndaki
«Retrieve» embolüne bir yada birden fazla kere
dokununuz 
Tasarým Menüsü Edit 1 ekranýndaki «Delete»
sembolüne dokununuz ve aktif haldeki motif
otomatik olarak silinecektir 

En iyi Nakýþ sonuçlarý motif ölçüsü için en uygun
çemberin seçilmesi ile elde edilir.

• Yeni Nakýþ Verilerinin Hesaplanmasý hakkýnda daha
fazla bilgi için sayfa 228’ye bakýnýz ••••••••••••••••••••

• Motiflerin Saklanmasý hakkýnda daha
fazla bilgi için sayfa 248-250’ye
bakýnýz ••••••••••••••••••••••••••••••••

Tasarým Menüsü Edit 1 yada Edit 2 ekranýndan
Nakýþmenüsüne (Hazýr) geçildikten sonra yeni Nakýþ
verileri yapýlan deðiþikliklere göre yeniden hesaplanýr.

Motif Kombinasyonunda Düzeltmeler ve
Deðiþiklikler 

Ayarlanan Motif Ölçüsü için En Uygun Çemberi
Seçme 

Yeni NakýþVerilerinin Hesaplanmasý 
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Alfabe - Harfler

Nakýþ – Alfabe, Harfler 

Harfler Nakýþ bilgisayarýný kullanmak suretiyle diðer
harfler yada motiflerle kombine edilebilir artista 730
nakýþ bilgisayarýnýn tasarým menüsü Edit 2 Ekraný
büyük çeþitlerle deðiþiklik olanaklarý saðlar. 
Harf ölçüsünü deðiþtirmekten ayrý olarak, diðerlerinin
yaný sýra ana hat tipi de deðiþtirilebilir. Örneðin yatay
olarak düzenlenmiþ harflerden kavisli harfler yapýlabilir.

Uygulama 
• isimler, monogramlar ve adresler 
• kelimeler ve metinler 
• logolar, taçlar, rozetler, etiketler, v.s.

oluþturma
• mesucat etiketlenmesi (mensucat

etiketleri) 

Harflerin Kombine Edilmesi 
Seçim menüsünden istenen alfabeyi seçiniz 

• klavyeli özel bir ekran görünür 
• ekrandaki «ABC» butonu (üst seçenek)

kendiliðinden aktif hale gelir 
• özel ekranda sizi uygun harflere götüren frklý

fonksiyonlar vardýr: 
• Fonksiyon büyük harfler
• Fonksiyon küçük harfler»
• Fonksiyon özel karakterler büyük
• Fonksiyon özel karakterler küçük
• Fonksiyon sayýlar
• Fonksiyon.noktalý harfler
istenen harfleri seçiniz 
boþluk çubuðuna dokunmak suretiyle boþluklar
býrakýlabilir 

• Metin çubuðunda harfler görünür 

Harfleri Düzeltme 
belli harfleri silmek için Text çubuðunun saðýndaki
oka dokununuz

• harfler saðdan sola doðru silinir 
harfleri silmek için Text çubuðuna dokununuz 

• harfler tamamen silinecektir (Text çubuðu boþtur) 

Harfleri Onaylama 
kombine edilmiþ harfleri onaylamak için «OK»
ikonuna dokununuz ve harfler Tasarým Menüsü 
Edit 1 ekranýnda görünür 

Deðiþiklikler Yapýlmýþ Yada Yapýlmamýþ Harfleri
NakýþEtmek 
Kombine edilmiþ harfler Nakýþedilmeye hazýrdýr yada
istenilen þekilde deðiþik fonksiyonlarla düzeltilebilirler.

• Deðiþiklik Yapýlmasýzýn Nakýþ
hakkýnda daha fazla bilgi için sayfa
204-205’ye bakýnýz (Deðiþiklik
Yapýlmamýþ NakýþMotifleri hakkýnda
Temel Bilgiler) ••••••••••••••••••••••••••

Not:
eðer yazmýþ olduðunuz harfler
çembere uymuyorsa, yazýyý 90º
derece döndürünüz (pek çok harf
çemberin dikiþ alanýna uzunlamasýna
uyabilir). 
Bunun yardýmý olmazsa, yazýnýn 
ölçüsünü düþürün yada harf sayýsýný
azaltýn.
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Harflerin Deðiþtirilmesi 

Harfler Tasarým Menüsü Edit 2
ekranýnda deðiþtirilir:

Harf Yükseklik ve Geniþliðini
Yeniden Ölçeklendirme 

sembole dokununuz ve dikiþ geniþliði
ve uzunluðu düðmesini çalýþtýrmak
için Bilgi Alaný görünür 
motifi yatay olarak ayarlamak için
dikiþ geniþliði düðmesini çeviriniz
motifi dikey olarak ayarlamak için
dikiþ uzunluðu düðmesini çeviriniz 

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

«Vertical Mirror Image (up/down)»
sembolüne dokununuz ve motif dikey
olarak yansýtýlacaktýr 
«Horizontal Mirror Image (left/right)»
sembolüne dokununuz ve motif yatay
olarak yansýtýlacaktýr 

Harfleri Orantýsal Olarak Geniþletme Yada
Küçültme 

Harflerin
Yansýtýlmasý 

sembole dokununuz ve dikiþ geniþliði
düðmesini çalýþtýrmak için Bilgi Alaný
görünür 
motifi geniþletmek için dikiþ geniþliði
düðmesini saat yönünde çeviriniz
motifi küçültmek için dikiþ geniþliði
düðmesini saat yönü aksine çeviriniz 

• Bilgi Alanýnda deðiklik yüzde
cinsinden görünür 
motifin hata ayarýný (% 100) pasif hale
getirmek için Bilgi Alanýna dokununuz 
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Kavisli Harfler Oluþturma 
sembole dokununuz ve özel bir ekran
görünecektir 
istenilen kavisli harf stilini seçiniz:
• aþaðý ana hattan kavisli harfler 

(saat yönü aksine harfler)
• yukarý ana hattan kavisli harfler 

(saat yönünde harfler)
• her kavisli harfin üç formu 

mümkündür (daha geniþ yeþil daire, 
daha az kavis)

«OK» ile onaylayýnýz 
• özel ekran kapanýr ve seçilen kaviste

oluþturulmuþ yazý görünür 

Yatay veya Diket Anahatlý Harfler 
sembole dokununuz ve özel bir ekran
görünecektir 
dikey veya yatay anahattý seçiniz 
«OK» ile onaylayýnýz 

• özel ekran kapanýr ve seçilen
anahatla oluþturulmuþ yazý görünür 

Harfleri Hareket Ettirme 
• anhattý deðiþtirdikten sonra,

programlanmýþ metnin artýk çemberin
merkezinde olmamasý mümkündür 
metni kasnaðýn merkezine hareket
ettirmek için sembole iki kere
dokununuz 

Harflerin Ölçüsünü deðiþtirme
yükseklik kutusunun saðýndaki oklar
kullanýlarak seçilen harfler yüksekliðini
(mm) cinsinden kademelerde
deðiþtirilebilir.

Harflerin aralýðýný deðiþtirme
harfler arasýndaki boþluklarý mm
cinsinden kademelerde deðiþtirmek
için aþaðý yada yukarý oklarýný
kullanýnýz.

Fontlarý Deðiþtirme
Letter Manipulation butonuna
dokununuz.
girilen metin için yeni font
seçilebilir.font stili deðiþtirmek için
çubuðun sað ucundaki yukarý ve
aþaðý oklarýný kullanýnýz.
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• En Uygun Çemberi Seçme hakkýnda daha fazla bilgi
için Sayfa 204/207’a bakýnýz •••••••••••••••••••••••••••

Ayarlanan Motif Ölçüsü için En Uygun
Çemberi Seçme 

En iyi Nakýþsonuçlarý motif ölçüsü için en uygun
çemberin seçilmesi ile elde edilir.

Yeni NakýþVerilerinin Hesaplanmasý 

Tasarým Menüsü Edit 2 ekranýndan Nakýþmenüsüne
(Hazýr) geçildikten sonra yeni Nakýþverileri yapýlan
deðiþikliklere göre yeniden hesaplanýr.

• Yeni NakýþVerilerinin Hesaplanmasý hakkýnda daha
fazla bilgi için sayfa 228’ye bakýnýz ••••••••••••••••••

• Motiflerin Saklanmasý
hakkýnda daha fazla
bilgi için sayfa 248-
250’ye bakýnýz ••••••••

Harfleri Kombine Etmek 

Harfler (örneðin kelimeler) diðer harfler yada motifler ile kombine
edilebilir.

Farklý Kelimelerin Kombine Edilmesi 

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

Metnin Ýlk Sýrasýnýn Bir Araya Getirilmesi 
Seçim mneüsünden istenilen alfabe tipini seçiniz 

• kalvyeli özel bir ekran görünür
örneðin «Nothing Sews» kelimesini giriniz 

• Üst Seçenek/Alt Seçenek butonunu kullanarak harfleri seçiniz ve
gerekli olan yerlerde boþluk býrakmak için boþluk çubuðuna
dokununuz 
kombine edilmiþ harfleri «OK» ile onaylayýnýz ve harfler Tasarým
Menüsü Edit 1ekranýnda görünür
Tasarým Menüsü Edit 2 ekranýna geçmek için «To Next Page»
sembolünü kullanýnýz 

Talimat
Dikiþi kaydýrmada veya Dikiþ kombinasyonunda Temsil olarak
Ekranda gösteriliyor.
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Metnin Ýlk Sýrasýný Konumlandýrma 
«Hoop Select» fonksiyonunu kullanarak büyük
çemberi (Büyük Oval) seçiniz 
Rotate Motif fonksiyonunu kullanarak metni 90°
döndürünüz (Kasnakiçindeki metin için daha fazla
boþ yer) 
«Move Motif» fonksiyonu ile metni konumlandýrýnýz 
fonksiyonlarý ile metin ölçüsünü motife uyacak
biçimde deðiþtiriniz.

Metnin Diðer Sýralarýnýn Kombine Edilmesi ve
Konumlandýrýlmasý 

Tasarým Menüsü Edit 1 ekranýndaki «Add Motif»
fonksiyonunu seçiniz 

• metnin diðer sýralarý da ayrý ayrý yukarýda belirtildiði
gibi kombine edilecek ve konumlandýracalaktýr.

Motiflerin ve Harflerin Kombine Edilmesi 

Bir motif seçildikten sonra eldeki iþe göre harfler eklenir
(örneðin bir motif içindeki metin). Yada önce harfler
oluþturulur ve daha sonra motif eklenir (örneðin
süslenmiþ metin).

Nakýþbilgisayarýndan istenen
motifi seçiniz 

• motif Tasarým Menüsü Edit 1
ekranýnda görünür
Tasarým Menüsü Edit 1
ekranýndaki «Add Motif»
fonksiyonunu seçiniz
Seçim menüsünden istenilen
alfabe tipini seçiniz

• kalvyeli özel bir ekran görünür 
metni giriniz (örneðin
«Flowers»)
Üst Seçenek/Alt Seçenek
butonunu kullanarak harfleri
seçiniz 

Kombine Etme Örneði (bir giyisi içinde metin oluþturma)
kombine edilmiþ harfleri «OK»
ile onaylayýnýz ve harfler
Tasarým Menüsü Edit 1
ekranýnda motif (giyisi)
üstünde hafif offset biçimde
görünür

Talimat
Dikiþi kaydýrmada veya Dikiþ
kompinasyonunda Temsil
olarak Ekranda gösteriliyor.
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• Yeni NakýþVerilerinin Hesaplanmasý hakkýnda daha
fazla bilgi için sayfa 228’ye bakýnýz ••••••••••••••••••••

Metni Motife Uayacak Biçimde Deðiþtirme 
Tasarým Menüsü Edit 2 ekranýna girmek için «To
Next Page» sembolünü kullanýnýz 
«Move Motif» fonksiyonunu kullanarak metni
istenilen þekilde konumlandýrýnýz 
«Rescale Motif Proportionally» veya «Rescale Motif
Height or Width» fonksiyonlarý ile metin ölçüsünü
motife uyacak biçimde deðiþtiriniz 

Yeni NakýþVerilerinin Hesaplanmasý 

Tasarým Menüsü Edit 2 ekranýndan Nakýþmenüsüne
(Hazýr) geçildikten sonra yeni Nakýþverileri yapýlan
deðiþikliklere göre yeniden hesaplanýr.

