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ÖNEMLİ 

UYARI!

TEHLİKE!

Yanma, yangın, elektrik çarpması veya yaralanma 
riskini azaltmak için:

1. Makine fiziksel, duyusal veya zihinsel becerile-
rinde yetersizlik olan kişiler tarafından veya 8 
yaşından küçük çocuklar tarafından veya maki-
nenin nasıl kullanılacağına ve ilgili riskler konu-
sunda sözkonusu kişilerin güvenliğinden 
sorumlu bir kişi tarafından talimat verilmedikçe 
makinenin çalıştırılması konusunda deneyim-
den ve bilgiden yoksun kişiler tarafından kulla-
nılmamalıdır.

2. Bu makineyi oyuncak olarak kullanmayın. Bu 
makine çocuklar tarafından kullanıldığında, 
çocukların veya algı düzeyi düşük kişilerin yakı-
nındayken dikkatli olunması gerekir.

3. Bu makineyi sadece bu kılavuzda belirtilen 
amacına uygun olarak kullanın. Sadece ima-
latçı tarafından tavsiye edilen aksesuarları kul-
lanın.

4. Çocukların makineyle oynamamalarını sağla-
mak için çocukların kontrol altında tutulmaları 
gerekir.

5. Eğer makineni kablosu veya fişi hasarlıysa, 
makine düzgün çalışmıyorsa, makine düşürül-
müşse veya bozulmuşsa veya suya düşürül-
müşse bu makineyi asla çalıştırmayın. Maki-
neyi incelenmesi, tamir edilmesi, elektrik veya 
mekanik ayarının yapılması için en yakındaki 
yetkili bayiye veya servise götürün. Makineyi 
asla hava kanallarının önü kapalı şekilde çalış-
tırmayın. Makinenin havalandırma açıklıkla-
rında ve ayak kumandasında lif, toz ve bez 
parçaları birikmemesini sağlayın.

6. Parmaklarınızı bütün hareket eden parçalardan 
uzak tutun. Makinenin iğnesine özen gösterin.

7. Daima uygun dikiş plakasını kullanın. Yanlış 
dikiş plakasının kullanılması iğnenin kırılma-
sıyla sonuçlanabilir.

8. Eğilmiş iğneleri kullanmayın.
9. Dikiş yaparken kumaşı itmeyin veya çekmeyin. 

Bu durum iğnenin kırılmasına yol açabilir.
10. İğneden iplik geçirilmesi veya iğnenin değiştiril-

mesi, bobine iplik takılması veya baskı ayağının 
değiştirilmesi vs. gibi iğne alanında herhangi bir 

Bir elektrikli makine kullanılırken, aşağıda belirtilen-
ler dahil olmak üzere daima temel güvenlik önlemle-
rine uyulması zorunludur:
Bu makineyi kullanmadan önce lütfen kılavuzu dik-
katli şekilde okuyun. 
Kılavuzu makineyle birlikte uygun bir yerde muha-
faza edin ve eğer makinenizi bir başkasına devreder-
seniz kılavuzunu da birlikte verin.
Makine kullanılmadığı veya yanında biri bulun-
madığı zamanlarda, daima güç kaynağı ile olan 
bağlantısını kesin. Makinenin fişini prizden çekin. 

ayarlama yaparken makineyi kapatın (“0”).
11. Temizlik yaparken, dikiş ışığının değiştirilmesi 

gibi bakım işlemi gerçekleştirirken veya kıla-
vuzda belirtilen kullanıcı tarafından başka her-
hangi bir bakım ve ayarlama yaparken makine-
nin fişini daima çıkarın Temizlik ve bakım işlemi, 
kontrol edilmeyen çocuklar tarafından gerçek-
leştirilmemelidir.

12. Makinenin açıklıklarından içeriye herhangi bir 
nesne düşürmeyin veya sokmayın.

13. Bu makineyi sadece kuru ve korunaklı alan-
larda kullanın. Makineyi asla nemli veya ıslık 
ortamda çalıştırmayın.

14. Makineyi aerosol sprey ürünlerin kullanıldığı 
yerlerde veya oksijen uygulanan yerlerde çalış-
tırmayın.

15. Bağlantısını kesmek için, açma/kapama anah-
tarını (“O”) (kapalı) konumuna getirin ve ardın-
dan fişi prizden çıkarın. Kabloyu çekerek çıkar-
mayın; fişi tututarak prizden çekin.

16. Eğer ayak kumandasının elektrik kablosu hasar 
görürse, herhangi bir tehlike sözkonusu olma-
ması için imalatçı veya bir uygun servis görev-
lisi veya benzeri bir kalifiye kişi tarafından 
değiştirilmelidir.

17. Ayak kumandasının üzerine asla herhangi bir 
şey koymayın.

18. Ampulü değiştirirken daima aynı tip ampul kul-
lanın.

19. Makine, sadece FC-485D, KD-1 tipi (100-240V 
aralığında) bir ayak kumandasıyla birlikte kulla-
nılabilir.

20. Bu makine, çifte yalıtıma (ABD/Kanada dışında) 
sahiptir. Sadece aynı yedek parçaları kullanın. 
Çifte yalıtımlı ürünlerin servis işlem için kıla-
vuza bakınız.

Elektrik çarpması riskini azaltmak için:
1. Makinenin prizi takılıyken asla makinenin yanın-

dan ayrılmayın. 
2. Kullandıktan hemen sonra ve temizlik işlemin-

den önce makinenin fişini daima prizden çıka-
rın. 

3. LED RADYASYONU: Asla bir optik cihaz kulla-
narak LED ışığına doğrudan doğruya bakma-
yın. 
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ÇİFTE YALITIMLI ÜRÜNLE-
RİN SERVİS İŞLEMİ

Bir çifte yalıtımlı üründe, topraklama yerine iki yalıtım 
sistemi sağlanır Bir çifte yalıtımlı üründe topraklama 
aracı yoktur ve ürüne bir topraklama aracı ilave edil-
memelidir. Bir çifte yalıtımlı ürünün servis işlem aşırı 
özen ve sistem konusunda bilgi gerektirir ve sadece 
kalifiye servis personeli tarafından gerçekleştirilmeli-
dir. Çifte yalıtımlı ürünün yedek parçaları, üründeki 
parçalarla aynı olmalıdır. Çifte yalıtımlı ürün, 
“DOUBLE INSULATION” veya DOUBLE INSULA-
TED” ibareleriyle belirtilir.

Sembol ürünün üzerinde de bulunabilir.

Tüm hakları saklıdır 
Teknik nedenlerle ve ürün geliştirilmesi amacıyla makinenin 
özellikleri, parçaları ve aksesuarları önceden bildirilmeden her-
hangi bir zamanda değiştirilebilir ve tadil edlebilir. Makineyle 
birlikte verilen aksesuar ülkeden ülkeye farklı olabilir.

BU KILAVUZU SAKLAYIN!

SADECE AVRUPA İÇİN: 
Bu cihaz, sekiz yaşından büyük çocuklar tarafından veya 
fiziksel, duyusal veya zihinsel olarak özürlü kişiler tarafın-
dan veya makinenin nasıl çalıştırılacağı konusunda dene-
yimden ve bilgiden yoksun kşiler tarafından ancak maki-
nenin güvenli şekilde nasıl kullanılacağına ilişkin olarak 
kendilerine bilgi verilmesinden ve potansiyel tehlikeleri 
anlamalarıdan sonra ve kontrol altında tutularak kullanıla-
bilir. Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve bakım 
işlemi, kontrol altında tutulmayan çocuklar tarafından 
gerçekleştirilmemelidir.

AVRUPA DIŞINDA (ABD VE KANADA HARİÇ) : 
Bu cihaz, sekiz yaşından büyük çocuklar tarafından veya 
fiziksel, duyusal veya zihinsel olarak özürlü kişiler tarafın-
dan veya makinenin nasıl çalıştırılacağı konusunda dene-
yimden ve bilgiden yoksun kişiler tarafından ancak onla-
rın güvenliğinden sorumlu kişiler tarafından makinenin 
güvenli şekilde nasıl kullanılacağına ilişkin olarak kendi-
lerine bilgi verilmesinden ve potansiyel tehlikeleri anla-
malarıdan sonra ve kontrol altında tutularak kullanılabilir. 
Çocukların makineyle oynamamalarını sağlamak için 
kontrol altında tutulmaları gerekir.

LÜTFEN DİKKAT:
Eğer makine soğuk bir odada muhafaza edilirse, kullanmadan 
yaklaşık bir saat önce ılık bir odaya getirilmelidir.

Bu ürünü bertarafı durumunda, elektrikli/elektronik 
ürünlerle ilgili yürürlükteki ulusal mevzuata uygun 
olarak güvenli şekilde geri dönüştürülmelidir. Eğer bu 
konuda emin değilseniz, bilgi edinmek için satıcınıza 
danışın. (Sadece Avrupa Brliği için)

  UYARI:

Bu makine sadece evde kullanıma yöneliktir. Eğer yoğun 
şekilde veya ticari olarak kullanılırsa, düzenli temizlik ve 
özellikle titiz bakım gerektirir.
Yoğun veya ticari kullanımdan kaynaklanan aşınma ve 
yıpranma garanti dönemi içinde meydana gelse dahi 
garanti kapsamı dışındadırlar. Böyle bir durumda nasıl 
hareket edileceğine ilişkin karar yerel yetkili servis perso-
neli tarafından verilir.
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PARÇA ADLARI
Parça Adları

 Açma/kapama butonu
 Geri dikiş butonu
 Ters dikiş butonu
 Dikiş genel bakış için çekmece
 Otomatik kilit butonu
 İğne yukarıda/aşağıda durdurma butonu
 İplik kesici butonu
 Sürgülü hız kontrolü 
 Dokunmatik Panel
 İkinci masura pimi için delik
 Bobin sarma durdurucusu
 Bobin sarma mili
 Masura diski büyük
 Bobin pimi
 LCD display
 Üst iplik kılavuzu
 Baskı ayağı baskı kadranı
 İplik germe kolu
  İplik germe kolu
 Başlık muhafazası
 İplik kesici
 İğneye iplik takıcı
 Dikiş masası (aksesuar kutusu)
 İğne
 İğne kelepçe vidası
 Baskı ayağı muhafazası
 İğne plakası
 Bobin kapağı plakası
 Bobin kapağı açma butonu
 Dişli kolu
 Serbest kol
  İlik kolu
 Baskı ayağı kolu
 Taşıma kulbu
 Volan
 Açma düğmesi
 Ayak kumandası bağlantı parçası
 Güç kablo bağlantısı
 Ayak kontrol
 Güç kablosu*
 Balans

*Makineyle birlikte verilen güç kablosu resimde gösterilenden 
farklı olabilir. 

LÜTFEN DİKKAT:
Dikiş makinesini taşımak için, taşıma kulbunu elinizle 
kavrayın ve diğer elinizle dikiş makinesini destekleyin. 
Tasarım ve özellikler önceden bildirilmeden değiştirilebi-
lir. 
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Uzatma masası

• Masanın takılması
Masayı makineden uzağa doğru çekin.
Uzatma masasının bacaklarını açın. 
Masayı iki elinizle tutup usulca sağa doğru çekin.

• Masa yüksekliğinin ayarlanması
Masa bacaklarının ayar vidalarını bir tornavidayla (isteğe bağlı) 
döndürün.

Standart Aksesuarlar
 Zikzak ayağı : A (makine üzerinde ayarlayın)
 Overlok ayağı: C
 Fermuar ayağı:E
 Saten dikiş ayağı: F
 Kör dikiş ayağı: G
 Düğme üzerine dikiş ayağı: T
 Açık parmaklı ayak: F2
 Sürgülü ilik ayağı:R
 İğne çeşitleri
 Masura diski (X2) (Büyük) (makine üzerinde 1 takım)
 Masura diski (X2) (Küçük)
 İkinci masura pimi
 Masura diski (X4) (Büyük) (makine üzerinde 1 takım)
 Tornavida
 Tiftik fırça
 Dikiş sökücü (ilik açıcı)
 Masura ağı
 Sert kapak
 Uzatma masası

İsteğe bağlı aksesuarlara ilişkin ek bilgileri aşağıdaki internet 
adresimizde bulabilirsiniz: 
http://www.mybernette.com/accessories

• Toza karşı koruyucu muhafaza
Kendi özel toza karşı koruyucu muhafazanızla ilgili dikiş talimat-
ları aşağıdaki internet adresimizde mevcuttur: 

www.mybernette.com/cover
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Dikiş Masası ve Aksesuar kutusu
 Dikiş masası, bir ek dikiş alanı sağlar ve serbest kol dikişi 

için kolayca çıkartılabilir. 