• Motiflerin Saklanmasý hakkýnda daha
fazla bilgi için sayfa 248-250’ye
bakýnýz •••••••••••••••••••••••••••••••••
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Titel 2

Titel 3

Ayarlar 

Motif Colors

Motif renkleri farklý biçimlerde
Nakýþedilebildikleri gibi
deðiþtirilebilirler de. 

Hazýrlýk 
Seçim menüsünden istenen
motifi seçiniz

• motif Tasarým Menüsü Edit 1
ekranýnda görünür

Motif Renklerini Yeniden Tahsis Etme

Not:
belli bir renk sayýsýný çabuk bir
þekilde seçmek için «Color
Selection by Number»
fonksiyonunu kullanýnýz 

Tasarým Menüsü Edit 1 yada 
Edit 2 ekranýndaki «Color
Number» fonksiyonuna
dokununuz 

• Motif Rengi ekraný görünür 
• renk hakkýnda þu bilgiler

mevcuttur: mevcut ekran rengi,
mevcut renk durumu (ilk sayý),

tüm renklerin sayýsý (ikinci sayý)
ve seçilen iplik markasýnýn renk
sayýsý 
deðiþtirilecek renk görünene
kadar oklar ile kaydýrýnýz 
Renk Bilgi çubuðuna dokununuz 

• mevcut iplik renginideðiþtirmek
için özel bir ekran görünür 
iplik markasýný deðiþtirmek için
istenilen marka görünene kadar
renk bandýnýn yanýndaki oklarla
kaydýrýnýz 

iplik rengini deðiþtirmek için
istenen renk görünene kadar iplik
rengi yanýndaki oklarla kaydýrýnýz
ve Renk çubuðuna dokununuz

• dokunulan renk çubuðu aktiftir
(mavi renk yanar) 

«OK» sembolüne dokununuz,
seçilen iplik rengi ve deðiþtirilen
iplik markasý Renk Bilgi
çubuðunda görünecektir. 
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Titel 2

Titel 3

Bir Rekte Motifler Nakýþ Etme 

Nakýþ menüsündeki (Hazýr) fýrça
sembolüne dokununuz 

• fýrça sembolü aktif hale gelir
(mavi ýþýk yanar) 

• Nakýþ bilgisayarý yanlýzca motif
tamamlandýðýnda durur 

Çok Renkli Harfler Nakýþ Etme 

• tek renkte harfler nakýþ edilirken
fýrça sembolü aktif durumdadýr 

• fýrça sembolüne dokununuz ve
«Single Color Motif» aktif
haldedir 

• Nakýþbilgisayarý her harften
sonra otomatik olarak durur 

• iplik rengi deðiþtirilebilir 
• her yeni renk için NakýþSüresi

görünür 

Ayrý Renk Bölümlerinin Nakýþ Edilmesi ve Renk 
Sekansýnýn Manüel Ayarý 

• yanlýzca ayrý renk bölümleri
nakýþ edilirken (örneðin sadece
motifin taslaðý nakýþ edilirken)
motife baðlý olarak özel efektler
elde edilebilir 
istenen renk alaný görünene
kadar nakýþ menüsünü (Hazýr)
renk sekansý için kaydýrýnýz 

onaylamak için, Renk Bilgi
çubuðuna dokununuz (kursör
sembolü görünür). Bu seçilen
renk sekansýnýn baþýndaki iðneyi
konumlandýrýr
renk nakýþ edilir (Nakýþ
bilgisayarý rengin sonunda
kendiliðinden durur) 

• Daha Fazla Bilgi için S. 231 Bakýnýz. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Titel 2

Titel 3
Motifleri Ayarlama 

Özel kumaþlar (örneðin havluluk bez, kadife, v.s.), daha ince ya da daha
kalýn iplikler Nakýþ sonuçlarýný etkiler. Eðer Nakýþ testi tatminkar deðilse,
motif Tasarým Menüsü Edit 2 ekranýndaki Motif Properties fonksiyonuna
uygun olarak ayarlanabilir:

Motif Properties fonksiyonuna
dokununuz 

• þu fonksiyonlara sahip özel bir
ekran görünür:
• Saten Yoðunluðu: saten dikiþin 

dikiþ yoðunluðunu deðiþtirir 
• Kademeli Yoðunluðu: kademeli 

dikiþin dikiþ yoðunluðunu 
deðiþtirir 

• Fantazi Yoðunluðu: Fantazi

Dikiþ Yoðunluðunu Deðiþtirme 
dikiþ tipinin belirlenmesi: saten
dikiþ, kademeli dikiþ yada
dekoratif dikiþ (Fantazi Dolum) 
«+» ikonuna dokunarak istenen
dikiþ yoðunluðunu arttýrýn 
«-» ikonuna dokunarak istenen
dikiþ yoðunluðunu azaltýn 
«OK» ikonuna dokunarak giriþi
onaylayýn 

• hýzla dönen makara yeni motofon
yeniden hesaplanmakta
olduðunu gösterir 

• hýzla dönen makara gözden
kaybolur ve Tasarým Menüsü 
Edit 2 ekraný tekrar görünür 

Çekme Denklemesini Ayarlama 

• örneðin taslak doðru deðilken
yada motif bozulduðunda
kullanýlýr 
«+» ikonuna dokunmak dolum
dikiþlerinin itme ve çekme etkileri
nedeniyle nesneler ve/veya
taslaklar arasýnda oluþan aþýrý
boþluðu azaltmak için Çekme
Denklemesini deðerini arttýrýr 
«-» ikonuna dokunmak dolum
dikiþlerinin itme ve çekme etkileri
nedeniyle nesneler ve/veya
taslaklar arasýnda oluþan aþýrý

«+» ikonuna dokunarak Akýþ
Uzunluðunu uzatýnýz 
«-» ikonuna dokunarak Akýþ
Uzunluðunu kýsaltýnýz
«OK» ikonuna dokunarak giriþi
onaylayýn 

• Dikiþ Tipleri hakkýnda daha fazla
bilgi için sayfa 216-217’a bakýnýz
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Dolumun dikiþ yoðunluðunu
deðiþtirir 
• Çekme Denklemesi: motifin 

aþýrý boþluðunu/katlanmasýný 
deðiþtirir 

• Akýþ Uzunluðu: taslak 
uzunluðunu deðiþtirir 

boþluðu ortadan kaldýrmak için
Çekme Denklemesini deðerini
arttýrýr 
«OK» ikonuna dokunarak giriþi
onaylayýn 

• hýzla dönen makara yeni motofon
yeniden hesaplanmakta
olduðunu gösterir 

• beraberliðinde kayboluyor iplik
sarýcý Ekran Edit 2 gözüküyor
tekrar.

• hýzla dönen makara yeni motofon
yeniden hesaplanmakta
olduðunu gösterir 

• beraberliðinde kayboluyor iplik
sarýcý Ekran Edit 2 gözüküyor
tekrar.

Akýþ Uzunluðunu Deðiþtirme (Taslak)
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Serbest kol Nakýþ harfler ve küçük
motifler için (72x50 mm’den büyük
olmayan) için uygundur 

Uygulama 
• elbise kolu, pantalon, çorap, v.s. gibi

kapalý ürünlerin nakýþlarý 
• boru þeklindeki ürünlerin nakýþlarý 

Hazýrlýk 
dikiþ bilgisayarý ile nakýþ modülü
arasýna adaptör yerleþtiriniz 

Serbest Kol Nakýþ

Uygulamalar 

• Adaptör Takýlmasý
konusunda daha fazla
bilgi için sayfa 200’e
bakýnýz ••••••••••••••••

Motif Seçme
motif seçiniz, küçük çemberin dikiþ alaný 
72x50 mm’dir
eðer gerekli ise motifi tekrar ölçeklendiriniz 
eðer gerekli ise Seçim menüsünden «?» (Yardým)
fonksiyonu ile motif ölçüsünü kontrol ediniz 

Not:
Serbest kol Nakýþ için sadece küçük
motifler deðil ayný zamanda harfler ve
harf kombinasyonlarý için de
uygundur.

motif ya da harfi seçiniz 
• istenen motif Tasarým Menüsü Edit 1 ekranýndaki

küçük çemberde görünür
eðer istenirse motif veya harfleri deðiþtiriniz 
deðiþklik yaparken azami ölçünün 72x50 mm’yi
aþmamasýna dikkat ediniz 

NakýþYapma 
Tasarým Menüsü Edit 1 yada Edit 2 ekranýndan
Nakýþ menüsüne (Hazýr) geçerken «adaptör
tanýmasý» olur

• Nakýþ bilgisayarý aynen küçük Kasnak gibi
adaptörün de takýlmasý tanýr 
motif nakýþ edilir 
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Dantel NakýþEtme 

ÖneriDantel motifleri için (örneðin Dantel Bordür) bir tabaka
suda çözülebilir dengeleyici kullanýrken tabakanýn
altýna, iki tabaka kullanýrken tabakalar arasýna bir parça
organza, að yada tül yerleþtiriniz. Durulama ve
kurutmadan sonra fazla organza yada tülü motif kenarý
boyunca kýrpýnýz.

• dantel motifleri kumaþa direk olarak Nakýþ edilebilir.
Bununla birlikte tam bir dantel efekti için motifi suda
çözülebilir bir dengeleyici üzerinde nakýþ ediniz, ve
akabinde bunu dantel gibi kullanýnýz 

• ince Nakýþ için ince iplik kullanýnýz. Kroþe stili efekti
için kalýn iplik kullanýnýz 

Nakýþ Yapma 
Nakýþ kasnaðýný içine iki ya da üç kat suda
çözülebilir dengeleyici yerleþtiriniz (dengeleyicinin
kalýnlýðýna baðlý olarak)
motifi nakýþ ediniz 
dengeleyiciyi durulayarak çýkarýnýz ve danteli
kurumak üzere kaðýt havlu üzerine seriniz 

Not:
Nakýþ bilgisayarýnda halihazýrda programlanmýþ
olan iki dantel modelinden, sadece Kalp yukarýda
tarif edilen teknik için uygundur.
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Bordürlerin Nakýþ Edilmesi 

• Nakýþ edilmiþ bordürler hem birkaç küçük motiften hem de düzene
sokulmuþ motiflerin uzun bir sýrasýndan yapýlabilir

• bordürler dekoratif masa süsleri ve yatak örtüleri, kumaþ ve etek
kenarlarý, v.s. için mükemmeldir.