 Dikiş masası
 Pim
 Delik

• Dikiş Masasının Çıkarılması
Resimde olduğu gibi, masayı makineden uzağa doğru çekin.

• Dikiş Masasının Takılması
 Masa makinede yuvasına oturuncaya kadar pimi deliğin 

içine sokarak dikiş masasını itin. İkinci masura pimini deliğe 
sokun . 

• Aksesuar kutusu
Aksesuarlar, dikiş masasının içinde muhafaza edilirler.  
Aksesuar kutusunu açmak için kapağı kendinize doğru çekin. 

 Aksesuar kutusu

Serbest kol dikişi
Serbest kol dikişi, çorapların örülmesi ve çocuk giysilerinin diz 
veya manşetlerinin tamir edilmesinde yararlıdır. 

Dikişe genel bakış
  Dikişe genel bakış, dikiş makinesinin alt kısmındaki çek-

mecede muhafaza edilir. 
 Dikişe genel bakış çekmecesi
 Dikişe genel bakış

Çekmeceyi parmağınızla sonuna kadar çekin. Dikişe genel 
bakışa bakmak için sayfaları çevirin. 
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DİKİŞE HAZIRLIK
Güç Kaynağına bağlantı

• Ayak kumandasının kullanılması
Şalteri kapatın .  Ayak kumandası fişini ayak kumandası 
jakına sokun.  Kablo fişişini güç kablosu  bağlantısına 
sokun .  Güç kaynağı fişini duvardaki prize takın.  Güçü 
açın . Ayak kumandası makineye bağlandığında ayak 
kumandası işareti görüntülenecektir.  

 Açma düğmesi
 Ayak kumandası fişi
 Ayak kumandası jakı
 Kablo fişi
 Güç kablosu bağlantısı
 Güç kaynağı fişi
 Duvar prizi
 Ayak kumandası işareti

  UYARI:
Çalışırken gözleriniz daima dikiş alanında olsun ve iplik 
gerdirme kolu, volanı veya iğne gibi hareket eden parça-
lara dokunmayın: 
Daima güç düğmesini kapatın ve makinenin fişini prizden 
çekin:
 - makinenin yanından ayrılırken 
 - parça takarken veya sökerken. 
 - makineyi temizlerken. 
Ayak kumandasının üzerine asla herhangi bir şey koyma-
yın. 

Dikiş Makinenizi Kullanmadan Önce
Dikiş makinenizi ilk defa kullanmadan önce, baskı ayağının 
altında bir kumaş parçası koyun ve makineyi iplik olmadan 
birkaç dakika çalıştırın. Mevcut olabilecek yağı silerek temizle-
yin. 

• Açma/kapama butonunun kullanılması
Güç anahtarının açılması .
Kablo fişini güç kablosu   bağlantısına takın .

 Güç kaynağı fişini  duvardaki prize takın.
Güç anahtarını aç .

 Açma düğmesi
 Kablo fişi
 Güç kablosu bağlantısı
 Güç kaynağı fişi
 Duvar prizi
 Açma/kapama butonu

LÜTFEN DİKKAT:
Açma/kapama butonu, ayak kumandası bağlı olduğunda 
çalışmaz.

• Çalıştırma Talimatları:
Bir anahtar üzerindeki “0” simgesi, bir anahtarın “kapalı” 
konumda olduğunu gösterir.
Kutuplu fişe sahip cihazlarda (veya biri diğerinden daha büyük 
uca sahip fişlerde): Elektrik çarpması tehlikesini azaltmak için, 
bu fiş sadece tek şekilde kutuplu prize takılmak üzere tasarlan-
mıştır. 
Eğer fiş yine prize uymuyorsa, uygun priz takması için bir kali-
fiye elektrikçiye danışın. Fişi hiçbir şekilde değiştirmeyin 
(sadece A.B.D. ve Kanada için).
* Bu dikiş makinesiyle, YC-485EC-1 model ayak kumandası 
kullanılmaktadır.
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Dikiş Hızının Kontrolü

• Sürgülü hız kumandası
Dikiş hızı, dikiş ihtiyaçlarınıza göre sürgülü hız kumandasıyla 
değiştirilebilir. 
Dikiş hızını artırmak için, sürgüyü sağa doğru sürün. 
Dikiş hızını azaltmak için, sürgüyü sola doğru sürün. 

• Ayak kontrol
Makineyi çalıştırmak için ayak kumandasına basın. 
Ayak kumandasına ne kadar fazla basarsanız, makine o kadar 
hızlı çalışır. 
Maksimum dikiş hızı, sürgülü hız kumandasıyla değiştirilebilir. 

LÜTFEN DİKKAT:
Eğer makineyi baskı ayağı en yüksek konumdayken baş-
latırsanız, makine çalışmayacak ve baskı ayağı işareti 
sürekli yanıp sönmeye başlayacaktır Baskı ayağını indirin 
ve açma/kapama butonuna basın. 
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• Geri dikiş butonu 

• Diğer dikişler

• Açma/kapama butonu 

Baskı ayağı kolunu indirin 
Makineyi başlatmak için açma/kapama butonuna basın. 
Makine, önce sol sırada dikiş yapacaktır. Makine ilk birkaç dikiş 
için yavaşça çalışmaya başlar ve sonra sürgülü hız kumanda-
sıyla ayarlanmış hızda çalışır. 
Makineyi durdurmak için tekrar açma/kapama butonuna basın. 

LÜTFEN DİKKAT:
Makine, bu düğmeye basıldığı sürece yavaş çalışır.

Açma/kapama butonu, ayak kumandası makineye 
bağlıyken kullanılamaz. 

 Makineyi baskı ayağı en yüksek konumda başlatırsa-
nız, makine çalışmaz ve baskı ayağı işareti yanıp söne-
cektir. Baskı ayağını indirin ve açma/kapama butonuna 
basın. 

Makine İşletme Butonları

Mod 1 07
Mod 2 07, 11, 28, 29
Fonksiyon Sayfalar 30, 46, 47

Mod 1 01, 02, 05, 06
Mod 2 01, 02, 05, 06, 13, 
Mod 3 01, 59, 60
Fonksiyon  Hemen bir kilitleme dikişi yapmak için Oto-

matik kilitleme butonuna basın. Makine oto-
matik olarak duracaktır. 

Mod 1 01, 02, 05, 06
Mod 2 01, 02, 05, 06, 13
Mod 3 01, 59, 60
Geri dikiş Geri butonunu basılı tutun.
Dikiş Geri butonunu serbest bırakın .
Yavaşça 
geriye 
doğru dikiş 
yapın 

Açma/kapama butonuna basın, makine dura-
caktır.  

 Geri butonunu basılı tutun; makine butona 
bastığınız sürece yavaşça geriye doğru dikiş 
yapar.

Diğer dikişler
 Hemen bir kilitleme dikişi yapmak için geri butonuna basın. 

Makine otomatik olarak duracaktır. 
Fistolar ve ilikler istisna oluştururlar; bunlarda geri butonu işlevsiz-
dir. 

 Mevcut desenin sonunda bir kilitleme dikişi yapmak için oto-
matik kilitleme butonuna basın. 
Makine otomatik olarak duracaktır. 
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• İğneyi yukarıda/aşağıda durdurma butonu  

 
 İğneyi yukarıya veya aşağıya getirmek için iğne yukarıda/

aşağıda durdurma butonuna basın. 

• İplik kesici butonu

 Dikişten sonra iplikleri kesmek için iplik kesici butonuna 
basın. 

 Makine iplikleri keserken iplik kesici işareti sürekli olarak 
yanıp sönecektir. 
İplikleri kestikten sonra bobin ipini yukarı çekmeden dikişe 
devam edebilirsiniz.
İplikleri dikişten sonra otomatik olarak kesmek için istediğiniz 
dikiş kalıbını seçin, sonra iplik kesici işareti görününeye kadar 
iplik kesici butonuna basın ve basılı tutun. 
Makine, kilitleme dikişinden sonra iplikleri otomatik olarak kese-
cek ve Geri dikiş veya otomatik kilitleme butonuna basıldığında 
veya bir kalıp programlanmış otomatik kilit dikişine sahipse 
duracaktır.

• Çift İğne butonu 
 Bir çift iğne kullanırken çift iğne butonuna basın.  Etkinleş-

tirildiğinde, çift iğne işareti görünecektir. 

Çift iğneyle dikişi iptal etmek veya sonlandırmak için, çift iğne 
butonuna iki kere basın.

LÜTFEN DİKKAT:
Çift iğne işareti sürekli yanıp sönerken, diğer bütün duşlar 
ve butonlar işlev görmeyeceklerdir. Çift iğne butonuna 
tekrar basın. Çift iğneyle dikiş için lütfen sayfa 54’e bakın. 

LÜTFEN DİKKAT:
Eğer iplik 30 numaraysa veya daha kalınsa kafa kapağı 
üzerindeki iplik kesiciyi kullanın.
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 Mod butonu
Güç anahtarı açıldığında, doğrudan dikiş deseni seçimi (mod 
1) otomatik olarak ayarlanır
Modu değiştirmek için mod butonuna basın. Sayfa 24'e bakın. 

 Temizle butonu
Belleğe kaydedilmiş dikiş desenini temizlemek için temizle 
butonuna basın.
Sesli uyarı belleğe kaydedilmiş bütün dikiş desenlerini temizle-
mek üzere ‘bip’ sesi çıkarıncaya kadar temizle butonuna basın 
ve basılı tutun. Refer to page 62. 

 Ayna İmajı butonu
Seçtiğiniz dikiş desenini yatay olarak döndürmek için ayna 
imajı düğmesine basın. Sayfa 58’e bakın. 

 Bellek butonu
Seçtiğiniz dikiş desenini belleğe kaydetmek için bellek buto-
nuna basın. Sayfa 56’ya bakın. 

 Numara butonu (Sayfa 24’e bakın)
 • Doğrudan dikiş deseni seçimi.

Mod 1’de 01’den 10’a kadar dikiş desenlerini doğrudan doğ-
ruya seçebilirsiniz (doğrudan dikiş deseni seçim modu).
 • Sayısal dikiş deseni seçimi

1-2 arasındaki modlarda arzu ettiğiniz dikiş desenini seçmek 
için 2-haneli bir desen numarası girin.

 Dikiş genişliği butonu
Dikiş genişliğini değiştirmek için “ ” veya “ ”a basın. Sayfa 
29, 32’ye bakın. 

 Dikiş uzunluğu butonu
Dikiş uzunluğunu değiştirmek için “ ” veya  “ ”'a basın. 
Sayfa 29'a bakın.

 İmleç
Dikiş deseni kombinasyonunu kontrol etmek veya düzenlemek 
üzere imleci hareket ettirmek için “ " veya " ”a basın. Sayfa 
62’ye bakın. 

Dokunmatik Panel

LCD Ekran
Makine açıldığında LCD ekranı aşağıda belirtilen bilgileri gös-
terir. 

 Dikiş deseni
 Mod 
 Dikiş deseni numarası 
 Baskı ayağının tipi 
 Dikiş genişliği 
 Dikiş uzunluğu
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Baskı ayağı muhafazasının takılması ve 
çıkarılması

• Baskı ayağı muhafazasının çıkarılması
Ayar vidasını bir tornavidayla saat yönünün tersine 
doğru döndürerek çıkarın. 

• Baskı ayağı muhafazasının takılması
Baskı ayağı muhafazasındaki deliği, baskı çubuğundaki 
dişli delikle eşleştirin. 
Ayar vidasını deliğe uydurun. 
Ayar vidasını tornavidayla saat yönünde döndürerek 
sıkıştırın.

 Ayar vidası
 Baskı ayağı muhafazası
 Delik
 Dişli delik

  DİKKAT:
Baskı ayağı tutucusunu çıkarmadan veya takmadan önce 
güç düğmesini KAPALI konuma getirin. 

Baskı Ayağının Değiştirilmesi

• Baskı ayağının çıkarılması
El çarkını saat yönünün tersine doğru döndürerek iğneyi en üst 
konumuna getirin. Baskı ayağını kaldırın ve baskı ayağı yuva-
sının arkasındaki kolu bastırın. 

 Kol

• Baskı ayağının takılması
Ayak üzerindeki pim, baskı ayağı yuvası üzerindeki çentiğin 
hemen altına gelecek şekilde arzu ettiğiniz baskı ayağını yer-
leştirin. 
Ayağı yerine kilitlemek için baskı ayağı kolunu indirin. 

 Kertik
 Pim

  DİKKAT:
Ayağı değiştirmeden önce güç düğmesini kapatın. Seçi-
len dikiş deseni için daima uygun ayağı kullanın. 
Yanlış ayak iğnenin kırılmasına neden olabilir Her ayak, 
bir tanıtıcı harf ile işaretlenmiştir. 

 Tanıtıcı harf
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Baskı Ayağı Kolu
Baskı ayağı kolu, baskı ayağını kaldırır ve indirir. 
Baskı ayağını kolayca çıkarmak veya ayağın altına kalın mal-
zemeyi yerleştirmenizi kolaylaştırmak için baskı ayağını normal 
konumundan yaklaşık 1/4˝ (0.6 cm) daha yükseğe kaldırın. 

 Baskı ayağı kolu
 Normal yukarı pozisyonu
 En yüksek pozisyon

Baskı Ayağı Baskı Kadranı
Baskı ayağı baskı kadranı, normal dikiş için “6”ya ayarlanmalı-
dır. 
Aplike, fisto, dantel, çekme işi, teyel ve nakış için baskıyı “3” ile 
“6” arasında bir değere ayarlayın. 
Şifon, dantel, organze ve diğer narin kumaşlarla dikiş yaparken 
baskıyı “1” ile “3” arasında bir değere ayarlayın.
Velur ve çok esnek trikolarda baskı değeri olarak “1”in seçil-
mesi gerekebilir. 

 Baskı ayağı baskı kadranını döndürün ve istediğiniz numa-
raya ayarlayın. 

 Baskı ayağı baskı kadranı

Dişlinin İndirilmesi veya Kaldırılması
Dişliyi düşürme kolu, makinenin arkasındaki serbest kol yatağı-
nın altındadır. 

Dişliyi düşürmek için, kolu ok yönünde itin. 
 
Dişliyi kaldırmak için, kolu resimde gösterilen yönde itin ve el 
çarkını kendinize doğru döndürün.  

Dişli, normal dikişte yukarıda olmalıdır. 
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Kumaş İplik İğne

İnce

Patiska
Jorjet
Triko
Organza
Bürümcük

İpek No 80-100
Pamuk No 80-100
Sentetik No 80-100

#9/65-11/75
Mavi gövdeli 
iğne

Orta

Çarşaflık
Jerse
İnce 
Pamuklu
Yapağı

İpek No 50
Pamuklu No 50-80
Sentetik  No 50-80

#11/75-14/90

Ağır 
kumaş

Kot
Tüvit
Kaplama
Kapitone

İpek No 30-50
Pamuklu  No 40-50
Sentetik No 40-50

#14/90-16/100

Kumaş ve İğne Şeması
 • Genel dikiş işleri için 11/75 ve 14/90 boyutunda iğne kul-

lanın.
 • Hafif kumaşlarla dikiş yaparken, kumaşın zedelenmemesi 

için bir ince ipliğin ve iğnenin kullanılması gerekir. 
 • Ağır kumaşlar, iğne iplik tarazlanması olmadan kumaşı 

delebilecek kadar büyük bir iğne kullanılmasını gerektirir-
ler.

 • Daima iğne boyutunu, dikişte kullanacağınız kumaşın 
küçük bir parçası üzerinde deneyin. 

 • Genel olarak, iğne ve bobin için aynı ipliği kullanın. 
 • Esnek kumaşlarla, çok ince kumaşlarla ve sentetik kumaş-

larla dikiş yaparken bir mavi gövdeli iğne kullanın. Mavi 
gövdeli iğne, dikiş atlanmasını etkili şekilde engeller.

LÜTFEN DİKKAT:
1 x Çift İğne, 1 x mavi gövdeli iğne (No. 11/75), 
2 x İğne No. 11/75 ve 1 x İğne No. 14/90, dahil edilmiş olan İğne takımı içinde yer alır. 
Optimum dikiş sonuçları için, Organ iğneleri kullanmanızı öneririz.

İğnenin Değiştirilmesi

 Güç düğmesini kapatın. El çarkını saat yönünün tersine 
doğru döndürerek en yüksek konumuna getirin ve baskı 
ayağını indirin.  İğne kelepçe vidasını saat yönünün 
tersine doğru döndürerek gevşetin. İğneyi iğne kelepçe-
sinden çıkarın. 

  Düz tarafı arkada olacak şekilde iğne kelepçesine yeni 
bir iğne takın.  İğne kelepçesinin içine iğneyi yerleştirir-
ken, gittiği noktaya kadar itin.  İğne kelepçe vidasını 
saat yönünde döndürerek iyice sıkıştırın. 

 İğnenin sağlam olup olmadığını görmek için, iğnenin düz 
tarafını düz bir şey (dikiş plakası, cam, vs.) üzerine 
koyun.  İğne ile düz yüzey arasındaki boşluk uyumlu olma-
lıdır. Asla eğri ve küt iğne kullanmayın. Hasarlı bir iğne 
trikolarda, narin ipeklerde ve ipek benzeri kumaşlarda 
sürekli takılma veya kaçma yaratabilir. 

 İğne kelepçe vidası
 İğne kelepçesi

  DİKKAT:
İğneyi değiştirmeden önce güç anahtarını kapatın. 
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İkinci masura pimi
İkinci masura pimi, ipliğin makineden çıkarılmasına gerek kal-
madan bobinlerin sarılmasına yöneliktir. 
İkinci masura pimini deliğe yerleştirin. 
İkinci masura pimi, bobin sarıcı germe diskine doğru bakmalı-
dır. 
İpliği masuradan çekin ve resimde gösterildiği gibi ipliği bobin 
sarma germe diskinin etrafından geçirin. 

 İkinci masura pimi
 İkinci masura pimi için delik
 Bobin sarıcı germe diski

Bobin Sarma ve Yerleştirme

• Bobinin çıkarılması
Kanca kapağını serbest bırakma butonunu yavaşça sağa 
doğru kaydırın ve kanca kapağı plakasını çıkarın. 
Bobini yukarı kaldırın. 

 Kanca kapağı serbest bırakma butonu
 Kanca kapağı plakası
 Bobin

LÜTFEN DİKKAT:
Yatay kanca için “J” plastik bobinlerini kullanın (“J” har-
fiyle işaretlenmiştir).  Önceden sarılmış kağıt bobinler 
gibi başka bobinlerin kullanılması dikiş sorunlarına ve/
veya bobin muhafazasında hasara yol açabilir. 

• İplik Masurasının Ayarlanması

Yatay masura pimi
Masura pimini yukarı kaldırın. Masura piminin üzerine bir iplik 
masurası yerleştirin. 
Büyük masura diskini takın ve masuranın destek üzerinde 
duracağı şekilde iplik masurasına doğru iyice bastırın. 

 Bobin pimi
 Masura
 Büyük masura diski
 Destek

Dar veya küçük iplik masuralarında küçük masura diski kullanı-
lır. 

 Küçük masura diski

• Masura ağı
Polyester veya kaba naylon iplikler, sargının açılması sırasında 
gevşerler. Bu türden ipliklerin istikrarlı şekilde beslenmesi için, 
masura ağını masuranın üzerine çekin.
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• Bobin Sarma

LÜTFEN DİKKAT:
Sürgülü hız kumandasını, bobin sarma için en hızlı konu-
muna getirin. 

 İpliği masuradan çekin ve ipliği bobin sarma germe diskinin 
etrafından geçirin. 

 Bobin sarıcı germe diski

 İpliği bobinin içindeki delikten, içeriden dışarıya doğru geçi-
rin. 

 Bobini bobin sarma miline yerleştirin.

 Bobini sağa doğru itin. Bobin ikonu, LCD ekran üzerinde 
görünür. 

 Bobin ikonu

 İpliğin boşta olan ucunu elinizde tutarak makineyi çalıştırın. 
Birkaç kat sardığında makineyi durdurun ve ipliği bobindeki 
deliğe yakın bir noktadan kesin. 

 Makineyi başlatın. Bobin tamamen sarıldığında otomatik 
olarak duracaktır. Makineyi durdurun ve sürgülü hız 
kumanda konumuna dönün. Bobin sarıcı milini, dikiş için 
sola getirin. İpliği resimde gösterildiği gibi kesin.

LÜTFEN DİKKAT:
Güvenlik amacıyla, makine bobini sarmaya başladıktan
1.5 dakika sonra kendiliğinden duracaktır. 

 Bobini çıkarın. İpliği resimde gösterildiği gibi kesin. 
 Sürgülü hız kumanda konumuna dönün. 
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• Bobini yerleştirin

 Bobin sarıcı milinin üzerine bir bobin koyun. İplik saat 
yönünün tersine doğru boşalacak şekilde bobin muhafa-
zasına bir bobin yerleştirin. 

 İpliğin ucu

 İpliği önce bobin muhafazasının önündeki birinci kertiğin 
içine  yönlendirin. 

 Kertik

 İpliği gerdirme yaylı ağızlarının arasından geçirerek sola 
doğru çekin. 

 İplik, ikinci kertiği içine girinceye kadar ipliği hafifçe çek-
meye devam edin.  İpliği yaklaşık 6” (15cm) dışarı 
doğru çekin. 

 Kertik

 Kanca kapağı plakasını takın. İplik geçişini kontrol edin. 
 Kanca kapağı plakası üzerindeki şemaya bakın. 

 İplik geçirme şeması
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 İpliğin ucunu üst iplik kılavzunun etrafından çekin. 

İpliğin Makineye Takılması

• İpliğin Makineye Takılması

  DİKKAT:
Makineye iplik geçirmeden önce güç anahtarını kapatın. 

  İpliği masuranın yakınında tutarak ipliğin ucunu kontrol 
yaylı tutucusunun etrafından geçirin. 

 Masura
 Kontrol yaylı tutucusu

 İpliği boşluk alma kolunun üzerinden sağdan sola doğru 
aşağıya, boşluk alma kolu gözünün içine doğru sıkıca 
çekin. 

 İpliği alt iplik kılavuzundan geçirin. İpliği soldaki iğne mili 
iplik kılavuzunun arkasından geçirin. 

 İğneyi önden arkaya doğru geçirin veya iğne iplik geçiriciyi 
kullanın. 

Baskı ayağını kaldırın.  İplik boşluğunu alma kolunu en yük-
sek konumuna getirmek için iğne yukarıda/aşağıda durdurma 
butonuna basın. 

 İğne yukarıda/aşağıda durdurma butonu
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LÜTFEN DİKKAT:
İğne iplik geçirice, 11 ile 16 arasında numaraya sahip bir 
iğneyle veya mavi gövdeli bir iğneyle kullanılabilir. 50 ile 
90 arasında iplik boyutları tavsiye edilir. 
İplik geçirici, çift iğne için kullanılamaz. 

• İğneye iplik takıcı

  İpliği kılavuz (a)’dan kılavuz (b)’ye ve kancanın altından 
çekin.  İpliği kılavuz (b)’nin sağ tarafı boyunca yukarı 
doğru çekin ve ipliği kılavuz  (b) ile tutucu plakasının 
arasından geçirin. 

 Çağanoz
 Kılavuz (a)
 Kılavuz (b)
 Tutucu plakası

 İplik halkasını iğnenin içinden çekerek topuz iplik geçiriciyi 
ok yönünde kaldırın. 

 İpliği iğne gözünden çekin. 

  DİKKAT:
İğne iplik geçirici kullanırken güç anahtarını kapatın. 

 Baskı ayağını indirin. İğneyi en üst konumuna getirin. 
İğneye iplik takıcıyı gittiği kadar aşağıya çekin. Kanca, arka-
dan iğnenin gözünden dışarı çıkar. 

 Topuz
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• Bobin İpliğinin Yukarı Çekilmesi
 Baskı ayağını kaldırın. İğne ipliğini sol elinizle hafifçe 

tutun. 