Hazýrlýk 
bordürün merkezini iþaretlemek için dikiþ bilgisayarýnda basting
dikiþ (dikiþ No.21) yada havada veya suda çözülebilir markör
kullanýnýz (önce kumaþ parçalarýnda test ediniz)

ÖneriBrodeyi tamamlamadan önce ilk dikiþi
kontrol etmek
Çemberi mevcut iplik renginin ilk dikiþine 
hareket ettirmek için Nakýþmenüsündeki
(Hazýr) Renk Bilgileri çubuðuna
dokununuz (Renk Bilgileri çubuðunda bir
kursör sembolü görünür).

bordürü alt bölümlere ayýrma: tek bir motif yada tekrar gibi tüm
bordürün uzunluðunu da ölçünüz bir motifin ölçüsü Nakýþ
bilgisayarýnda görünür)
bordür üzerinde dikilecek motif yada tekrarlarýn sayýsýný elde etmek
için bordürün bütün uzunluðunu bir motifin yada tekrarýn
uzunluðuna bölünüz

• kalan uzunluk herbir motif arasýnda kalan mesafedir (uzunluðu
hesaplanandabn bir eksik motife bölünüz örneðin 8 motif veya
tekrar: toplam uzunluðu 7’ye bölünüz) 

• her bir motif arasýnda daha geniþ mesafe için daha az motif dikiniz 
her bir motifin merkezini iþaretleyiniz 

• sürekli motiflerde bir motifin bitiþ noktasý genellikle bir sonrakinin
baþlangýç noktasýdýr, dolayýsýyla her bir motifin konumlandýrýlmasý
otomatik olarak yapýlýr 

Nakýþ Yapma 
çembere kumaþ yerleþtirmek için kalýp kullanýnýz (merkez noktayý
ve iþaretlenmiþ merkez hattý kýlavuz olarak kullanýnýz) 
motifi Nakýþ ediniz, kumaþý çemberden çýkarýnýz ve bir sonraki
iþarette tekrar çembere koyunuz 

ÖneriMotiflerin konumlandýrýlmasý 
Bir kalýp gibi kullanmak için motifi orijinal ölçüsünde basmak amacýyla
BERNINA’nýn yazýlýmýný kullanýnýz. Motifi direk kumaþ üzerinde
düzenlemek ve yerleþtirmek için baský kullanýnýz (tasarýmýn merkezini
yada baþlangýç noktasýný iþaretleyiniz) Alternatif olarak motifi
Nakýþetmek için orijinal kumaþýn bir ýskartasýný kullanýnýz.

ÖneriNakýþMega-Çemberi (özel aksesuar) 
Özellikle bordürlerin kolayca bodelenmesi için
NakýþMega-Çemberi kullanýnýz: kumaþ normal
çemberler kullanýlýrken olduðu gibi sýk sýk
kasnaklanmaya ihtiyaç duymayacaktýr.
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Gölgeli Nakýþ

ÖneriÝyi NakýþSonuçlarý Ýçin 
Eðer gerekli ise dikiþ yoðunluðuna göre
Nakýþ hýzýný azaltýnýz.

Gölgeli Harf Nakýþ Etme 
harfleri nakýþ ediniz

Eðer brodelenmiþ harfle yada kelime üzerine bir baþka
renkte brodelenmiþ ayný harfler yada kelime hafif offset
biçimde yerleþtirilirsebir gölge etkisi elde edilir.

• Harfler hakkýnda daha faazla bilgi için
sayfa 234’ya bakýnýz ••••••••••••••••••

Harfler Oluþturma 
harfler oluþturunuz

Dikiþ Yoðunluðunu Azaltma 
• harflerin birbirleri üzerine Nakýþ edildikleri sürece,

muhtemel en iyi Nakýþ sonuçlarýný elde etmek için
dikiþ yoðunluðunu azaltýnýz 
Tasarým Menüsü Edit 2 ekranýndan Motif Properties
fonksiyonunu seçiniz 

• uygulamalarý deðiþtiren iplik tiplerini gözteren özel
bir ekram görünür 
«-» ikonuna dokunarak harf dikiþinin dikiþ
yoðunluðunu azaltýnýz ve «OK» ile onaylayýnýz 

• azaltmanýn miktarýna baðlý olarak, Nakýþedilen
harfler daha fazla havadaymýþ gibi görünür 

Harfleri Kopyalama 
Tasarým Menüsü Edit 1 ekranýndaki «Duplicate»
fonksiyonu ile harfleri kopyalayýnýz 

• dikiþ yoðunluðundaki deðiþiklik harflerin kopyasýnda
aynen kalýr 

Kopyalana Harfleri Hareket Ettirme 
kopyalanan harfleri Tasarým Menüsü Edit 2
ekranýnda istenen pozisyona hareket ettiriniz

• oluþturulan harf, kopyalanan harflerin nasýl hareket
ettirildiðine baðlý olarak daha küçük yada daha
büyük görünebilir

Motif Renkleri Tahsis Etme 
Tasarým Menüsü Edit 1 yada Edit 2 ekranýnda
istenilen harf renklerini tahsis ediniz 

• Motif renkleri için bakýnýz sayfa 240
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Motifleri Saklama
ve Silme

Motiflerin Saklanmasý
• Brode bilgisayarýnda saklama

• Kiþisel tasarým kartýnda saklama
• Motiflerde düzeltme yapma

Saklanan Motiflerin Silinmesi 
• Saklanmýþ tek bir motifi silme
• Saklanmýþ tüm motifleri silme
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248 Motifleri Saklama ve Silme – Motifleri Saklama

Genel 

Brode bilgisayarýndan þahýs tasarým
kartlarýndan USB my artista portalýndan
elde edilen motifler aynen bernina artista
yazýlýmýnda oluþturulan motifler gibi
kombine edilebilir. Yeniden
düzenlenebilir ve deðiþik yollarla
deðiþtirebilir ve akabinde saklanýrlar.

Motifler brode bilgisayarýnda ya da bir
þahsi tasarým kartýnda saklanabilir.
istenilen motifi brode
bilgisayarýndanikiþisel tasarým kartýndan
ya da baþka kaynaktan açýnýz.

Ýstenilen motifi brode bilgisayarýndan, kiþisel tasarým
kartýndan ya da bir baþka kaynaktan açýnýz.
Ýsterseniz motifi deðiþtiriniz ya da kombine ediniz
Design Menu Edit 1 penceresindeki «Save» ikonuna 
dokununuz

• saklanacak motif ekranýn solunda «isimsiz» olarak
görünür

• seçim menüsünden Brode Bilgisayarý butonu faal
hale gelir 

• My Designs dosyasý otomatik olarak açýlacaktýr 
• Sistem Hafýza Kapasitesi (Boþ Kapasite) dosyalarýn 

üzerindeki bir çubukta yüzde (%) halinde görünür 
saklanacak motifi seçiniz. 

Motiflerin Saklanmasý

Brode bilgisayarý bir hafýza sistemine
sahiptir, örneðin bu sitemde hem dikiþ tipi
kombinasyonlarý hem de brode «My
Designs» plus Kiþisel Programý saklanýr.
Hafýza alaný sabit boþluklara bölünmemiþ
olduðundan, yeteri miktarda boþ hafýza
kalana kadar istenen sayýda motif
saklanabilir. Eðer yeteri miktarda boþ
hafýza yoksa, önce diðer motifler ve/veya
dikiþ bilgileri silinmelidir. 

Brode Bilgisayarýnda Saklama

Not: 
Saklanmýþ bir dikiþ
kombinasyonunda, belli bazý dikiþler
seçildikten sonra deðiþtirilebilirler.

Not:
ölçü, dikiþ yoðunlu v.s. baðlamýnda deðiþtirilip, saklanan motifler,
bunun akabinde seçildiklerinde yeni bir motif olarak kabul
edileceklerdir (Bütün yüzdelerin % 100 olmasýnýn ve orijinal
deðiþikliklerin artýk görülememesinin nedeni budur).
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Bir Kiþisel Tasarým Kartýnda Saklama

• kiþisel tasarým kartlarý opsiyonel aksesuarlar olarak
BERNINA satýcýnýzdan temin edilebilir 
Ýstenilen motifi brode bilgisayarýndan, tasarým
kartýndan ya da baþka kaynaktan açýnýz.
Ýsterseniz motifi deðiþtiriniz ya da kombine ediniz 
Design Menu Edit 1 penceresindeki «Save» ikonuna
dokununuz

• Brode kartlarý hakkýnda daha fazla bilgi için sayfa
263’e bakýnýz ••••••••••••••••••••••••••••••••••

• saklanacak motif ekranýn solunda «untitled» olarak
görünür
kiþisel tasarým kartýný takýnýz 
Seçim menüsünden Tasarým Kartý butonunu seçiniz 

• Sistem Hafýza Kapasitesi (Boþ Kapasite) dosyalarýn
üzerindeki bir çubukta yüzde (%) halinde görünür 
saklanacak motifi seçiniz. 

• klavyeli ekran görünür
motif dosyasýna isim veriniz
«OK» ikonuna dokununuz

• motif artýk bu isim altýnda alfabetik sýrada kiþisel
tasarým kartýnda saklanmaktadýr

• klavyeli ekran görünür
motif dosyasýna isim veriniz 
«OK» ikonuna dokununuz

• motif artýk bu isim altýnda My Designs dosyasýnda
saklanmaktadýr (alfabetik sýrayla)
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Motiflerde Düzeltme yapma

• My Design dosyasýnda ya da kýþýsel tasarýmda
saklanmýþ motfiler direk olarak yeni bir motifle
deðiþtirebilir.
Ýsterseniz motifi brode bilgisayarýndan kiþisel
tasarýmdan kartýndan ya da baþka kaynaktan açýnýz.
isterseniz motifi deðiþtirin ya da kombine ediniz.
Edit 1 ikonuna dokununuz

• saklanacak motif ekranýn solunda isimsiz olarak
görünür.
seçim menüsünden tasarýmkartý butonunu kýþýsel
tasarým kartý takýlý ya da brode Bilgisayarý butonunu
seçiniz
deðiþtirmek isteiðiniz motifi seçiniz.

Hafýza kartýna kaydetme (BERNINA Kiþisel Hafýza Kartý)

• kiþisel tasarým kartlarý opsiyonel aksesuarlar olarak
BERNÝNA satýcýsýndan temin edilebilir.
istenilen motifi brode bilgisayarýndan tasarým
kartýndan ya da baþka kaynaktan açýnýz.
isterseniz motifi deðiþtiriniz ya da kombine ediniz.
Edit 1 ikonuna dokununuz.

• saklanacak motif ekranýn solunda isimsiz olarak
görünür.kiþisel tasarým kartýný takýnýz.
Seçim menüsünden tasarým kartý butonunu seçiniz
sistem hafýza kapasitesi boþ kapasite
Seçim mönüsünde «USB Stick» i seçin.

• dosyalarýn üerindeki bir çubukta yüzde % halinde
görünür.
saklanacak motifi seçiniz.

• klavyeli ekran görünür
motif dosyasýna isim veriniz
ok ikonuna dokununuz

• motif artýk bu isim altýnda alfabetik sýrada kiþisel
tasarým kartýnda saklanmaktadýr.
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251Motiflerin Saklanmasý ve Silinmesi – Saklanmýþ Motifleri Silme

Saklanmýþ bir Motifi Silme

seçim menüsünden tasarým kartý butonuna kiþisel
tasarým kartý takýlý ya da brode bilgisayarý
butonundan uygun olanýný seçin.
Motif görüntüsünde bulunan «?» (Yardým) butonuna
dokununuz 
uygun motifi seçiniz 

Saklanmýþ Motifleri Silme

• seçilen motif hakkýnda bilgiye ilaveten sol alt tarafta
Delete butonunu gösteren özel bir ekran açýlýr 
«Delete» ikonuna dokunuz

• özel ekran açýlýr 
«bu tasarýmý silmek istiyorum» ikonuna dokununuz

• «bu tasarýmý gerçekten silmek istiyormusunuz ?»
mesajý görünür
«Evet» ikonuna basarak onaylayýnýz

• motif silinir 

Talimat
eðer fabrika ayarý brode motifleri
silinmiþ ya da deðirtilmiþse bunlar
brode bilgisayarýnýn ekindeki USB
yüklenmesi suretiyle yeniden
oluþturulabilir.

• size «3 quilts.ART’ý deðiþtirmek istiyor musunuz ?»
sorusunu soran bir mesaj görünür 
onaylamak için «Evet» ikonuna dokunuz 

• saklanacak motifi seçiniz 
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Saklanmýþ Tüm Motifleri Silme 

• bir þahsi tasarým kartýnnýn USB stick ya da brode
bilgisayarýndan saklanmýþ bir dosyanýn içeriðin
tamamýný bir defada silmek mümkündür.
Bir kiþisel tasarým kartýnýn USB sticki seçeneðini
aktif hale getirinz.
Brode bilgisayarýndaki bir dosyanýn içeriðini silmek
için menüdeki önce Brode Bilgisayarý seçeneðini
daha sonra ise ilgili dosyayý (Alphabets, Motif, My
Designs) seçiniz

«?» (Yardým) butonuna dokununuz
istediðiniz motifleri seçiniz

• seçilen motif hakkýnda bilgiye ilaveten sol alt tarafta
Delete butonunu gösteren özel bir ekran açýlýr
«Delete» ikonuna dokunuz

• özel ekran açýlýr 
«TÜM tasarýmlarý silmek istiyorum» ikonuna
dokununuz

• dosyadaki kiþisel tasarým kartýndaki tüm tasarýmlarý
gerçekten silmek istiyormusunuz mesajý görünür.
Evet ikonuna basarak onaylayýnýz.

• Ýlgili dosyadaki ya da kýþýsel tasarým kartýndaki tüm
motifler silinir.
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Nakýþ Yaparken Ýplik
Kopmasý

Sorun Giderme 
• Hatalarýn önlenmesi ve giderilmesi 

• Mesajlar

254

255

Nakýþ Desteði
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254 Nakýþ desteði – Nakýþ Yaparken Ýplik Kopmasý 

Nakýþ yaparken alt ya da üst ipliðin bitmesi yada kopmasý
mümkündür. Bu tip bir durumda, alt ve üst iplik sensörlerinin açýk
olmasý þartýyla Nakýþ bilgisayarý kendiliðinden durur 

Ýplik kopmasý için Nakýþ Sekans Kontrolü 
dikþ geniþliði düðmesi kullanýmý için bir bilgi bölgesi görünür.
Nakýþ sekansýndaki Nakýþ çemberlerini geriye (yada ileriye)
hareket ettirmek için dikiþ geniþlik düðmesini saat yönünün aksine
(yada saat yönünde) çeviriniz 
çemberin dikiþler birer dikiþ, birer dikiþ hareket etmesi için dikiþ
geniþlik düðmesini yavaþça çeviriniz 
dikiþ iþlemini iplik kopmasýndan önceki dikiþ pozisyonunda tekrar
baþlatmak için birer dikiþ, birer dikiþ geri gidiniz

Nakýþ Ýþlemini Tekrar Baþlatmak 
dikiþ iþlemine geri dönmek için ayak kontrölüne yada ana
çerçevede bulunan ouýck reverse butonuna basýnýz nakýþ ekraný
tekrar görünür motivi tamamlayýnýz.

• Nakýþ ekraný tekrar görünür 
motifi tamamlayýnýz 

Nakýþ Yaparken Ýplik Kopmasý 

Alt Ýpliðin Bitmesi 
• alt iplik bittiðinde Nakýþ bilgisayarý kendiliðinden durur
• ekranda bir mesaj görünür 

alt ipliði kontrol ediniz ve gerekiyorsa ikmal ediniz 
Nakýþ ekranýna geri dönmek için «OK» ikonuna dokununuz 

• Kuruluþ sýrasýnda Üst ve Alt Ýplik Sensörlerini nasýl
aktif hale getirileceðini öðrenmek için sayfa 172’ye
bakýnýz ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Üst Ýpliðin Kopmasý 
• üst iplik bittiðinde ya da koptuðunda Nakýþ bilgisayarý kendiliðinden

durur
• ekranda bie mesaj görünür 

Üst ipliði kontrol ediniz ve yeniden takýnýz.
Nakýþ ekranýna geri dönmek için «OK» ikonuna dokununuz 
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255Nakýþ desteði – Sorun Giderme 

Aþaðýdaki önerilerin Nakýþ bilgisayarýnda meydana gelebileck çalýþma
hatalarýnýn çoðunun nedenlerini anlamak için olduðunu bilgilerinize sunarýz.

Titel 1Sorun Giderme

Hatalarýn Önlenmesi ve Giderilmesi 

Öncelikle Þunlarý Kontrol Ediniz: 
• üst ve alt ipliklerin doðru þekilde

takýlý olup, olmadýklarýný 
• iðnenin doðru takýþýp,

takýlmadýðýný - gövdenin düz
bölümü arkaya 

• iðnenin doðru ölçüde olup,
olmadýðý (17-19. sayfalardaki
Ýðne/Ýplik tablosuna bakýnýz)

• Nakýþ bilgisayarýnýn temiz olup,
olmadýðý - tüm iplik tiftiklerini
temizleyiniz 

• çengel yataðýnýn temiz olup,
olmadýðý 

• iplik uçlarýnýn gerilim diskleri
arasýnda ve bobin kasasý yayý
altýnda takýlý olup, olmadýðý 

Sýkýþan Ýplikleri Temizleyin
• gerilim diskleri arasýnda iplik

artýklarý iplik gericinin sað ve sol
taraflarýný temizlemek için gerilim
diskleri arasýnda katlý incebir
kumaþ dýþ kenarlarý deðil katlarý
kullanýnýz ileri geri çekiniz bobin
kutusunu yayý altýndaki tüm iplik
kalýntýlarýný temizleyiniz. iplik
gerilimini ayarlayýnýz yanlýþ
dengeleyici kullanýlmasý yada hiç
kullanýlmamasý hatalý iplik
takýlmasý üst ve altiplikleri kontrol
ediniz nakýþ yaparken alt iplikte
üç gerilimi.

Üst iplik kopmalarý
üst iplik gerilimi çok fazla düþük
kalite iðne kullanýmý.
• iðneler bir bernina maðazasýndan

almak en iyisindir.
• iðneleri yanlýþ takýlmasý.
• gövdenin düz kýsmý arkaya doðru

olmalýdýr.
• iðnenin kör yada eðik olmasý

düþük kaliteli düðümlü çok eski
yada kuru iplik kullanýmý.

• uygun makara diski kullanýnýz
dönmeyen iplikler için bile að
kullanýnýz 

üst iplik makaralarýný çekip
çýkarýnýz.
• dikiþ lehvasý delikleri yada

çengel ucu hasar görmüþ.

• nakýþ bilgisayarýný yetkili bir
BERNINA satýcýsýna götürünüz.

• nakýþ hýzýný düþürünüz.

Alt iplik kopmalarý
• alt iplik gerilimi çok fazla
• alt iplik nakýþ bobin kasasýnda

sýkýþmýþ bobini deðiþtiriniz.
• iðne kör yada eðik.
• iðne dikiþ lehvasý deliklerine

hasar vermiþ.
• Bu bir Bernina teknisyeni

tarafýndan cilalanmalýdýr.

Dikiþte Atlama
• yanlýþ iðne kullanýlmýþ. 

• Sadece 130/705H iðne sistemi 
kullanýnýz. 

• iðne eðik kör yada yanlýþ
takýlmýþ takarken tamamýný üste
itiniz düþük kaliteli kötü
cilalanmýþ iðne kullanýlmýþ.

Ýðne Kýrýlmalarý 
• iðne kelepçesi çok gevþek 
• hatalý dikiþ levhasý 

Tatminkar Olmayan Dikiþ
Oluþumu 
• gerilim diskleri arasýnda iplik

artýklarý:
• iplik gericinin sað ve sol 

taraflarýný temizlemek için 
gerilim diskleri arasýnda katlý 
ince bir kumaþý (dýþ kenarlarý 
deðil, katlarý kullanýnýz) ileri, 
geri çekiniz 

• bobin kutusu yayý altýndaki tüm
iplik kalýntýlarýný temizleyiniz

• iplik gerilimini ayarlayýnýz 
• yanlýþ dengeleyici kullanýlmasý

yada hiç kullanýlmamasý 
• hatalý iplik takýlmasý - üst ve alt

iplikleri kontrol ediniz 

• Nakýþ yaparken alt iplikte uç
gerilimi 

• uygun makara diski kullanýnýz
• çengeli temizleyiniz ve yaðlayýnýz

(sadece orijinal yaðlayýcý
kullanýnýz. Sayfa 185’daki
Temizleme ve Yaðlama
bölümüne bakýnýz) 

Nakýþ Bilgisayarýnýn Çalýþmamasý
yada Yavaþ Çalýþmasý 
• fiþ tam takýlmamýþ 
• güç düðmesi «0» (kapalý)

pozisyonunda 
• Nakýþ bilgisayarý soðuk bir odada

duruyor.

Arýzalý Dikiþ Iþýðý 
• Nakýþ bilgisayarýný yetkili bir

BERNINA satýcýsýna götürünüz 

Alt Ýplik Gösterge Sensörü 
• bobin kapaðý kapalý deðil 
• Fabrika Ayarý Programýnda aktif

hale getirilmemiþ 
• bobin kutusundaki tüm iplik tiftik

ve artýklarýný temizleyiniz 

Üst Ýplik Gösterge Sensörü 
• Fabrika Ayarý Programýnda aktif

hale getirilmemiþ 
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Özel durumlarda ekranda mesajlar görünebilir. Bunlar
hatýrlatýcý, uyarýcý yada seçilen uygulama ve
fonksiyonlarýn teyidi olarak iþ görürler. 

Aþaðýda, her durumda ayrý ayrý yapýlmasý gereknler ile
birlikte Nakýþ modül mesajlarý listelenmiþtir. 

Mesaj 

• Nakýþ bilgisayarý dikiþ fonksiyonuna geçemiyor.
Lütfen tabakayý bitiriniz ve önceki ekrana dönmek
için «Edit» butonuna basýnýs. Güvenli bir biçimde
dikiþ iþlemine geçemeyebilirsiniz.

• Baský ayaðý yada iðnenin yanlýþ pozisyonda olmasý 
nedeniyle çember yerine oturtulamýyor.

• Besleme aðzýný lütfen alçaltýnýz.

• Lütfen daha geniþ bir Nakýþ çemberi kullanýnýz.

• Kart deðiþimi kabul edilmedi. Muhtemel veri kaybý!
Kartý deðiþtirmeden önce lütfen kullaným
kýlavuzunuz inceleyiniz.

• nokta nakýþ alanýnýn dýþýnda bulunmaktadýr.

• nakýþ akanýnýn dýþýndaki bir sonraki dikiþ, lütfen
kumaþý tekrar çemberden geçirin ve desenin yerini
deðiþtirin.

• Kalibrasyona baþlamak için lütfen Mega-Çemberi
Üst (1) Pozisyona konumlandýrýnýz, baský ayaðýný
kaldýrýnýz ve OK’e basýnýz.

• Kalibrasyona baþlamak için lütfen Mega-Çemberi
Orta (2) Pozisyona konumlandýrýnýz, baský ayaðýný
kaldýrýnýz ve OK’e basýnýz.

• Kalibrasyona baþlamak için lütfen Mega-Çemberi Alt
(3) Pozisyona konumlandýrýnýz, baský ayaðýný
kaldýrýnýz ve OK’e basýnýz.