  Bobin ipliğini almak amacıyla iğneyi indirmek ve yükselt-
mek için iğne durdurma yukarı/aşağı butonuna iki kere 
basın. 

 İğne yukarıda/aşağıda durdurma butonu

 İki ipliği de baskı ayağının altında ve arkasında 4” ile 6” (10-
15cm) arasında çekin. 
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Dikiş Deseni Seçimi

• Mod 1 
Aşağıda belirtilen dikiş desenlerini desen tuşlarına basarak doğ-
rudan doğruya seçebilirsiniz. 

Mod 2 – 6
2-6  arasındaki modlarda dikiş desenleri seçmek için, önce 
istediğiniz modu seçmek için mod butonuna basın.  Mod buto-
nuna her bastığınızda, ekranın sol tarafında gösterilen klasör 
değişecektir ve mod aşağıda belirtildiği şekilde değişir: 

Mod 1 : Doğrudan desen seçimi
Mod 2 : Temel dikiş deseni seçimi
Mod 3 : Dekoratif dikiş deseni seçimi
Mod 4 : Rakam ve harf seçimi
Mod 5 : Avrupa vurgulu harf seçimi
Mod 6 : Rus (Kril alfabesi) harf seçimi

 Klasör üzerindeki sayı, seçilen modun numarasını gösterir. 
Modlara ve bu dikiş makinesi için mevcut dikiş desenlerine bak-
mak için lütfen çekmecedeki Dikişe Genel Bakış kılavuzuna 
veya sayfa 70’deki dikiş referansına bakınız. 
Arzu ettiğiniz dikiş deseninin 2-haneli numarasını karşılık gelen 
rakam butonuna basarak girin. 

Örnek: Mod 3’te dikiş deseni 54’ü seçmek için.

Örnek: Mod 1’de dikiş deseni 4’ü seçmek için.

 Güç anahtarı açık durumdayken, doğrudan desen seçimi 
(mod 1) otomatik olarak ayarlanır.

 Dikiş deseni 4’ü seçmek için desen tuşu 4’e basın. Şimdi 
mod 1’de desen 4 seçilmiştir.

 Güç anahtarını açın. Gücü açın. Mod 3’ü seçmek için mod 
butonuna iki kere basın.

 Dokunmatik paneldeki rakam butonuna basın. Önce 5 
tuşuna, sonra 4 tuşuna basın. 

 Şimde mod 3’te desen 54 seçilmiştir. 

01 2 3 4 5 6 7 8 9
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Ayarlama Modu
Ayarlama moduna girmek için, bellek butonuna basın ve basılı 
tutun ve ayarlama modu ekranı görününceye kadar güç anahta-
rını döndürün.
Bu modda, makinenin aşağıdaki fonksiyonlarını ayarlayabilirsi-
niz.

• Sesli alarm ayarı
Sesli alarm, sesli alarm ayarı kullanılarak açılabilir veya kapatı-
labilir. Varsayılan sesli alarm ayarı “AÇIK” durumdadır. 

 Ayar moduna girin. 
 Sesli alarmı kapatmak için imlece basın. “oF” işareti sürekli 

yanıp sönecektir. Sesli alarmı kapatmak için bellek buto-
nuna basın. 

* Dikkat: alarm sesi kapatılamaz. 

• Kalıcı iğne durma konumunun ayarlanması
Makine durduğunda, iğnenin durma konumunu yukarıya veya 
aşağıya ayarlayabilirsiniz.

 Ayar moduna girin. Yukarı/aşağı iğne durma konumunu 
girmek için mod butonuna basın. 

 Varsayılan yukarı/aşağı iğne konum ayarı “dn” (aşağı) şek-
lindedir. İğne konumunu değiştirmek için imlece basın. “UP” 
işareti sürekli yanıp sönecektir. Yukarı/aşağı iğne konu-
munu “UP” (yukarı) olarak değiştirmek için bellek butonuna 
basın.

• Otomatik kapatma zamanlayıcısı
Eğer makineyi bu zamanlayıcıyla ayarlanmış süre içinde kullan-
mazsanız makine kapanacaktır. 

Otomatik kapatma zamanlayıcısı 1 ile 12 saat arasında ayarla-
nabilir. 
Varsayılan otomatik kapatma zamanlayıcı ayarı 7 saattir ve “07” 
işareti ekranda görüntelenir. 

 Ayar moduna girin. Otomatik kapatma zamanlayıcısı aya-
rını girmek için mod butonuna 2 kere basın.

 Ayar değerini artırmak veya düşürmek için imlece basın. 
Eğer zamanlayıcıyı kapatmak istiyorsanız, “oFF” işareti 
ekranda görüntüleninceye kadar imleç butonuna basın ve 
basılı tutun.

 Ayarı uygulamak için bellek butonuna basın. 

LÜTFEN DİKKAT:
Otomatik kapatma amanlayıcısı, AB ülkelerinde ve 200-
240 voltaj aralığını kullanan bazı bölgelerde kullanılabilir. 
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Bir Düz Dikiş İçin İplik Gerginliğinin Ayar-
lanması

• Gerginliği düzeltin
 İğne ipliği (üst iplik)
 Bobin ipliği (alt iplik)
 Gerginliği azaltmak için
 Gerginliği artırmak için

İdeal düz dikiş, resimde gösterildiği gibi iki kumaş tabakası 
arasında kilitlenmiş ipliklere sahiptir (resimde büyütülmüştür) 
Eğer dikiş yerinin üstüne ve altına bakarsanız, dikişlerin bir 
örnek şekilde dengelenmiş olduklarını göreceksiniz. 
İplik gerginliğini ayarlarken, sayı ne kadar yüksekse, iğne ipliği-
nin gerginliği de o kadar fazla olacaktır.
Sonuçlar aşağıda belirtilenlere dayanır:

- kumaşın bükülmezliği ve kalınlığı
- kumaş katmanlarının sayısı
- Dikiş tipi

• Tension is too tight
 İğne ipliği (üst iplik)
 Bobin ipliği (alt iplik)
 Çok sıkı gerginlik
 Kumaşın doğru tarafı (üst tarafı)
 Kumaşın yanlış tarafı (alt tarafı)

Bobin ipliği kumaşın doğru tarafından görünür ve dikiş tümsekli 
gibidir. İplik gerginliğini azaltmak için kadranı daha düşük bir 
gerginlik ayar numarasına doğru çevirin. 

• Tuş konumu ayarı
Tuş sensörünün gerçek tuş konumunun dışında olduğunu 
düşündüğünüzde tuş konumunu ayarlayabilirsiniz.

 Ayar moduna girin. Tuş konumu ayarını girmek için modu 
butonuna 2 veya 3 defa basın.

 Tuş konumu ayar ekranı görüntülenir. Ekranın sol tarafında 
“P1” ibaresi vardır.  Bir ilik açıcı kullanarak makinenin tuş 
paneline basın. 

 LCD ekranda “P2” görüntülenecektir.  Dokunmatik panele 
basın.

 LCD ekranda “P3” görüntülenecektir.  Dokunmatik panele 
basın. 

 LCD ekranda “P4” görüntülenecektir.  Dokunmatik panele 
basın. 

 LCD ekranda “P5” görüntülenecektir.  Dokunmatik panele 
basın. 

 Ekran, Sesli alarm ses ayarı ekranına geri dönecektir. Ayarı 
uygulamak için bellek butonuna basın. 
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Bir Zikzak Dikiş için İğne İpliği Gerginliğinin 
Ayarlanması
Bir ideal zikzak dikişte, bobin ipliği kumaşın sağ tarafında (üst) 
görünmez ve iğne ipliği kumaşın ters tarafında (altında) hafifçe 
görünür. 
Doğru görünüm için resimlere bakınız. 
Görünü eşlemek için, iğne gerginliğini ayarlayın.

• Gerginliği düzeltin
 Kumaşın doğru tarafı (üst tarafı)
 Kumaşın yanlış tarafı (alt tarafı)

Aşırı büzülme yaratmadan veya bobin ipliğinin kumaşın yanlış 
tarafında (üst tarafında) görünmesine neden olmadan kumaşın 
yanlış tarafında (alt tarafında) görünen iğne ipliği miktarını en 
aza indirin. 
Sonuçlar kumaş, iplik ve dikiş koşullarına göre değişkenlik gös-
terir. 

• Çok gevşek gerginlik
 Kumaşın doğru tarafı (üst tarafı)
 Kumaşın yanlış tarafı (alt tarafı)

Her zikzağın köşeyi, kumaşın doğru tarafında birlikte çekilir.

• Çok gevşek gerginlik
 Kumaşın doğru tarafı (üst tarafı)
 Kumaşın yanlış tarafı (alt tarafı)

Her zikzak noktasının köşesi, kumaşın yanlış tarafında birlikte 
çekilir. 

• Çok gevşek gerginlik
 İğne ipliği (üst iplik)
 Bobin ipliği (alt iplik)
 Çok sıkı gerginlik
 Kumaşın doğru tarafı (üst tarafı)
 Kumaşın yanlış tarafı (alt tarafı)

İğne ipliği kumaşın yanlış tarafından görünür ve dikiş tümsekli 
gibidir. İplik gerginliğini artırmak için kadranı daha yüksek bir 
gerginlik ayar numarasına doğru çevirin. 
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Düz Dikişle çalışma
  Dikiş deseni: Mod 1 : 1

  Mod 2 : 01
 İplik gerginliği:  2 - 6
 Baskı ayağı:  Zikzak ayağı

• Kalın kumaşın kenarından itibaren dikiş
 Zikzak ayak üzerindeki siyah buton, ayağı yatay konumda 

kilitler. 
Kalın kumaşların uzak kenarından itibaren dikiş yapmaya baş-
larken veya bir etek kenarı genişlemesine dikiş yaparken fayda-
lıdır. 
İğneyi dikişe başlamak istediğiniz noktaya indirin. 
Siyah butona basarken ayağı indirin. 
Ayak, kaymayı engellemek için yatay konumda kilitlenir. 
Birkaç dikişten sonra buton kendiliğinden bırakılır. 

 Siyah buton
 Kalın kumaşlar

• Dikişe başlama
Baskı ayağını kaldırın ve kumaşı dikiş plakası üzerindeki bir 
dikiş kılavuz çizgisinin yakınına konumlandırın (en yaygın kul-
lanılanı 5/8” (1.6 cm)’dir. İğneyi başlamak istediğiniz noktaya 
indirin. Baskı ayağını indirin ve iplikleri geriye doğru çekin. 
Makineyi başlatın. Kumaşı, bir dikiş kılavuz çizgisi boyunca 
yönlendirin ve kumaşın doğal olarak verilmesine izin verin. 

• Dikiş işleminin sona erdirilmesi
Bir dikişin uçlarını sıkılaştırmak için, geri dikiş butonuna basın 
ve birkaç Geri Dikiş gerçekleştirin.   Dikişten sonra ipleri 
kesmek için iplik kesme butonuna basın. 

 Geri dikiş butonu
 İplik kesme butonu

Baskı ayağını kaldırın. 
 Daha kalın iplikleri kesmek için yüz plakasındaki iplik kesi-

ciyi kullanın.
 İplik kesici

TEMEL DİKİŞ

• Kare köşelerin döndürülmesi
5/8” dikiş kılavuzunda kumaş kenarıyla birlikte bir köşeyi döndü-
rürken kenardan aynı mesafede dikiş yapmak için, kumaşın ön 
kenarı köşeleme kılavuz çizgilerine ulaştığında makineyi durdu-
run ve baskı ayağını kaldırın.  Kumaşı saat yönünün tersine 
doğru 90° döndürün, baskı ayağını indirin ve yeni yönde dikiş 
yapmaya başlayın. 

 Köşeleme kılavuzu
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• İğne konumunun ayarlanması
İğne konumu, 01–03, 07 (Mod 1 ve 2), 11 (Mod 2) ve 01−03, 
59–60 (Mod 3) düz dikiş desenleri için ayarlanabilir.

İğne konumunu değiştirmek için  dikiş genişlik buto-
nuna basınto. 
İğneyi sağa doğru hareket ettirmek için “ ” butonuna basın. 

İğneyi sola doğru hareket ettirmek için “ ” butonuna basın. 