• Lütfen iðneyi en üst pozisyona getiriniz.

• Lütfen Nakýþ modülü takýnýz.

• Nakýþ modül iletiþimi ÇALIÞMIYOR.!

• Nakýþ tasarým kartý düzgün ÇALIÞMIYOR.!

• Dikiþ bilgisayarý ile ilgili muhtemel mesajlar için
sayfa 189’e bakýný •••••••••••••••••••••••••••••••••

Mesajlar

Talimat

Nakýþ bilgisyaraý sýkýþ fonksiyonuna geçemiyor lütfen
tabakayý bitiriniz ve önceki ekrana dönmek için edit
butonuna basýnýz. Güvenli bi biçimde dikiþ iþlemine
geçemiyebilirsiniz.

dikiþ ayaðýný ve iðne kontrol ediniz.

Transporter otomatik olarak kaybolu.

Nakýþ deseni kasnaðýn içersine uymuyor.

Nakýþ desenini kasnaðýn içersine yerleþtirniz.

Dikiþe baþlamadan önce tasarýmý, nakýþ alanýna
uyacak þekilde yeniden konumlandýrýn.

Mesajdaki talimatlara uyunuz.

Mega-çemberi üst 1 pozisyona konumlandýrýnýz baský
ayaðýný kaldýrýnýz ve ok e basýnýz.

Mega çemberi orta pozisyona konumlandýrýnýz baský
ayaðýný kaldýrýn ve ok e basýnýz.

Mega-çemberi alt 3 pozisyone konumladýrýnýz baský
ayaðýný kaldýrýnýz ve ok e basýnýz.

Lütfen iðneyi en üst pozizyone getirinz.

Nakýþ modülü takýnýz.

Nakýþ modül iletiþimi düzgün çalýþýyor.

Tasarým kartý düzgün çalýþýyor.
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Mesaj 

• Brodeyi seçtiniz Lütfen Nakýþ mödülünü ve 15 nolu
ayaðý takýnýz, baský ayaðýný kaldýrýnýz ve besleme
diþlisini düþürünüz. Modül tespitini çalýþtýrmak için
ok’e basýnýz, modül kolu HAREKET EDECEKTÝR.

• Takýlý çember bu tasarým için çok küçük. Önceki
ekrana geri dönmek için lütfen «Edit» butonuna
basýnýz ve çember tespiti için «OK» düðmesine
basýnýz.

• Çember ekini deðiþtirdiniz («normal» den «free-arm»
a yada tam tersi). Modül kalibrasyonunu baþlatmak
için lütfen «check» butonuna basýnýz.

• ADX: Motifi iþlemek için lütfen Nakýþ Moduna
geçiniz.

• Tasarýmý saklamak için yeterli boþ yer yok!

• Tasarým çembere uymuyor!

• Alt poziyon çember dýþýna taþyor.

• Alt sol poziyon çember dýþýna taþýyor.

• üst sað poziyon çember dýþýna taþýyor.

• üst sað poziyon çember dýþýna taþýyor.

• Tasarým baþarýyla tamamlandý.

• Üst ve alt ipliði koparýn veya sarmanýn boþ olup
olmadýðýna bakýn.

• Alt ipliði kontrol edin.Çagonoz sistemi ve sarma
kapsülünü temizleyin arýndýrýn. kumaþ ve iplik
kalýntýlarýný ortadan kaldýrýn.Eðer Sarma boþ
ise,ipliði tekrar sarýn.

• Lütfen Dikiþ ayaðýný indirin.

• Lütfen Diliþ ayaðýný kaldýrýnýz.

• ipliðin takýlmasýi için iðnenin en üst pozisyonda
olmasý tavsiye olunur.

• Dikiþ/Nakýþ bilgisayarý doðru çalýþmýyor. Lütfen
BERNINA satýcýnýz ile temas kurunuz.

• Baþlangýç esnasýnda bir hata oldu. During start-up
an error occurred. Dikiþ/Nakýþ bilgisayarýný kütfen
yeniden çalýþtýrýnýz. Eðer sorun devam ederse,
Lütfen BERNINA satýcýnýz ile temas kurunuz.

Talimat

bildirileri takip ediniz.

takip edin bildireleri.

bildirileri takip ediniz.

Nakýþ desenini sadece kasnakta iþlenebilir.

Önceden kaydedilmiþ deseni silin.

Nakýþ desenini küçültme veya daha buyük kasnak
kullanýn.

Nakýþ desenini kasnaðýn içersine yerleþtiriniz.

Nakýþ desenini kasnaðýn içersine yerleþtiriniz.

Nakýþ desenini kasnaðýn içersine yerleþtiriniz.

Nakýþ desenini kasnaðýn içersine yerleþtiriniz.

Kumaþý kasnaðýn içersinde gerdiriniz.

Üst iplik ve Alt ipliði tekrar gözden geçiriniz.

Talimata göre takip edin.

Uyarý otomatik olarak kayboluyor Dikiþ ayaðý yukarý
alýndýysa eðer.

Uyarý otomatik olarak kayboluyor Dikiþ ayaðý yukarý
alýndýysa eðer.

Dikiþ ayaðýný indirin.

Problemlerde BERNÝNA Satýcýsý yardýmcý olacaktýr.

Dikiþ Bilgisayarýný acma ve kapama tuþundan kullanýn.
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Mesaj

• BERNINA Modemi tanýmlanamýyor. Lütfen modemi
takýnýz ve tekrar deneyiniz. 

• Arama yapýlamýyor, lütfen telefon hattýný kontrol
ediniz ve numarayý tekrar çeviriniz. 

• Servis saðlayýcý için onaylama baþarýsýz oldu. Lütfen
kullanýcý ismi ve þifreyi kontrol ediniz.

• Servis saðlayýcý ile iletiþm kesildi. Lütfen daha sonra
deneyiniz yada bir baþka servis saðlayýcý kullanýnýz. 

• Modemde bilinmeyen bir hata oluþtur. Lütfen tekrar
deneyiniz.

• Myartista Portalýnda dosyalarý saklayamazsýnýz yada 
silemezsiniz

• Myartista Portalý ile iletiþimde bir sorun oluþtu.
Lütfen tekrar deneyiniz. 

• Dikiþ/Nakýþ bilgisayarýnýz en iyi þekilde çalýþýr
vaziyette tutmak için þu iþlemleri yapmanýn zamaný.
Ýplik ve tiftikleri dikiþ levhasýnýn altýndan ve besleme
aðzý bölgesinden temizleyiniz. Bu talimatlar kullaným
kýlavuzunun 185. sayfasýnda bulunabilir. 

• Düzenli servis kontrol zamaný. Lütfen randevu için 
BERNINA satýcýnýzla temas kurunuz. 

• Dikiþ/Nakýþ bilgisayarýnýzý servis kontrolü için
BERNINA satýcýnýza götürmemeyi tercih ettiniz. Bu
mesaj bir dahaki düzenli servis zamanýna kadar
görünmeyecektir. 

• Ana motor durdu. Lütfen çengel sistemini kontrol
ediniz. 

Talimat

modemi tanýmlamýyor tekrar takýnýz.

konrtol ediniz tekrardan deneyiniz.

kontrol ediniz tekrardan deneyiniz.

aðlama hatalarý lütfen tekrar deneyiniz.

Modemi tekrar deneyiniz.

Im myartista Portal oldu þimdi yeniliklerden
bilgileneceksiniz.

Tekrar myartista portaline baðlanmayý deneyin.
Gerekirse modemi sokup tekrar baðlayýn.

Bu mesaj yaklaþýk 180'000 dikiþin (düðümün) ardýndan
görüntülenecektir. Temizleme ve yaðlama iþleminden
sonra mesajý kapatmak için «OK» seçeneðini týklayýn.
Mesajý «geçici olarak» silmek için «ESC» seçeneðini
týklayýn. Ancak, dikiþ/nakýþ bilgisayarý yeniden
baþlatýldýðýnda yeniden görüntülenecektir. «ESC»
seçeneðini üç kez týklayarak bunu «sildikten» sonra
yaklaþýk bir 180,000 dikiþ (düðüm) gerçekleþene kadar
mesaj tekrar görüntülenmeyecektir.

Dikiþ/nakýþ bilgisayarýný servis için BERNINA satýcýsýna
götürün. Bu mesaj yaklaþýk dikiþten 2'000'000 dikiþten
sonra görüntülenecektir. Servis sonrasýnda dikiþ
tezgahý Bernina servis elemaný tarafýndan «0» olarak
ayarlanýr. Mesajý geçici olarak «silmek» için «ESC»
tuþunu týklayýn. Ancak, dikiþ/nakýþ bilgisayarýnýn
yeniden baþlatýlmasýnýn ardýndan mesaj tekrar
görüntülenecektir. «ESC» seçeneðini üç kez týklayarak
bunu «sildikten» sonra yaklaþýk bir 2'000'000 dikiþ
(düðüm) gerçekleþene kadar mesaj tekrar
görüntülenmeyecektir (örneðin, 4'000'000 dikiþ).

Önerilen sýklýkta düzenli bakým yapýlmamasý halinde
dikiþ/nakýþ bilgisayarýnýn sorunsuz bir þekilde
çalýþmasý garanti edilemez.

Bobin kapaðýný açýn. Tiftik ve iplik kalýntýlarýný çýkarýn
ve kopça sistemini temizleyin.
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Yardýmcý Parçalar
ve Aksesuarlar

Yardýmcý Parçalar 
• BERNINA bilgisayar sistemi

• Yardýmcý parçalarýn baðlanmasý

Aksesuarlar 
• Bavul sistem • Nakýþ Mega Kasnaðý 

• Nakýþ Kartlarý 
• BERNINA artista yazýlým

260

262
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Harici Cihazlar 

BERNINA Bilgisayar Sistemi 

Yardýmcý Parçalar 
Aþaðýda belirtilen yardýmcý unsurlar arista 730 nakýþ
bilgisayarýna baðlanabilir.:
• BERNINA Modem
• BERNINA Ethernet Card 

arista 730 brode bilgisayarýnýzý bie brode bilgisayar
sistemine dönüþtürmek için yardýmcý unsurlarý (özel
aksesuarlar) takýnýz ve hobinizi yaratýcýlýðýn sýnýrsýz
yüksekliklerine çýkarýnýz. 

Not:
Tüm yardýmcý unsurlar ülkeye baðlý olarak özel
aksesuarlardýr. Bilgi için BERNINA satýcýnýza
danýþýnýz!

Modem / Ethernet Card
(Giriþ my artista Portal)
Dikiþ bilgisayarý direk olarak my artista da portal da bilgi edinmek için
girebilirsiniz ve özel olarak sadece dikiþ bilgisayarýnda özel program
orada farklý desenler ve seçilmiþ olarak nakýþ kasnaklarý direk olarak
ordan indirebilirsiniz.

Baðlama oluþturmak Modem den
Modemi açýnýz
Portal iþarettine basýnýz
bildiri verecek baðlantý için eveti oaylayýn
baðlantý bildisi geldiðinde OK onaylayýn
Artýk Ekranýnýzda Desenleri görebilirsiniz ve kasnaðýza göre desen
seçeblirsiniz.

Baðlama Ethernet Card
Ethernet cardý açýnýz, takýnýz,
Portal iþarettine basýnýz.
Bilgisayar baðlantý arýyor
baðlantý bulunduðu zaman ekrana geliyor.

Nakýþ bilgisayarý için bilhassa yaratýlmýþ Portal sitesine
sizi getiren my artista portal bilgi kaynaðý ile direk
baðlanma yada ilave olarak bir Bernina USB. dan video
dersleri seyretmek veya nakýþ modülünü baðlayarak
dikiþ bilgisayarýnzý nakýþ bilgisayarýna dönüþtürmek
mümkündür.