 Sol (0.0)
 Orta (3.5)
 Sağ (7.0)

• Dikiş uzunluğunun ayarlanması
Dikiş uzunluğunu değiştirmek için dikiş uzunluğu  
butonuna basın. 
Dikiş uzunluğunu azaltmak için “ ” butonuna basın. 
Dikiş uzunluğunu artırmak için “ ” butonuna basın. 
Dikiş uzunluğu, 0.0 ile 5.0 arasında değiştirilebilir. 

• Dikiş plakası
Dikiş plakası üzerindeki dikiş kılavuzları ve kanca kapağı, dikiş 
payını ölçmenize yardımcı olurlar. Dikiş plakası üzerindeki 
numaralar, orta iğne konumu ile kumaşın kenarı arasındaki 
mesafeyi gösterirler. 

 Orta iğne pozisyonu
 Kumaşın kenarı

Mesafe
(cm)

Numara

Mesafe
(inç)

10 20 30 40 1/2 5/8 3/4 1 1 1/2

1.0 2. 0 3.0 4.0

1/2 5/8 3/4 1 1 1/2— — — —

— — — — —

Ön dikiş kılavuzları, orta iğne konumundan itibaren 1/8˝, 3/8˝ 
ve 5/8˝ mesafede işaretlidirler. 

 Ön dikiş kılavuzları

LÜTFEN DİKKAT:
Geri dikiş, 4.0 mm’den uzun olamaz.
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Dikişin Sağlamlaştırılması
  Dikiş deseni: Mod 1 : 7

  Mod 2 : 07
 İplik gerginliği:  2 - 6
 Baskı ayağı:  Zikzak ayağı
 Geri dikiş butonu

Bir dikişin başını ve sonunu geri dikişle sağlamlaştırmak için bu 
dikişi kullanın. 
Dikişin sonuna ulaştığınızda, geri dikiş butonuna bir kere basın. 

 Makine dört geri dikiş, dört ileri dikiş yapacak ve sonra otoma-
tik olarak dikişi durduracaktır. 

Kilitleme Dikişi
  Dikiş deseni: Mod 2 : 11
 İplik gerginliği: 2 - 6
 Baskı ayağı: Zikzak ayağı
 Geri dikiş butonu

Bu özel dikiş, bir görünmez kilitleme dikişine ihtiyaç duyuldu-
ğunda kullanılır. 
İğneyi kumaşın ön kenarının yakınında indirin. 
Makine, yerinde birkaç kilitleme dikişi gerçekleştirecek ve daha 
sonra ileri doğru dikişe devam edecektir. 

Dikişin sonunda geri dikiş butonuna bastığınızda, makine 
yerinde birkaç kilitleme dikişi yapacak ve sonra dikişi otomatik 
olarak durduracaktır. 

Üçlü Düz Dikiş
  Dikiş deseni:  Mod 1 : 3

  Mod 2 : 03
 İplik gerginliği:  2 - 6
 Baskı ayağı: Zikzak ayağı

Düz Dikiş
  Dikiş deseni: Mod 1 : 1 veya 2

  Mod 2 : 01 veya  02
 İplik gerginliği:  2 - 6
 Baskı ayağı:  Zikzak ayağı

Bu güçlü, dayanıklı dikiş, rahatlığı ve dayanıklılığı sağlamak 
için hem esnekliğe hem sağlamlığa ihtiyaç duyulduğunda 
önerilir. Pantolon ağı ve kolaltı dikişleri gibi yerleri güçlendirmek 
için kullanın. Ayrıca, sırt çantası gibi eşyalar yaparken ekstra 
sağlamlaştırma için de kullanılır. 

Giysi dikimi, fermuar uygulaması ve diğerleri için. 
İnce kumaşların dikilmesi için desen dikiş deseni 02 kullanılır. 



	 31

Esnek Dikiş
  Dikiş deseni:  Mod 1 : 4

  Mod 2 : 04 veya 12
 İplik gerginliği:  3 - 6
 Baskı ayağı:  Zikzak ayağı

Yeni Oyma Dikiş
  Dikiş deseni: Mod 3 : 03
 İplik gerginliği: 3 - 6
 Baskı ayağı: Saten dikiş ayağı

Oyma Dikişi
  Dikiş deseni: Mod 3 : 02
 İplik gerginliği: 3 - 6
 Baskı ayağı: Saten dikiş ayağı

Üst dikiş ve dış hat desenleri için. 
Köşelerde yavaş dikiş yapın. 

Zikzak dikiş, en faydalı ve çok yönlü dikişlerden biridir.

Bu dikiş, triko kumaşlarda ve verev dikişlerde büzülmeyi orta-
dan kaldırmak ve ayrıca dikişin tamamen açık ve düz olarak 
basılmasına da olanak vermek için tasarlanmıştır. 
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• Dikiş uzunluğunun ayarlanması

Dikiş uzunluğunu değiştirmek için dikiş uzunluğu 
butonuna basın. 
Dikiş uzunluğunu azaltmak için “ ” butonuna basın. 
Dikiş uzunluğunu artırmak için “ ” butonuna basın. 
Dikiş uzunluğu, 0.2 ile 5.0 arasında değiştirilebilir. 

Zikzak dikiş, en faydalı ve çok yönlü dikişlerden biridir. 
Sülfile, örme, aplike için kullanılır ve ayrıca bir dekoratif dikiş 
olarak da kullanılır. 

Zikzak
  Dikiş deseni: Mod 1 : 5

  Mod 2 : 05 veya 13
 İplik gerginliği: 2 - 6
 Baskı ayağı: Zikzak ayağı

• Dikiş genişliğini ayarlamak için
Dikiş genişliğini değiştirmek için dikiş genişliğine 

basın. 
Dikiş genişliğini azaltmak için “ ” butonuna basın. 
Dikiş genişliğini artırmak için “ ” butonuna basın. 
Dikiş genişliği 0.0 ile 7.0 arasında değiştirilebilir. 

LÜTFEN DİKKAT:
Triko, jerse veya örgü gibi esnek kumaşlar üzerinde dikiş 
yaparken bir tela kullanın. 

 05 dikiş deseninin dikiş genişliği, orta iğne konumunu (M) 
değiştirmeden değiştirilebilir.

 13 dikiş deseninin dikiş genişliği, sağ iğne konumu (R) 
değiştirilmeden değiştirilebilir. 
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3-adımlı zikzak
  Dikiş deseni: Mod 1 : 6

  Mod 2 : 06
 İplik gerginliği: 3 - 6
 Baskı ayağı: Zikzak ayağı

Dikiş, sentetikler ve büzülme eğilimi gösteren diğer kumaşlar 
üzerinde dikişleri sonlandırmak için kullanılır. Dikiş, yırtıkların 
örülmesi veya onarılması için mükemmeldir. 
Kumaşınızı 5/8˝ (1.5 cm) dikiş yerine olanak verecek şekilde 
yerleştirin. Dikişin yakınında fazlalığı kesin. Dikişleri kesme-
meye dikkat edin. 

Bu dikiş, kumaşların kenarlarını aynı anda hem dikmek hem 
overlok yapmak için kullanılır. Dikişleri düz açmanız gerekme-
diğinde bu dikişi kullanın.
Kumaş kenarını, siyah kılavuzun yanına yerleştirin ve dikin.

Overlok Dikiş
 Dikiş deseni: Mod 1 : 8

  Mod 2 : 08
 İplik gerginliği: 3 - 7
 Baskı ayağı:  Overlok ayağı

LÜTFEN DİKKAT:
Dikiş genişliği, 4.5 ile 7.0 arasında ayarlanmalıdır. 
Esnek malzemeler için mavi gövdeli iğne tavsiye edilir.



34

Bu dikiş, ketenler ve gabardinler gibi aşırı havlanma eğilimi 
gösteren kumaşların dikilmesi için kullanılır.
Dikişlerinizin sökülmemesini sağlamak için kenar üzerinde aynı 
anda iki sıra zikzak dikiş gerçekleştirin.
Hem iğne hem bobin ipliklerinin kumaşın kenarında buluşacak-
ları şekilde iplik gerginliğini ayarlayın. 

Çifte Reçme Dikişi
  Dikiş deseni: Mod 2 : 15
 İplik gerginliği: 3 - 7
 Baskı ayağı:  Overlok ayağı

LÜTFEN DİKKAT:
Dikiş genişliği 4.5 ile 7.0 arasında ayarlanmalıdır.  
Esnek malzemeler için mavi gövdeli iğne tavsiye edilir.

Triko Dikiş
  Dikiş deseni:  Mod 2 : 14
 İplik gerginliği:  3 - 6
 Baskı ayağı:  Zikzak ayağı

Kumaşınızı 5/8˝ (1.5 cm) dikiş yerine olanak verecek şekilde 
yerleştirin. Dikişin yakınında fazlalığı kesin. Dikişleri kesmemeye 
dikkat edin. 
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Fermuar Dikişi
  Dikiş deseni:  Mod 1 : 1
 İplik gerginliği:  1 - 4
 Baskı ayağı: Zikzak ayağı

  Fermuar ayağı E

• Fermuar ayağının takılması
 Fermuar ayağı üzerindeki pimi baskı ayağı muhafazasın-

daki kertiğin içine sokun. 
Fermuarın sol tarafını dikmek için, fermuar ayağını pimin sağ 
tarafına takın. 
Fermuarın sağ tarafını dikmek için, fermuar ayağını pimin sol 
tarafına takın . 

 Kertik
 Pim
 Sol tarafı dikmek için
 Sağ tarafı dikmek için

• Kumaşın hazırlanması
Fermuar uzunluğuna 3/8˝ (1 cm) ekleyin. Bu, genel açılma 
boyutudur. 

 Kumaşın sağ tarafı
 3/8˝ (1 cm) 
 Açılma boyutu
 Fermuar uzunluğu
  Sürgü
 Fermuar dişleri
 Fermuar şeridi
 Kumaşın ters tarafı
 Açılma sonu

Kumaşın alınlarını birlikte yatırın ve kumaş açıklığının sonuna 
kadar dikin. 13 / 16˝ (2 cm) dikiş payını dikkate alın. Dikişi tut-
turmak için ters dikiş yapın. 
Zikzak ayağını bağlayın ve 4.5 dikiş uzunluğuyla fermuar açık-
lık genişliği boyunca teyelleyin.

 13/16˝ (2 cm)
 Fermuar açıklığı (Teyelleme)
 Ters dikişler
 Açılma sonu
 Dikiş yeri

LÜTFEN DİKKAT:
İplik gerginliğini teyelleme için bire (1) gevşetin. 

• Dikişe başlama
 Üst dikiş payını katlayın. Bir 1/8˝ (0.3 cm) boyutunda kat-

lama oluşturmak için alt dikiş payını geriye katlayın. Fer-
muar dişlerini katlamanın yanına yerleştirin ve iğneyle tuttu-
run. 

 Alt kumaş
 Fermuar açıklığının ucu
 Fermuar dişleri
 1/8˝ (0,3 cm) 
 Üst kumaşın yanlış tarafı
 Açıklık boyutu
 Katlama
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 Fermuar ayağını iğneyle sağa tutturun. Fermar dişlerini 
ayak boyunca yönlendirerek bütün katları fermuar açıklı-
ğının ucundan itibaren birbirine dikin. 

 Ayak fermuar şeridi üzerindeki sürgüye erişmeden 2” (5 
cm) önce makineyi durdurun. Baskı ayağını kaldırın. Fer-
muarı açın, sonra ayağı indirin ve dikişin kalan kısmını 
gerçekleştirin. 

  Sürgü
 2˝ (5 cm)

 Fermuarı kapatın ve üst kumaşı fermuarın üzerinde düz 
şekilde açın. Üst kumaşı ve fermuar şeridini birlikte teyel-
leyin. 

 Teyel dikişi

 Fermuar ayağını iğneyle sola tutturun. Fermuar açıklığının 
ucu üzerinde ters dikişler 3/8˝ (1 cm) gerçekleştirin. 
Kumaşı 90 derece döndürün ve giysiyi ve fermuar şeridini 
birlikte dikin. 