Daha fazla bilgi için BERNINA satýcýnýza baþvurunuz.
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Yardýmcý Parçalarýn (Nakýþ Bilgisayarýna uyumlu) Baðlanmasý

yardýmcý parçalarýn baðlanmasý
Harici cihazý brode bilgisayarýnýn sað tarafýndaki
sokete takýnýz (sembole bakýnýz)

Not:
Harici cihazlar kullaným kýlavuzunu da
ihtiva eder! 

Dikkat:
BERNINA artista 730 nakýþ bilgisayarý
ile sadece harici cihazlar
kullanýlmalýdýr.

BERNINA satýcýnýza danýþýnýz!

1

2

1 BERNINA-Modem
BERNINA-Ethernet Card
BERNINA-Nakýþ Deseni cardý

2 USB Stick

3

3 PC-Baðlantý
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Aksesuarlar

artista 730 Size yenilkler getiriyor. Özel aksesuar. Bernina Yetkili
Satýcýlarýnda

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

Bavul Sistemi 

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

Not:
Bavul sistemi bilgisayarlarý kýsa
mesafelerde toz, kir ve rutubetten
korur

Dikkat: 
Uçak, otobüs ya da tren ile
seyahat ederken, bavul sistemi
sadece yolcu yaný bagajý ya da
«kýrýlacak eþya» olarak
taþýnmalýdýr! Bavul sistemi
normal bagaj gibi taþýnmamalýdýr! 

Nakýþ Bilgisayarý için Bavul 
nakýþ modülünü saklamak üzere
bavula yerleþtirmek için bölme ve
gözleri basitçe çýkarýnýz (nakýþ
kolu yüzleri ön tarafta) 
bölme ve gözlere standart
aksesuarlarý koyunuz ve
yerlerine geri yerleþtiriniz
bavul ilave özel aksesuarlar için
yer saðlar
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Ekstra geniþ motifler, geniþ tasarým kombinasyonlarý
ya da uzun nakýþlarý kolayca dikmek için nakýþ Mega-
kasnaðý kullanýnýz.
Mega-Kasnak ile üç nakýþ pozisyonu mümkündür. Eðer
Mega-Kasnak yeniden konumlandýrýlýrsa nakýþ
bilgisayarý durur ve Mega-Kasnaðýn hangi nakýþ
pozisyonuna (1, 2 ya da 3) hareket ettirilmesi
gerektiðini belirten bir mesaj görünür
Artista 730 iþaretli þablonlarý kullanabilirirsiniz.

Extra buyük Kasnak ile kullaným için extra geniþ
motifler örnegin eðer Nakýþ Bilgisayarý Bernina
modeminde veya Bernina Ethernet Card My Artista
Portal ile Desen Ýndirebilirsiniz.

Nakýþ Mega Kasnaðý

Not:
Nakýþ Mega-Çemberi kullaným
kýlavuzu ihtiva eder!

Nakýþ Kartlarý 

Halihazýrda nakýþ bilgisayarýnda destekleyici unsurlar
olarak mevcut bulunan programlanmýþ BERNINA nakýþ
kartlarýna ilaveten, nakýþ tasarýmlarýný ya da nakýþ
tasarým kombinasyonlarýný saklamak için «boþ» þahsi
tasarým kartlarý da mevcuttur.

Programlanmýþ BERNINA nakýþ kartlarý özel bir tema
içinde bir dizi nakýþ tasarýmlarý ihtiva eder. Konu
alanlarý sürekli desteklenir ve geniþletilir.

Bu nakýþ bilgisayarý ile ayný zamanda daha önceden
programlanmýþ BERNINA nakýþ kartlarý da kullanýlabilir.

Nakýþ Kartlarýnýn Takýlmasý
Nakýþ bilgisayarýnýn sað tarafýnda bulunan yuvaya
tasarým kartýný takýnýz (sembol için bakýnýz)

• Tasarýmlar artýk açýlabilir ve ekranda gösterilebilir

Nakýþ Kartlarýnýn Çýkarýlmasý
Nakýþ Kartý Çýkarma butonuna dokununuz

• Butonun uzantýsý görünür
Butona tekrar dokununuz

• Nakýþ kartý nakýþ bilgisayarýndaki kart yuvasýndan
görünür
Nakýþ kartýný çýkarýnýz

Dikkat: 
Bilgisayar kullanýmda iken nakýþ
kartlarýný çýkartmayýnýz! 

1

1 Nakýþ Kartý

Talimat
Kullanýmda eski Desen Kartlarýný
örnegin 180 Renk olarak
Farkediliyor.
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264 Yardýmcý Parçalar ve Aksesuarlar – Aksesuarlar

BERNINA artista Nakýþ Yazýlýmý 

Bir kiþisel bilgisayarda bulunan motifleri kombine etmek, geniþletmek
ve deðiþtirmek için BERNINA artista PC yazýlýmýný kullanýnýz. Yazýlým
ayný zamanda tamamý kendinize ait motifler yaratmanýza olanak tanýr.
Tüm tasarým iþlemi ellerinizdedir: ilk taslaktan nakýþ dikiþine nihai
aktarmaya kadar tüm seçenekler size aittir.

Oluþturduðunuz bitmiþ tasarýmlar, bir USB baðlantý kablosu ile bunlarý
direk olarak brode edebileceðiniz brode bilgisayarýna transfer edilir.
USB baðlantý kablosu nakýþ bilgisayarý ile birlikte temin edilir.

USB Baðlantý Kablosunun PC’den Nakýþ Bilgisayarýna
Baðlanmasý 

USB baðlantý kablosunu ý brode bilgisayarýnýn sað tarafýndaki
sokete takýnýz (sembole bakýnýz)

Nakýþ Tasarýmý (PC) Saklama Opsiyonlarý 
• PC’de 
• artista 730 nakýþ bilgisayarýnda 
• Kiþisel bir tasarým kartýnda 
• a BERNINA USB Memory desen

Not:
BERNINA artista brode yazýlýmý
kullaným kýlavuzu ihtiva eder! 

3

3 PC baðlantýsý

Nakýþ bilgisayarýnýz için diðer aksesuarlar hakkýnda BERNINA
satýcýnýza danýþýnýz! 

USB Çubuðu 

Önceden programlanmýþ OESD nakýþ tasarýmlarýna ilave olarak ilave
nakýþ desenleri için veri çubuklarý ve ayný zamanda boþ hafýza
çubuklarý da bulunmaktadýr (BERNINA Kiþisel hafýza Çubuðu) bunlar
sayesinde nakýþ desenleri veya desen kombinasyonlarýnýn
kaydedilmesi mümkündür.
Programlanmýþ olan OESD çubuklarý bir dizi konuyla ilgili nakýþ
deseni içermektedir. Sürekli olarak konu ilave edilmektedir ve
koleksiyonlarý geniþletilmektedir www.embroideryonline.com
adresinden veya BERNINA satýcýsýndan tüm konulara iliþkin geniþ bir
koleksiyon temin edilebilir.

USB nakýþ tasarým çubuklarýnýn baðlanmasý 
çubuðu nakýþ bilgisayarýnda belirtilen porta yerleþtirin (sembole
dikkat edin) ekran aracýlýðý ile içeriðe eriþilmesi mümkündür 

USB nakýþ tasarým çubuðunun çýkarýlmasý
çekerek çýkarýn

2

2 USB Çubuðu

Talimat
Nakýþ Desenlerini Kombine etmek farklý Desenleri birbirine
Kombine etmek. Ýlk olarak memory ye kaydedilmiþ olmalýdýr.,
nakýþ bilgisayarýna. Ve daha sonra istediðiniz desenleri
kombine edebilirsiniz.

Dikkat: 
Dikiþ bilgisayýndan bir çalýþma
sýrsýnda örnek sikiþi çýkarýn!

Ýþiniz Bittiði zaman USB kablsonu
baðlama kablosu Dikiþ
Bilgisayardan çýkarýnýz.
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Sözlük

Ekle
• ekle ekleme suretiyle kombine etmek, birleþme

veya artma anlamýna gelir
• yeni bir motif ekleme.

otomatik
• örnegin dikiþ ilikleri ile ilgili olarak
• eðer uzunluk önceden proglanmýþsa auto yazýsý

berilecektir. Örnegin ilik otomatik olarak
proglanmýþ, uzunlukta dikilir kendiliðinden.

otomatik ayaralama
• tekralama yeniden yapma anlamýna gelir,

dolayýsýyla otomatik tekralama bir þeyin
kendiliðnden yeniden yapýlmasýdýr.

• Harici iðne pozisyon butonun basýlýlý tutmak iðne
pozisyonunun hýzlý otomatik hareketine yol açar
kendiliðnden.

Balans
• bir dikiþin veya motifin dengelenmesini

bozulmalarýn düzeltilmesi için, bir dikiþ veya yana
doðru hareketli bir dikiþin deðiþtirilmesi anlamýna
gelir.

Kontrol
• kontrol etmek incelemek gözden geçirmek nakýþ

yaparken bilgisayar hangi nakýþ kasnaðýnýn monte
edilmiþ olduðunu kontrol eder ve kumaþý motif
üzerideki pozisyonda kontrol etmek üzere gider.

CLR (sil)
• temizlemek, silmek
• foknksiyonlar veya komutlar silinebilir ve orjinal

pozisyona yeniden ayarlanýr

Kopyalama
• kopyalama ikinci nüshasýný çýkarma sureti alma 
• çoklama anlamýna gelir (bire bir kopyalar yapma)
• bir motifin kopyalanmasý aktif motifin tam olarak

kopyasýnýn yapýlmasý anlamýna gelir.

Edit
• edit etme yazma yayýnlama bir metni iþleme

baskýya hazýrlama
• motifler tasarým menüsünde edit edilebilir (edit 1

veta edit 2) örnegin aynalanmýþ, ölçümlendirilmiþ
vs

ESC
• bir fonksiyon kapatýlmasý orijinal pozisyona geri

dönme (örnegin orijinal ekran ayarlarýna)

Sonbahar
• güz
• artista 730 nakýþ tasarýmlarý, ilkbahar, yaz,

sonbahar ve kýþ olmak züere 4 kýsma ayrýlýr.

Yardým
• yardým, yardým etmek, asiste etmek dikiþ ve

nakýþ bilgisayarýna yerleþtirilen ve örnegin dikiþte,
foksiyonlar vs.hakkýnda bilgi veren bir program.

Kalibre Etmek
• kalibre etmek, ölçmek ayalamak ayarlama

anlamýna ölçülerin belirlenmesi ekranýn
ayarlanmasý anlamýna gelir.

manuell
• elle yapýlan 
• bir manual ilik 4 veya 6 adýmda dikilir (iliðin türüne

baðlý olarak). Diken pozisyonlarý akran üzerinde
elle deðiþtirir.

Mega Kasnak
• mega tabiri çok geniþ anlama gelir,kasnak tabiri

çerceve anlamýna gelir.
• Çok geniþ motiflerin veya uzun bordürlerin dikiþi

için ekstra geniþ nakýþ kasnaðý.

Hafýza
• hafýza, depo
• program ve veriler iþlenmek için kaydedilir ve

hazýrlanýr
• dikiþ ve nakýþ bilgisayarýnýn hafýzasý dikiþ

kombinasyonlarý veya motiflerini kaydetmek
amacýyla kullanýlabilinir.

Menü
• özet genel görünüþ, fonksiyonlarý seçimi.

Modem / Ethernet Card
• Modem-Ethernet Card bir modem ile telefon

þebekesi vasýtalarýyla artista 730 dikiþ ve nakýþ
bilgisayarýna veri trasnfer etmek için kullanýlýr.