 Ters dikişler

 Ayak fermuar şeridi üzerindeki sürgüye ulaşmadan 2” 
(5cm) önce makineyi durdurun. Baskı ayağını kaldırın. 
Teyel dikişlerini sökün 

 Teyel dikişleri

 Fermuarı açın, ayağı indirin ve dikişin kalan kısmını gerçek-
leştirin. Dikiş işlemini tamamladıktan sonra, üst kumaş 
üzerindeki teyel dikişlerini sökün. 
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Kör dikiş
  Dikiş deseni: Mod 1 : 9

  Mod 2 : 09 veya 16
 İplik gerginliği: 1 - 4
 Baskı ayağı: Kör dikiş ayağı

  Kumaşın ters tarafıyla 1/4˝ – 7/16˝ (0.4 – 0.7 cm) boyut-
nda bir pay oluşturmak için bir kenar katlaması yapın 

 Kumaşın ters tarafı
 1/4˝ - 7/16˝ (0,4 - 0,7 cm) 

 (1) Sökülme eğilimi gösteren ağır kumaşlarda, önce işlen-
memiş kenarın sürfile dikiş yapılması gerekir. 

 (2) Hafif kumaşlar söz konusu olduğunda kenarı kumaşın 
altında katlayın. 

 Kumaşı, iğne en sol tarafın üzerine geldiğinde sadece 
katlanmış kenarı deleceği şekilde yerleştirin. Baskı aya-
ğını indirin. 

 Kılavuzu katlanmış kenarla hizalayarak ayarlamak için 
kılavuz vidayı döndürün. Katlamayı kılavuz boyunca yön-
lendirerek dikiş yapın.

 Katlama
 Kılavuz
 Kılavuz vida

 Dikişin sona ermesinden sonra kumaşı açın. 

İğne Pozisyonunun Ayarlanması
İğne pozisyonunu değiştirmek için  dikiş genişliği 
butonuna basın.
1 İğneyi sağa hareket ettirmek için “ ” butonuna basın. 
2 İğneyi sola hareket ettirmek için “ ” butonuna basın. 
LCD ekranı, kılavuz ile sol iğne pozisyonu arasındaki mesafeyi 
milimetre birimiyle gösterir. 
İğne pozisyonu, 0.0 ile 1.2 arasında değiştirilebilir. 
Değer, sol iğne pozisyonu ile kılavuz arasındaki mesafeyi gös-
terir. 
  Sol iğne pozisyonu
  Kılavuz

LÜTFEN DİKKAT:
İğne pozisyonu değiştirilebilir, fakat dikiş genişliği aynı 
kalacaktır. 

LÜTFEN DİKKAT:
Eğer iğne çok solda delme işlemi yapıyorsa, dikiş kuma-
şın sağ tarafından görünecektir. 
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Köprü Dikişi
Mod 3’teki 59 ile 62 numaraları arasındaki desenler, bir dikiş 
deseninden sonra düz dikişler yerleştirmek için kullanılan 
genişletme dikişleridir. 
61 ve 62 numaralı genişletme dikişleri, programlanmış desen 
kombinasyonunda bir önceki desenin dikiş uzunluğunu ve iğne 
pozisiyonunu devralırlar. Genişletme dikişi hakkında daha 
ayrıntılı bilgi edinmek için sayfa 57’ye bakınız. 

Örnek: Bir dikiş desenin sonra 2 adet düz dikiş yerleştirilmesi 

 Desen 09’u (mod 2) seçin. 
 Bellek butonuna basın. 
 Desen 09 belleğe kaydedilir. 

 Desen 61’i (mod 3) seçin. 
 Bellek butonuna basın. 
 Desen 61 (2 adet düz dikiş) belleğe kaydedilir. 

 Kör dikişler arasına iki adet düz dikiş konulur. 

Düğme Dikme
  Dikiş deseni:  Mod 1 : 5

  Mod 2 : 05
 İplik gerginliği: 3 - 7
 Baskı ayağı:  Düğme dikme ayağı
 Ana dişli: İndirilmiş konumda

 Ana dişliği indirin. 
 Sürgülü hız kumandasını daha yavaş bir hıza ayarlayın. 

 Ayağın arka pimini, baskı ayağı tutucusunun arka kertiğinin 
içine sokun. 

 Arka pim
 Arka kertik

 Elinizle ayağı tutarken baskı ayağı kolunu ayağa uyduracak 
şekilde hafifçe ve yavaşça indirin. 

 Kumaşın üzerinde bir düğme koyun ve elinizle el çarkını 
döndürerek iğneyi düğmenin sol deliğinin içine doğru indi-
rin. 

 Düğmenin yönünü hizalayarak ayağı düğmeyi yerinde tuta-
cak şekilde indirin. 

 El çarkını, iğne düğmenin sağ deliğine girecek şekilde dön-
dürün. Eğer gerekirse dikiş genişliğini tekrar ayarlayın. 

 Birkaç kere dikin. 
 Dikme işlemi sona erdikten sonra ipliği kesin. Dikme işlemi 

sona erdikten sonra ipliği kesin, fakat kumaşa yakın uçta 3” 
ile 4” arasında iplik bırakın. 

 Bir el dikiş iğnesiyle, üst ipliği kumaşın ters tarafına doğru 
çekin ve iplikler düğümleyin. 

 Düğme dikme işlemi tamamlandıktan sonra, dişliyi normal 
dikiş için kaldırın. 

  DİKKAT:
Baskı ayağını değiştirmeden önce güç anahtarını kapa-
tın. 
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Lastiğin Takılması
  Dikiş deseni:  Mod 2 : 18
 İplik gerginliği: 3 - 7
 Baskı ayağı:  Saten dikiş ayağı

* Mod 2’deki 06 dikiş desenleri de kullanılabilir. Lastiği çey-
rekler şeklinde işaretleyin. Bunları orta ön, orta arka ve yan 

dikişlerle eşleştirin ve lastiği kumaşa iğneleyin. 
Lastiği ayağın altına yerleştirin ve lastiği dengeli şekilde gerer-
ken yerine dikin. 
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LÜTFEN DİKKAT:
 • 22 ile 27 arasındaki delikleri dikmek için, standart ilikle 

aynı prosedürü takip edin (bkz. 41 ile 32 numaralı 
sayfalar) 

 • Bir iliğin boyutu, R sürgüsüyle iliğin ayağının arkasına 
bir düğme yerleştirilerek otomatik olarak ayarlanır.

 • Ayağın düğme tutucusu, 1”(2.5 cm) çap boyutuna 
kadar bir düğmeyi alabilir. 

 • Bazen bazı ağır veya özel malzemeleri ve iplikleri 
uydurmak için ilik boyutunda değişiklik yapmak gere-
kir. 

 • Ayarınızı kontrol etmek için bir ekstra kumaş parçası 
üzerinde bir deneme iliği yapın. 

 • Düğmeyi kumaşın üzerine yerleştirin ve kumaş üze-
rinde iliğin pozisyonunu saptamak için üstten ve alttan 
işaretleyin. 

 • * Esnek kumaşlarda astar kullanın.

Çeşitli İlik Türleri ve Kullanımları
 Standart İlik

Bu standart ilik, ağır kumaşlarda yaygın şekilde kullanılmakta-
dır. İlik boyutu, iliğe bir iğne yerleştirerek sürgüyle otomatik 
olarak belirlenir. 

 Yuvarlak Uçlu İlik
Bu ilik özellikle bluzlar ve çocuk giysileri başta olmak üzere orta 
ağırlıkta kumaşlar üzerinde kullanılır. 

 İnce kumaş iliği
Bu ilik iki uçta yuvarlanır ve ince ipek gibi ince ve narin kumaş-
lar üzerinde kullanılır. 

 Anahtar Deliği İliği
Anahtar deliği iliği, orta ile ağır arası kumaşlarda yaygın şekilde 
kullanılır. Ayrıca daha büyük ve daha kalın düğmeler için de 
uygundur. 

 Esnek İlik
Bu ilik, triko kumaşlar için uygundur. Ayrıca bir dekoratif ilik 
olarak da kullanılır. 

 Antik İlik
Bir “El İşi” iliğe benzer ve eski tip dikişe sahip ince kumaşlar 
veya özel tasarım moda işleri için idealdir. 

 Düz Dikiş İliği
Bu ilik cep açıklıkları, iliklerin sağlamlaştırılması ve özellikle 
deri ve imitasyon deri için uygundur.
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Standart İlik
  Dikiş deseni:  Mod 1 : 0

  Mod 2 : 10
 İplik gerginliği: 1 - 5
 Baskı ayağı:  Sürgülü ilik ayağı
 İlik kolu işareti

• Dikmek için
 İğneyi kaldırmak için iğne durdurma yukarı/aşağı buto-

nuna basın.  Pimi baskı ayağı tutucusunun kertiğine 
tutturarak R sürgüsüyle ilik ayağını takın.

 Kertik
 Pim

LÜTFEN DİKKAT:
Eğer düğme aşırı kalınsa, bir ekstra kumaş parçası üze-
rinde bir deneme iliği yapın. 
Eğer düğmeyi test iliğinden geçirmek güçse, düğme tutu-
cusunu biraz geriye çekerek iliği uzatabilirsiniz. İliğin 
uzunluğunu artırılacaktır. 

 Düğme muhafazası
 Ekstra boşluk

  Düğme tutucusunu geriye çekin ve düğmeyi içine yerleş-
tirin. Düğmeye doğru birlikte sıkıca itin. 

  İlik kolu

 Kumaşın köşesini ayağın altında yerleştirin. İğne durdurma 
yukarı / aşağı düğmesine iki kez basın. İğne ipliğini ayağın 
deliği içinden çekmek için kumaşı sola doğru kaldırın. 
Kumaşı ayağın altına yerleştirin ve iğneyi ilik işaretinin baş-
langıç noktasına indirin.  İlik ayağını sürgüyle indirin. 

 İlik işareti
  Başlama noktası

 İlik kolunu gittiği kadar aşağıya çekin. 

LÜTFEN DİKKAT:
 Sürgü ile durdurucu arasında hiç boşluk olmamasını 

sağlayın. Aksi takdirde, ilik düzgün dikilmez. 

  Sürgü
 Durdurucu
 Boşluk yok
  Boşluğun dikilmesi
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 İliği dikmek için makineyi başlatın. İlik otomatik olarak 
dikilir. Makine önce sol sırayı dikecektir. 

 Makine arka puntezini ve sağı sırayı dikecektir. 

 Makine ön punterizi dikecek ve sonra otomatik olarak 
duracaktır. Eğer LCD ekranda ip kesici işareti gösterili-
yorsa, makine dikiş bittiğinde iplikleri kesecektir.

  Kumaşı çıkarın ve dikişlerin yanlışlıkla kesilmesini 
engellemek için her uçta punterizin hemen altına bir iğne 
koyun. Açıklığı dikiş sökücüyle kesin. 

 Pim
  Dikiş sökücü

LÜTFEN DİKKAT:
Eğer ilik kolunu indirmeden ilik dikmeye başlarsanız, LCD 
ekranda “bL” mesajı görünür ve ilik kolu işareti sürekli 
olarak yanıp söner.  İlik kolunu indirin, sonra makineyi 
yeniden başlatın. 

 İlik dikişi sona erdiğinde, ilik kolunu gittiği kadar yukarıya 
doğru itin. 

  İlik kolu
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• Dikiş yoğunluğunun ayarlanması

Dikiş yoğunluğunu değiştirmek için dikiş uzunluğu 
butonuna basın. 
İlik genişliğini daha yoğun kılmak için  butona basın. 
İlik dikişini daha az yoğun kılmak için butonuna basın. 
Dikiş yoğunluğu, seçilen iliğe bağlı olarak 0.2 ile 0.8 arasında 
değiştirilebilir. 
Varsayılan ayar “0.4”dür. 

• Dikiş genişliğini ayarlamak için

Dikişi değiştirmek için dikiş genişliği butonuna basın. 
İlik genişliğini daha yoğun kılmak için  butona basın.  
İlik dikişini daha az yoğun kılmak için butonuna basın.  
Dikiş genişliği, seçilen iliğe göre 2.5 ile 7.0 arasında değiştirile-
bilir. 
Varsayılan ayar “5.0”dır. 

İlikler İçin Dikiş Genişliğinin ve Boyutunun 
Ayarlanması

Yuvarlak Uçlu İlik
  Dikiş deseni: Mod 2 : 22
 İplik gerginliği: 1 - 5
 Baskı ayağı: Sürgülü ilik ayağı

İnce Kumaş İliği
  Dikiş deseni: Mod 2 : 23
 İplik gerginliği: 1 - 5
 Baskı ayağı: Sürgülü ilik ayağı

Dikiş prosedürü, standart ilikle aynıdır. Dikiş genişliği, 2.5 ile 5.5 
arasında değiştirilebilir. 
Dikiş genişliğini veya dikiş yoğunluğunu değiştirmek için yukarı-
daki bölüme bakınız. 

Dikiş prosedürü, standart ilikle aynıdır. Dikiş genişliği, 2.5 ile 
5.5 arasında değiştirilebilir. 
Dikiş genişliğini veya dikiş yoğunluğunu değiştirmek için yuka-
rıdaki bölüme bakın. 
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Anahtar Deliği İliği
  Dikiş deseni: Mod 2 : 24
 İplik gerginliği: 1 - 5
 Baskı ayağı: Sürgülü ilik ayağı

Dikiş prosedürü, standart ilikle aynıdır. İlik açmak için dikiş sökü-
cüyü ve bir fisto zımbası kullanın. 
  Fisto zımbası

Dikiş genişliği, 5.5 ile 7.0 arasında değiştirilebilir. 
Dikiş genişliğini veya dikiş yoğunluğunu değiştirmek için sayfa 
43’e bakın. 
* Bir fisto zımbası, isteğe bağlı olarak sunulan bir alettir. 

Esnek İlik
  Dikiş deseni: Mod 2 : 25
 İplik gerginliği: 1 - 5
 Baskı ayağı: Sürgülü ilik ayağı

Makine, önce ön punterizi ve sol sırayı dikecektir.
Makine arka punterizi, sağ sırayı dikecek ve otomatik olarak 
duracaktır.
Dikiş genişliği, 2.5 ile 7.0 arasında değiştirilebilir. 
Dikiş yoğunluğu, 0.5 ile 1.0 arasında değiştirilebilir. 
Dikiş genişliğini veya dikiş yoğunluğunu değiştirmek için sayfa 
43’e bakınız. 

Antik İlik
  Dikiş deseni: Mod 2 : 26
 İplik gerginliği: 1 - 5
 Baskı ayağı: Sürgülü ilik ayağı

Makine, önce ön punterizi ve sol sırayı dikecektir.
Makine arka punterizi, sağ sırayı dikecek ve otomatik olarak 
duracaktır.
Dikiş genişliği, 2.5 ile 7.0 arasında değiştirilebilir. 
Dikiş yoğunluğu, 0.5 ile 1.0 arasında değiştirilebilir. 
Dikiş genişliğini veya dikiş yoğunluğunu değiştirmek için sayfa 
43’e bakınız. 
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Kordonlu ilik
  Dikiş deseni: Mod 1 : 0

  Mod 2 : 10
 İplik gerginliği: 1 - 5
 Baskı ayağı: Sürgülü ilik ayağı

 Standart ilik prosedürüyle aynı prosedürü kullanın. Dikiş 
genişliğini, kullanılan kordonun kalınlığına uyacak şekilde 
ayarlayın. İlik ayağı kalkık durumdayken, dolgu kordonunu 
ilik ayağının arkasındaki mahmuz üzerine takın. 

 Ön ucu temizleyerek uçları ilik ayağının altında kendinize 
doğru getirin.  Dolgu kordonunu, sıkıca tutmak için sür-
güyle ilik ayağının ön tarafındaki çatallara kancalayın. 

 İğneyi giyside iliğin başlayacağı yere indirin ve ayağı indi-
rin.

 Mahmuz
 Çatallar

 Makineyi başlatın ve iliği dikin. İliğin her bir tarafı ve pun-
terizler kordon üzerinde dikilecektir. Kumaşı makineden 
çıkarın ve sadece dikiş ipliklerini kesin. 

 İğne ipliği (üst iplik)

  Dolgu kordonunun boştaki uçlarını çekerek sıkıştırın. Kor-
donun ucunu bir el dikiş iğnesinden geçirin. Sonra bunları 
kumaşın yanlış tarafına çekin ve düğümleyin.

LÜTFEN DİKKAT:
Eğer dolgu kordonu kumaşa dikiliyse ve çekilemiyorsa 
her iki uçta dolgu kordonunu kesin. 
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• Onarma dikişinin düzgünlüğünün ayarlanması

Onarma dikişini aşağıda belirtildiği şekilde düzgünleştirin:
Düzgünlüğü değiştirmek için dikiş uzunluğu butonuna 

basın. 
Eğer zımbalayıcının sağ tarafı sol tarafından daha alçaksa, 
onarma dikişini düzgünleştirmek için “ ” butonuna basın. 
Eğer zımbalayıcının sol tarafı sağ taraftan daha alçaksa, 
onarma dikişini düzgünleştirmek için “ ” butonuna basın.

Onarma Dikişi
  Dikiş deseni: Mod 2 : 28
 İplik gerginliği: 3 - 6
 Baskı ayağı: Sürgülü ilik ayağı

• Dikişe başlanması
  Düğme tutucuyu geriye çekin. 
 Kumaşı ayağın altına yerleştirin. İğre durdurma yukarı/

aşağı butonuna iki kere basın. Ayağın altında ipliklerin 
ikisini de çekmek için kumaşı sola hareket ettirin. 

 Baskı ayağını indirin. Makineyi başlatın. Makine dikişi 
kilitleyecek, 16 sıra onarma dikişi yapacak, sonra tekrar 
dikişi kilitleyecek ve otomatik olarak duracaktır. 

 Kumaşı döndürün ve dikişi farklı yönde tekrarlayın. 
 Eğer LCD ekranda ip kesici işareti gösteriliyorsa, makine 

dikiş bittiğinde iplikleri otomatik olarak kesecektir. (sayfa 
13’e bakınız).  

 Düğme muhafazası
  Başlama noktası
 3/4˝ (2 cm)
 9/32˝ (0,7 cm)

• Daha kısa bir onarma dikişinin yapılması
3/4˝ (2 cm)’den daha kısa bir onarma dikişi dikmek için, önce 

gerekli uzunluğun dikilmesinden sonra makineyi durdurun, sonra 
geri dikiş butonuna basın. 

 Gerekli uzunluk belirlendi. 
Makineyi tekrar başlatın ve makine otomatik olarak duruncaya 
kadar dikişe devam edin. 

 Geri dikiş butonu
 Gerekli uzunluk
  Başlama noktası

• Aynı boyutlu bir onarma dikişinin yapılması
Aynı boyutta bir başka onarma dikişi yapmak için makineyi baş-
latmanız yeterlidir. 
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Punteriz
  Dikiş deseni: Mod 2 : 29
 İplik gerginliği: 3 - 6
 Baskı ayağı: Saten dikiş ayağı

Punteriz, ekstra sağlamlığın gerekli olduğu cepleri, kroşeleri ve 
kemer britlerini sağlamlaştırmak için kullanılır.

• Dikişe başlanması
Makineyi başlatın ve makine otomatik olarak duruncaya kadar 
dikiş yapın. Makine, 5/8˝ (1.5 cm ) uzunluğunda bir punteriz 
dikecektir. 

 5/8˝ (1.5 cm)
Eğer LCD ekranda iplik kesici işareti görüntüleniyorsa, makine 
iplikleri dikiş sonunda otomatik olarak kesecektir (Sayfa 13’e 
bakınız).  

• Daha kısa punteriz dikilmesi
* Sürgülü hız kumandasını düşük hız ayarına getirin.
5/8˝ (1.5 cm)’den daha kısa bir punteriz dikmek için, gerekli 
uzunluğu diktikten sonra önce makineyi durdurun, sonra ters 
dikiş butonuna basın.  

 Punteriz uzunluğu belirlenmiştir. 
Makineyi tekrar başlatın ve makine otomatik olarak duruncaya 
kadar dikişe devam edin. 

 Gerekli uzunluk
 Geri dikiş butonu
 Punteriz uzunluğu
  Başlama noktası

• Aynı boyutta bir punterizin dikilmesi
Aynı boyutta başka bir punteriz dikmek için makineyi başlatma-
nız yeterlidir.

Fisto
  Dikiş deseni: Mod 2 : 30
 İplik gerginliği:  1 - 4
 Baskı ayağı:  Saten dikiş ayağı

Kemer delikleri vs. için fisto kullanılır. 

• Dikişe başlanması
Saten dikiş ayağı F’yi takın.
Makineyi başlatın. Tamamlandığında, makine otomatik olarak 
duracaktır. 
Eğer LCD ekranda iplik kesici işareti görüntüleniyorsa, makine 
iplikleri dikiş sonunda otomatik olarak kesecektir (Sayfa 13’e 
bakınız).
Gözü bir çuvaldızla, fisto zımbasıyla veya sivri makasla açın. 

• Bir fisto biçiminin ayarlanması
Fistonun şeklini aşağıda belirtildiği gibi düzeltin:

Düzgünlüğü değiştirmek için dikiş uzunluğu butonuna 
basın. 

 Eğer fisto açıksa, örme dikişini düzgünleştirmek için “ ” buto-
nuna basın. (L1–L2)

 Eğer fisto örtüşürse, örme dikişini düzgünleştirmek için “ ” 
butonuna basın. (L4–L5)

LÜTFEN DİKKAT:
Biçim, L1 ile L5 arasında ayarlanabilir (varsayılan ayar L3

 ’tür). 
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Değişken-Overlok
  Dikiş deseni: Mod 2 : 17
 İplik gerginliği:  6 - 8
 Baskı ayağı: Saten dikiş ayağı

Bir hafif kumaş (örn. Triko) kullanın. Kumaşı resimde gösteril-
diği gibi katlayın ve katlama üzerine dikin. Bir kabuklu kenar 
yaratmak için iğnenin kıvrılmış kenardan biraz ayrı olmasını 
sağlayın. İplik gerginliğinin biraz artırılması gerekebilir.
Eğer kabuklu dikiş sıraları dikiyorsanız, sıraları en az 5/8˝ (1.5 
cm) aralıklı yapın. Ayrıca herhangi bi yönde trikolar veya yumu-
şak ipeksi dokuma kumaşlar üzerine kabuklu dikişler yapabilir-
siniz. 

DEKORATİF DİKİŞ

Aplike
  Dikiş deseni: Mod 3 : 04
 İplik gerginliği:  1 - 4
 Baskı ayağı:  Saten dikiş ayağı
 Baskı ayağı baskı kadranı: 3

Kumaşın üzerine bir aplike yerleştirin ve kumaşı teyelleyin veya 
iğneyle tutturun. 
• Baskı ayağı baskısını azaltın. 
İğnenin aplikenin dış kenarı boyunca düşeceği şekilde kumaşı 
yönlendirerek dikin. 

 Aplike
 Dış kenar

Bir köşenin etrafından dönerken, iğne aplikenin dış kenarınday-
ken makine durur. 
Baskı ayağını kaldırın ve dikiş yönünü değiştirmek için kumaşı 
iğnenin etrafında döndürün. 

• Dikiş genişliğini ayarlamak için
Mod 3’te desen 04’ü seçin. 

Dikiş genişliğini değiştirmek için dikiş genişliği buto-
nuna basın. 

Dikiş genişliğini azaltmak için basın. 
Dikiş genişliğini artırmak için basın. 

Dikiş genişliği, ortalanmış iğne pozisyonuna göre değiştirilecek-
tir. 

 Dikiş genişliği (3.5)
 Dikiş deseni 04 (azaltılan dikiş genişliği)
 Dikiş deseni 04 (artırılan dikiş genişliği)
 Orta iğne pozisyonu

(A) Dikiş deseni 10, bir sabit sol iğne pozisyonuna sahiptir. 
Dikiş genişliğini değiştirdiğinizde, sağ iğne pozisyonu deği-
şecektir. 

(B) Dikiş desenleri 04, 05 ve 06 bir sabit orta iğne pozisyonuna 
sahip olacaklardır. Dikiş genişliği simetrik olarak değişir. 

(C) Dikiş desenleri 07, 08 ve 09 bir sabit ağ iğne pozisyonuna 
sahiptirler. Dikiş genişliğini değiştirdiğinizde, sol iğne pozis-
yonu değişecektir. 