Yeni
• yeni ev
• yeni bir motif çalýþmasý
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OK 
• tamam evet 
• girilmiþ olan bi komutu veya yapýlmýþ olan bir

deðiþikliði teyit etmek için kullanýlýr.

PC 
• Kiþisel Bilgisayar

Çevre Bilimi
• bir bilgisayar sisteminin merkez biriminin parçasý

olmayan cihaz
• artista 730 çevre bilimi olarak,örnegin bir USB

sahip.

Çevre cihazý
• bir bilgisayar sisteminin merkez birimine ait

olmayan cihaz
• artista 730’da örneðin modem yada

Pop-up
• pop-un menüsü (kendiliðnden açýlan) veya aniden

açýlan
• ekranda bir geniþ çubuðunun yanýndaki oka

dokunulduðunda açýlan ve içindekileri listeleyen
özel ekran.

Portal
• kapý giriþi
• artista 730 için özel bilgi kaynaðý
• artista 730 için özel tasarlanmýþ olan portal my

artista portaldýr. Bernina Ethernet card ile
baðlandýðýnda ve portal foksiyonu seçildiðinde
artista 730 my artisa portala baðlanýr ve burdan
örnegin motifler yüklenebilir.

Tedarikçi
• iletiþim hizmetleri saðlayan kiþi beya kuruluþ

örnegin internet eriþimi
• tedarikçi firma artista 730 için my artista portala

eriþim saðlar. Çeþitli tedarikçiler bulunmaktadýr.
• Bunlardan herhangi birini seçmekte serbestsiniz.

Bir baðlantý gerçekleþtirmek için, tedarikçi adýný
tedarikçi numarasýný, kullanýcý adýný ve þifreyi
giriniz.

Tam Kompanzasyon
• motifin normalden fazla boþluk/atlamasýný

ayarlamak örnegin dýþ hatlarýn hatalý olduðu veya
motifin bozulduðun durumlarda kullanýlýr.

Hazýr
• hazýrlanmýþ, baþlamak için bekleyen nakýþ

menüsünde ready motifi derhal dikilebileceði
anlamýna gelir.

yuvarlama
• tarama kapsamlý bir dosya (örnegin dikiþlerin

seçimi) tam olarak gösterilmediðinde yuvarlama
foksiyonu baþka kýsýmlarý ekran üzerinde
göstermek amacýyla kullanlabilir.

Kurulum
• belirlemek, baþlamak, yapý
• kurulum programýnda örnegin fabrika ayarlarýný

kendi kiþisel ihtiyaçlarýnýza göre belirleyebilir ve
ayarlayabilirsiniz.

yazýlým
• program için jenerik terimi (örnegin bilgisayar

programlarý)
• donanýmýn tersidir, bir bilgisayarýn fiziksel veya

somut birleþenlerini, tarif etmek için kullanýlan
terim tersidir (örnegin kasa,motor vs.) 

Ýlkbahar
• ilkbahar (mevsim)
• artista 730 motifleri ilkbahar, yaz sonbahar ve kýþ

olmak üzere 4 kýsma ayrýlýr.

Yaz
• artista 730 motifleri, ilkbahar, yaz, sonbahar ve

kýþ olmak üzere 4 kýsma ayrýlýr.

dokunmatik ekran
• sensör ekran
• klavyede bir tuþa basmaktansa ekranda bir

butona dokununuz.

Kullaným Kýlavuzu
• Çeþitli dikiþ ve nakýþ özellikleri hakkýnda bilgi

sahibi olmak için kendi kendine yardým programý.

Güncelleme
• son versiyon
• Dikiþ nakýþ bilgisayar yazýlýmýný güncelleme
• yeni bir versiyon veya son versiyonu kurma veya

bir program kýsýmlarýný güncelleme.

Üst modele terfi
• daha yüksek seviyeye geçme, iyileþtirme

yükseltme dikiþ nakýþ makinenin foksiyolarýný
iyileþtirmek veya geniþletmek anlamýna
gelmektedir.

 
032131.70.19_0606_a730_TR



267Sözlük – artista 730

USB 
• Evrensel seri baðlantý
• dikiþ ve nakýþ bilgisayarýnda çevre birimlerine

baðlanmak için USB baðlantýlarý bulunmaktadýr.

Windows CE
• CE tüketici elektroniði deyiminin kýsaltýlmasýdýr 
• artista 730 dikiþ nakýþ bilgisayarý ile kullanýlan

iletim sistemi.

Kýþ
• artista 730 motifleri ilkbahar, yaz sonbahar ve kýþ

olmak üzere dört mevsime bölünmüþtür.

Zoom 
• odaklanmak, büyütmek, yeniden ölçümlendirmek.
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Pratik Dikiþler

268 Dikiþ Özeti – artista 730

Ýlikler

16 yönlü dikiþ

Dekoratif Dikiþler 9mm / 40mm

4 Yönlü dikiþ
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Burçlar 

Yorgan Dikiþleri

 
032131.70.19_0606_a730_TR



272 Dikiþ Özeti – artista 730

Alfabeler
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274 Nakýþ Tasarým Kolleksiyonu – artista 730

Butterfly

9461

Daffodils

137160

Bahar 

88

127

geniþlik, mm

uzunluk, mm

Iris

137171

Little pansies

3757

Floral wreath

9896

Nakýþ süresi 
dakika olarak

51

11

51 52 12

27
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Yaz 

Little wild rose

5862

White rose

119196

Fuchsia

134216

Flowers with butterfly

12761

DaisyLace border

14852 3650

88 6514

13 34 4
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Güz 

3 Quilts

15349

Quiltoutline

140140

Mushrooms

121121

Sunflower

111158

Grape leaf

6197

23

55

7 56

13
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Kýþ 

Sprig of pine

105178

Holly and bird

119120

Holly and heart

114164

Lace heart

12695

Royal fdl

4666

65 55 40

3713
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Alfabeler

Alice Blackboard Childs Play

Cursive Drifter King Charles

Lisa London Swiss block

Varsity block

Font yükseklið: min. 8mm / max. 50mm Font yükseklið: min. 8mm / max. 50mm Font yükseklið: min. 13mm / max. 30mm

Font yükseklið: min. 7mm / max. 60mm Font yükseklið: min. 6mm / max. 40mm Font yükseklið: min. 8mm / max. 50mm

Font yükseklið: min. 13mm / max. 75mm Font yükseklið: min. 8mm / max. 50mm Font yükseklið: min. 6mm / max. 60mm

Font yüksekliði: min. 6mm / max. 35mm
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Indeks

A
Alfabe, dikiþ için harfler   97-108
• Monogram için Genel   103
• Alfabe seçimi   99
• Küçük yazý seçimi   101
• Harf kombinasyonu   100
• Kombinasyonda düzeltme   

102, 108
• Monogram büyüklüðü 1   104-106
• Monogram büyüklüð 2+3   107-108
• Harf büyüklüðü deðiþtirme   101
• Fonksiyonla baðlantýlý harfler   

101-102
• Genel Tablo   98
Alfabe, Nakýþ için harfler 234-239
• Harf kombinasyonu   237-238
• harf düzeltme   234
• Harf deðiþtirme   235-237
• Harf birleþtirme   234
• Harf ve nakýþ örneði kombine 

etme   238-239
Sürgülü masa 11
Harici cihazlar için baðlantýlar

194, 261
Dýþ kontur (step dikiþ) 

deðiþtirme 242
Aksesuar kutusu   10
alt ipliði geçirme   201
alt ipliði yukarý çekme   15
alt ipliði sarma   13
Ana ayarlarý geri çaðýrma   24
Ana þalter   11
Ayak pedalý   11

B
Bal peteði dikiþiyle bitirme   54
Basit menü seçimi   26-27
Bellekten dikiþ   157-162
• Genel   158
• bütün kombinasyonlarý 

yansýtmak   162
• kombinasyonu durdurmak   162
• bir örnek kombinasyonu içerisinde

düzeltme   161
• boþ bellek bankasýný açma   160
• boþ örnek gösterge alaný   159
• bellek bankasý içeriðini silme   162
• bir bakýþta bellek - içeriði   160
• kaydedilmiþ bir kombinasyonu

açmak   160
• örnek kombinasyonlarýný -program-

lama ve kaydetme   158, 159
Bellekten nakýþ 247-252
• bütün kayýtlý örnekleri silme   252
• kayýtlý bir örneði silme   251
• örneðin üstünü dikiþle/nakýþla

örtme/kaplama   250-251
• bellek kartýna kaydetme   249
• nakýþ bilgisayarýnýn belleðine 

kaydetme   248-249

Beyaz iþ nakýþý   82-88
• nervür dikiþi   84-86
• fisto bitirme dikiþi   88
• Antep iþi dikiþi   83
• havalý fisto   87
• dantel dikme   82
Bildiriler   188-190, 256-258
BSR ile yorgan iþi   149-152
• BSR modunda fonksiyonlarýn 

kullanýmý   150
• düz ve zikzak dikiþ 

uygulamalarý   151
• BSR - fonksiyonunun 

kapatýlmasý   151
• Sinyal vericiyi açma/kapama   151
• BSR - fonksiyonundan çýkma   151
• BSR - mod 1   149
• BSR - mod 2   149
• Genel bilgiler   149
• BSR - fonksiyonunun 

baþlatýlmasý   151
• Hazýrlýk   150
Bobini yerleþtirme   14
Bobin kapsülünü çýkarma/ 

yerleþtirme   13
Bordür iþleme   245
Bordür sonu   61

Ç
Çift - overlok dikiþi   55

D
Dantel dikiþi   244
Dekoratif dikiþ   73-96
• Kullaným   75-76
• Dekoratif dikiþ seçme   75
• Fonksiyonla baðlantýlý dekoratif 

dikiþ   77-78
• Kombinasyon modunda dekoratif

dikiþ   79-80
• Genel Tablo   74
Denge 
• Düðme iliði   113
• Pratik ve dekoratif dikiþ   183
• Çapraz taþýma örneði   184
Dikiþ geniþliðini deðiþtirme   23
Dikiþ uzunluðunu deðiþtirme   23
Dikiþ bilgisayarý detaylarý   8-9
Dikiþ aksesuarlarý   10
Dikiþ programý   42
Dikiþ için (özel) Fonksiyonlar 

30-33
• F - Butonu   28
• Tezgahta örnek sonu   28
• Ýðne pozisyonunu deðiþtirme   28
• Dikiþ danýþmaný   28
• Tezgahta geri butonu   28, 213
• Setaup - Butonu   28
• Nakýþ modu/Dikiþ modu   213
• Tutorial   28
• Deðiþtirilen dikiþ geniþliði 

veya dikiþ uzunluðu göstergesi   30
• Denge   32

• Rakam olarak (mm) veya düðme
ölçümü olarak Düðme iliði uzunluðu-
nu girme   31

• Ýplik gerilimi   32
• Büyük harf/küçük harf   32
• Tarih   33
• Düðme iliði uzunluðunu 

programlama   31
• Kombinasyonu durdurma   31
• kombinasyonu ayýrma   31
• uzun dikiþ   30
• silme/iptal   31
• sürekli geri dikiþ   33
• manuel 4 veya 6 kademeli 

düðme iliði   31
• Bellek   33
• motor hýzý   32
• Çok  fonksiyonlu alan   31
• Örnek baðlangýcý   30
• örnek uzatma 2-5x   30
• örnek tekrarlama   32
• myartista portalý   33
• Ýðne stop ayarý   31
• dikiþ ayaðý göstergesi   30
• Alfabelerde harf büyüklüðü   31
• Monogramlarda harf büyüklüðü   31
• kaydetme   31
• dikiþ yönünde ayna görüntüsü/ters

görüntü (yukarýdan/alttan)   30
• Ayna görüntüsü/ters görüntü 

sað - sol   30
• numaralý dikiþ seçimi   33
• dikiþ sayacý   31
• alt taþýyýcý   33
• Denetleme fonksiyonu   32
• dikiþ - fonksiyonu (4 birleþtirme 

dikiþi)   32
Nakýþ için fonksiyonlar ve 

göstergeler 207-212
• Ekran Kayýt 1   207
• Ekran Kayýt 2   207
• Kayýt 1’e git   210
• Kayýt 2’ye git   209
• Kontrol   207
• tek/çok renkli örnek   212
• Ýplik gerilimi   211
• Renk sayýsý   208
• renk örneði gösterge alaný   208-211
• Soru/Yardým (‘?’)   208-212
• Yardým hattý   208
• Bir fonksiyon içerisinde 

silme/iptal   209
• örnek büyüklüðü   207, 211
• örnek büyüklüðünü 

deðiþtirmek   209
• örnek bilgisi   207
• örnek ortasý   207
• yeni nakýþ örneði   208
• çerçeveyi kaydýrma   211
• Harfleri deðiþtirmek   210
• kaydetme   209
• ayna görüntüsü/ters görüntü 

üst/alt   210
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• Ayna görüntüsü/ters görüntü 
sað - sol   210

• Nakýþ akýþý kontrolü   212
• nakýþ özelliklerini deðiþtirme   210
• nakýþ hýzý   212
• nakýþ menusu   208
• nakýþ örneðini döndürme   209
• nakýþ örneðini kopyalama   208
• nakýþ örneði ilave etme   209
• nakýþ örneðini enine veya 

uzunlamasýna deðiþtirme   209
• nakýþ örneðini kaydýrma   209
• nakýþ çerçevesi göstergesi   211
• nakýþ çerçevesi seçme   207
• nakýþ çerçevesini kaydýrma   212
• nakýþ süresi   207, 211
• bir nakýþ kombinasyonu içerisinde

deðiþiklik yapma   208
• zoomlama   208
• Kayýt 1 ekranýna gitme   211
Düðme dikme programý   132
Düðme ilikleri   109, 133
• Genel olarak   111
• otomatik Heirloom, yuvarlak ve

köþeli düðme ilikleri   121, 122
• doðrudan uzunluk girdili 

otomatik düðme iliði   115
• düðme ölçüm sistemli 

otomatik düðme iliði   117
• otomatik çamaþýr ve streç 

düðme ilikleri   119-120
• düðme ilikleri için denge   113
• dekoratif düðme ilikleri   131
• düðme iliði programýndaki 

fonksiyonlar   111
• düz dikiþ düðme iliði 127-128
• devrik düðme iliði 129-130
• düðme ilikleri için yükseklik 

dengeleme   115
• uzun süreli bellekte düðme iliði   118
• iplik yerleþtirmeli düðme 

iliði   114-115
• manuel 4 veya 6 kademeli 

düðme iliði   125-126
• genel dikiþ tablosu   110
• düðme iliði dikiþ sayacý   123-124
• bilinmesi gerekenler   112
• büzmeli dikiþ   63
• çapraz dikiþ   81
Düz dikiþ   41
Düz baðlantý dikiþi   57

E
Ekran   12
Enine taþýma örneði   89-93
• Genel   89-93
• otomatik olarak 16 dikiþ 

yönüyle birleþtirme   92-93
• þablonla manuel olarak 

kombine etme   91
Emniyete iliþkin açýklamalar   1-2
Eternet kart   192-193, 260

F
Farklý dikiþ türleri   216-217
• düz yay dikiþi   216
• dekoratif dikiþ   217
• yüzyüze dikiþ   216
• çevreleme dikiþi   217
• altlýk dikiþi   216
• birleþtirme dikiþi   217
Fermuar   45-47
Fonksiyonlarý seçme   24

G
Geçici kiþisel hafýza   24, 39
Genel aksesuar   262-264
• artista - nakýþ yazýlýmý   264
• bavul sistemi   262
• nakýþ örneði kartlarý   263
• Mega - Hoop nakýþ 

çerçeveleri   263
• USB - stick   264
Genel nakýþ örneði 

tablosu   268-273
Genel nakýþ örneði 

tablosu   274-278
Genel Fonksiyonlar
• Ekran satýrýný ileri hareket 

ettirme   29, 206
• Ekran satýrýný geri hareket 

ettirme   29, 206
• Dönen iplik bobini   206
• Münferit mod   29
• ESC   29, 206
• Soru/Yardým (‘?’)   29, 206
• Kombinasyon modu   29
• OK   29
• Seçme menüsüne dönüþ   206
Geniþ lastik bant dikmek   65
Gölge nakýþý   246

H
Harici Fonksiyon   28, 213
• Otomatik Ýplik Kesici   28, 213
• cir (temizle) - Butonu   28
• Dikiþ geniþliði ve dikiþ 

uzunluðu düðmeleri   213
Harici Cihazlar   192-194, 260-261

Ý
Ýçerik tablosu   5
Ýðne, iplik, kumaþ   17
Ýðne - iplik - oraný   18
Ýðne deðiþtirme   15
Ýðneden iplik geçirici   15
Ýðne pozisyonunu deðiþtirme   24
Ýðne tablosu  18-19
Ýkiz iðne ile kenar kývýrma   60
Ýnce lastik bant üzerinde dikiþ   64
Ýplik makarasý tutucusu 
• yatay pozisyonda   13, 14, 16, 201
• dikey pozisyonda   16
Ýplik ve iðne hakkýnda bilinmesi 

gereken her þey   17
Ýplik, Ýðne, Kumaþ   17
Ýplik kesici

• Baþlýk kapaðýnda   15
• Bobinde   13
• Otomatik iplik kesici   28, 213
Ýplik kopmasý   254
Ýplik gerilimi   34

K
Kablo baðlantýsý   11
Kenar iðneardý dikiþi   43, 44
Kiþisel program   153-156
• Programlama   154
• nakýþ örneðini silme   155
• nakýþ örneðini deðiþtirme   156
• nakýþ örneði seçme   155
• Sorun giderme   186-187, 265
• büzüþmeyi dengeleme   242
Kör dikiþ   52
Kumaþ, iplik, iðne   17
Kumaþ kenarlarýný 

güçlendirme   62
Kuvvetlendirilmiþ overlok 

dikiþi   56

M
Manuel doldurma/yama yapma   68
• Modem   192-193, 260

N
Nakýþ aksesuarlarý   197-198
Nakýþ modülü detaylarý   196
Nakýþ hakkýnda bilinmesi 

gereken her þey   215-222
Nakýþ örneði seçme   23, 25
Nakýþ plakalarý   17
Nakýþa baþlama   204-206
Nakýþ için nakýþ bilgisayarýný 

hazýrlama   201
Nakýþ yoðunluðunu 

deðiþtirme   242
Nakýþ iplikleri   218
Nakýþ denemesi   216
Nakýþ çerçevesini seçme   204-207
Nakýþ çerçevesini sabitleme   204
Nakýþ çerçevesini 

kaplama   221-222
Nakýþ mesnetleri   219-220
Nakýþ modülü takma   199
Nakýþ örneði   224-225
• örnek bilgileri   224
• nakýþ çerçevesini seçme   224
• nakýþ örneðini yakýndan inceleme

(zoom)   225
• nakýþ örneði nakýþý   225
Nakýþ örneði uyarlama   242
Nakýþ örneðini çaðýrma   202-203
nakýþ örneklerini kombine 

etme   231-233
• Örnek kombinasyonunda düzeltme

ve deðiþiklik yapma   233
• nakýþ örneði ilave etme   232
• nakýþ örneði çiftleme 

(kopyalama)   231
Nakýþ örneðini pozisyonlama   

226-227
• Nakýþ ortasýný kontrol etme   227
• nakýþ örneðinin pozisyonunu 

kontrol etme   227
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• nakýþ örneðini çevirme   226
• nakýþ örneðini kaydýrma   226
Nakýþ örneðini deðiþtirme   227-230
• nakýþ örneðini enine ve uzunlamasý-

na yönde deðiþtirme   230
• nakýþ örneðini orantýlý olarak büyüt-

me veya küçültme   229
• nakýþ örneðini ayna görüntüsü 

gibi yansýtma   227-228
Nakýþ örneði renkleri   240-241
• münferit renk partilerini 

nakýþlama   241
• farklý renklerde harf nakýþlama   241
Nakýþ örneklerini tek renkle 

nakýþlama   241
• nakýþ örneði renklerini yeniden

koordine etme   240
Nakýþ - overlok dikiþ   55

O
Otomatik doldurma/yama 

programýný   67
Overlok dikiþi ile kemer   59

P
Pratik dikiþler   35-72
• að gözlü malzemenin dikilmesi   53
• pratik dikiþli dikiþler   38
• kombinasyon modunda pratik 

dikiþler   79-80
• pratik dikiþleri bireysel olarak 

uyarlama   38
• Genel Tablo   36-37

S
Sabit kiþisel hafýza   24-25
Serbest kol nakýþ için adaptöre 

baðlama   200
Serbest kol - sürgülü masa   11
Serbest kol nakýþý   243
Serbest el nakýþý   70
Serbest - El - Sistemi FHS)   12
Setup - Programý   163-176
• Genel   164
• Temas hassaslýðý   169
• ekraný ayarlama   165
• F - butonunu ayarlama   170
• hardware   175
• bilgi   170-171
• bildiriler ve ses ayarlarý   172-173
• dikiþ ayarlarý   166
• Sunucu portalý ayarlarý   174
• nakýþ ayarlarý   167-168
• selamlama/karþýlama 

ekranýnda metin   165
• ana ayarlara geri dönme   175
Süper streç/streç dikiþi   56
Sürgü programý   71
Streç - overlok dikiþi   56

T
Taþýyýcý
• alt taþýyýcý   33
• köþe dikmek   22
• taþýyýcý ve kumaþ taþýma   22
• taþýyýcýyý indirme/kaldýrma   21

lastik bantla triko kenarlarý   66
Tel dikiþ   72
Temizleme   185
Terim açýklamalarý   266-267
Teyel dikiþi   49
Trikoya yama dikmek   69
Triko dikiþli kenar çevirme   58
Tutorial   179-180
Tutorial USB Stick   193

U
Uzun dikiþ   40

Ü
Üç katlý düz çizgi dikiþi   48
üç kat - zikzak dikiþli kenar 

çevirme   51
Üst ipliði geçirme  14, 201
• ikiz iðne, üçüz iðne   16
• diþi kopça programlarý   133

V
Vari - overlok dikiþi   55

Y
Yardým programý   178
Yeni nakýþ verilerini 

hesaplama   228
Yorgan/yorganlýk malzeme 

dikiþi   135-152
• iðneardý dikiþli kenarlý 

aplikasyonlar   146-147
• yorgan/yorganlýk malzeme 

üzerine dekoratif dikiþler   142
• yorganlýk malzeme üzerinde 

serbest el dikiþleri 148
• Paris dikiþleri   145
• Patchwork dikiþi/düz dikiþ   140
• yorgan iþi dikiþ programý   138
• yorgan iþi dikiþi/düz dikiþ   139
• yorgan iþi dikiþi/el dikiþi   141
• saten dikiþi (týrtýl dikiþ)   143-144
• Genel tablo   136
• çeþitli teknikler   137

Z
zikzak dikiþ   50
Zoomlama (nakýþ örneklerini 

detaylý inceleme)   225
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