(A) (B) (C)
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Dar ve süslü pli
  Dikiş deseni: Mod 1 : 2

  Mod 2 : 02
 İplik gerginliği: 1 - 4
 Baskı ayağı: Kör dikiş ayağı

Kumaşı yanlış kenarlarla birlikte katlayın. 
Kumaşı, iğnenin katlanmış kenardan 0.1 - 0.2 cm (1/16˝) içeride 
delecek şekilde konumlandırın ve ayağı indirin. 
Kılavuz vidasını döndürün ve kılavuzu ayağın yanına getirin. 
Katlanmış kenarı kılavuz boyunca yönlendirerek dikin. 

 Katlanmış kenar
 Kılavuz vida
 Kılavuz
 0.1 - 0.2 cm

Kumaşı açın ve pliği bir tarafa doğru bastırın. 

Büzgü Dikişi
  Dikiş deseni: Mod 3 : 17
 İplik gerginliği: 3 - 6
 Baskı ayağı: Saten dikiş ayağı

  Açık parmak ayağı: F2

Büzgü dikişi, çocuk giysilerinde veya kadın bluzlarında kullanı-
lan incelikli dekoratif bir işlemdir. 
Patiska, çizgili pamuklu kumaş veya ince yün veya ipek kumaş 
gibi yumuşak ve hafif bir kumaş seçin. Kumaşı düşünülen 
genişlikten üç kat daha geniş kesin. Dikiş uzunluğunu “5.0” 
olarak ayarlayın ve büzgü yapılacak alan üzerinde birbirinden 
3/8˝ (1.0 cm) mesafede düz dikiş sıraları dikin. Bir kenar 
boyunca ipleri düğümleyin. 

LÜTFEN DİKKAT:
Bobin ipliğini yukarı çekin ve dikişe başlamadan önce 4” 
ile 6” arasnda bir iplik kuyruğunu geriye doğru çekin. 

 Büzgüleri dengeli şekilde dağıtmak için, dış kenardan bobin 
ipliklerini (alt iplikleri) çekin.  Büzgü yapılan sıralar arasında 
büzgü dikişleri gerçekleştirin. 
Düz dikişleri dışarı çekerek çıkarın. 

 Düğümlü kenar
 Büzgüler

Fisto Dikişi
  Dikiş deseni: Mod 3 : 31
 İplik gerginliği: 3 - 6
 Baskı ayağı:  Zikzak ayağı

*Mod 3’teki Dikiş desenleri 47 veya 57 de kullanılabilir. 

Dikişleri, kumaşın kenarından yaklaşık 3/8˝ (1 cm) içeride ger-
çekleştirin. 
Dikişlerin dışını resimde gösterildiği gibi keserek düzeltin. İpliği 
kesmemeye özen gösterin.
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Noktalama Dikiş
  Dikiş deseni:  Mod 3 : 38
 İplik gerginliği: 3 - 6
 Baskı ayağı:  Saten dikiş ayağı

  Open toe foot: F2
* Mod 3’de dikiş deseni 37 de kullanılabilir. 

Bir önceden programlanmış noktalama dikiş, küçük alanların 
kapitone dikişi için hızlı ve kolay bir yöntemdir. 
Kapitone üstü ile destek kumaş arasında bir dolgu elyafı (dolgu) 
koyun. 

Patchwork Ekleme
  Dikiş deseni: Mod 3 : 01 ve 28
 İplik gerginliği: 3 - 6
 Baskı ayağı: Zikzak ayağı

 Patchwork parçalarının sağ taraflarını birlikte yerleştirin. 
Mod 3’te desen 01’I seçin. Tam 1/4˝ (0.6 cm)’lik dikiş payı 
dikin. 

 Kumaşın ters tarafı
 Kumaşın sağ tarafı

 Mod 3’te desen 28’I seçin. 

 Açmak için dikiş payını bastırın. Dikiş çizgisi üzerinde orta-
layarak giysinin sağ tarafında dikiş deseni 28’i dikin.

* Mod 3’te dikiş desenleri 40, 47 veya 48 de kullanılabilir. 

Dikiş plakası üzerinde iletki
Dikiş plakası üzerindeki özel iletkileri kullanarak, işaretleme yap-
madan patchwork parçalarını istediğiniz açılarda kolayca dikebi-
lirsiniz. 
İletkiler, 45, 60, 90 ve 120 derecelerde işaretlidirler. 
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Demetleme
  Dikiş deseni:  Mod 3 : 21
 İplik gerginliği: 3 - 6
 Baskı ayağı:  Saten dikiş ayağı

* Mode 3’te 22 veya 46, 48 dikiş desenleri de kullanılabilir. 

Bir açık çalışma görünümü yaratmak ve desene ilginçlik katmak 
amacıyla iki kumaş parçasını birleştirmek için bu dikişi kullanın. 
Her kumaş kenarını 5/8˝ (1.5 cm) alta katlayın ve presleyin. İki 
kenarı kağıda iğneleyin veya desteği yırtarak 0.4 1/8˝ aralıklı 
yapın. İğnenin iki tarafta da katlanmış kenarı yakalayacağı 
şekilde, kumaşı yönlendirerek yavaşça dikin. 
Dikiş işlemi sona erince, kağıdı alın.

 0.3 - 0.4 cm (1/8˝)
 Kağıt

Saten Dikişler
 Dikiş deseni:  Mod 3 : 58
 İplik gerginliği: 3 - 6
 Baskı ayağı:  Saten dikiş ayağı

  Açık parmak ayağı: F2
* Mod 3’te 54 veya 57 dikiş desenleri de kullanılabilir. 

Daha iyi dikiş sonuçları almak için, esnek veya elastik kumaşlar 
kullanırken kumaşın yanlış tarafında tela kullanılabilir.
Dikiş desene sona erdiğinde, dikişi kilitlemek için otomatik 
kilitleme butonuna basın. 
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Püsküllü Saçak
  Dikiş deseni: Mod 3 : 04
 İplik gerginliği:  3 - 6
 Baskı ayağı:  Saten dikiş ayağı

Püsküllü saçak, masa örtülerine ve şallara özel bir hava katar. 
İpliklerin kolayca çıkartılabileceği keten gibi bir sıkı, dokunmuş 
kumaş seçin. 

 Kumaşı kumaş damarı üzerinden dikkatlice kesin. Saçaklı 
püskülün başlayacağı noktada tek bir iplik teli çıkarın. 

Çekme İşi
  Dikiş deseni: Mod 3 : 04
 İplik gerginliği: 3 - 6
 Baskı ayağı:  Saten dikiş ayağı

Çekme işte, saçaklı püskülle aynı yöntem kullanılır. İpliklerin 
kolayca çıkartılabileceği keten gibi bir sıkı, dokunmuş kumaş 
seçin. 

 Kumaşı kumaş damarı üzerinden dikkatlice kesin. Çekme 
işin genişliğini belirleyin ve her bir uçta bir iplik teli çıkarın. 

 Sol tarafı, sağ taraftaki dikişler açık yere düşecek şekilde 
alta dikin. 

 Dikişin sağında bulunan bütün fazla ipliği çıkarın ve bir 
saçaklı püskül yaratın. 

 Sol tarafı, sağ taraftaki dikişler açık yere düşecek şekilde 
alta dikin. Sol tarafı bitirdikten sonra, kumaşı yaklaşık 180° 
döndürün. Diğer tarafı dikin.

 Dikiş arasında ipliği veya kumaş ipliklerini çıkarın. 
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Çapraz Dikiş
  Dikiş deseni: Mod 3 : 33
 İplik gerginliği: 3 - 6
 Baskı ayağı: Saten dikiş ayağı

  Açık parmak ayağı: F2

Bu desenlerle, elde nakış yapma süresinin yarısı kadar bir 
sürede çapraz dikiş desenleri yapabilirsiniz. 

* Eğer dikişten önce otomatik kilitleme butonuna basarsanız, 
makine bir birim çapraz dikiş yapacak ve otomatik olarak dura-
caktır. 

Zemin kumaşı için keten veya yün flannel gibi bir sade sıkı 
dokuma kumaş seçin. Eğer hafif bir kumaş seçerseniz, destek 
için bir yırtmalı destek kullanın. 
Dikiş genişliğini ve uzunluğunu desene uyacak şekilde seçin. 
Desenin ortasını bulun veya eğer desen bir bordürse, bir baş-
langıç noktası seçin. 
Ortadan yukarıya doğru çapraz dikişleri sayın ve numarayı 
programlayın. Başlamak ve bitirmek için otomatik kilitleme 
butonunu kullanın. 

Dekoratif Dikişler
  Dikiş deseni: Mod 3 : 70
 İplik gerginliği: 3 - 6
 Baskı ayağı: Saten dikiş ayağı

  Açık parmak ayağı: F2

* Mod 3’de 64 veya 90 dikiş desenleri de kullanılabilir. En iyi dikiş 
sonuçları için, dekoratif dikişlerle dikiş yaparken kumaşı dikkatli 
şeilde hizalayın ve yönlendirin. 
Eğer gerekirse bir yırtılabilir destek kullanın. 
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060201 03 04 05 12 13

14  17    18 19 20

01 02 03 05 17 21 23 24 25 26

28 31 32 33 37 42 43 45

47 48 51 52 54 56 57 58

  59 60  70  73 75  76  79   83 84 89

LÜTFEN DİKKAT:
Dikiş yönünü değiştirirken iğneyi kaldırın ve kumaşı dön-
dürün. 
Çift iğneyle dikiş için uygun olmayan dikiş desenlerini 
seçip çift iğne butonuna bastığınızda, LCD ekranda çift 
iğne işareti sürekli yanıp sönecek ve sesli alarm verile-
cektir. 
Dikiş desenleri, çift iğne modunda belleğe kaydedilemez. 
İplikleri keserken kafa kapağı üzerindeki iplik kesiciyi 
kullanın. 
Çift iğneyle dikiş için 60 numara veya daha büyük numa-
ralı iplik kullanın. 

• Dikişe başlanması
Çift iğneyle dikiş için ikinci makara pimini kullanın. 
İki iplik masurasını resimde gösterildiği gibi yerleştirin. 
İki ipliği de masuradan çekin ve bunları   noktasından  nok-
tasına geçirin.
İki iplik telinin birbirine dolanmamasını sağlayın. 
Makinenin şalterini açın ve istediğiniz deseni seçin. 

 Çift iğne butonun basın, iki iğneyi birden baskı ayağının altın-
dan geriye veya sola çekin. 

Çift İğneyle Dikiş
  Dikiş deseni: Mod 3 : 54 (Örnek)
 İplik gerginliği:  3 - 6
 Baskı ayağı: Saten dikiş ayağı

  Açık parmak ayağı: F2

LÜTFEN DİKKAT:
Çift iğneyle desenler dikersen, dikiş yapmaya başlama-
dan önce dikişleri deneyin. 
Çift iğneyle dikiş için Zikzak ayağı veya Saten dikiş ayağı 
kullanın. 
Iğneyi değiştirmeden önce makineyi kapatın. 
Çift iğneyle dikiş sona erdiğinde çift iğneyi bir tekli iğneyle 
değiştirin. 

MOD 1, 2

Mod 3

Çift İğneyle Dikişe Yönelik Dikiş Desenleri
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DESENLERİN VE HARFLERİN PROG-
RAMLANMASI
Otomatik Kilitleme Dikişinin Programlanması
Örnek: Dikiş deseni 54 (mod 3)

 Desen 54’ü (mod 3) seçin. 
 Bellek butonuna basın. 

 Desen 92 (mod 3) seçin. 
 Bellek butonuna basın. 

 Kumaşı yerleştirin ve dikin.
Makine bir kilitleme dikişi, dikiş deseni 54, kilitleme dikişi yapa-
cak ve duracaktır. 
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Desen Kombinasyonunun Programlanması
Örnek: Dikiş deseni 56, 58 ve 57 (mod 3)

 Desen 56'yı (mod 3) seçin. 
 Bellek butonuna basın; dikiş deseni 56 belleğe kaydedilir. 
 LCD ekran, bir defada sadece 1 karakter gösterir.  Belleğe 

kaydedilen dikiş deseni ekranın sol tarafına geçirilir ve 
imleç sürekli yanıp söner. 

 Desen 58'i (mod 3) seçin. Bellek butonuna basın. 

 Desen 57'yi (mod 3) seçin. Bellek butonuna basın. 

 Bir desen kombinasyonu dizisi dikilecektir.  Eğer makine 
dikiş yaparken otomatik kilitleme butonuna basarsanız, 
makine mevcut deseni ve kilitleme dikişini yapacak ve 
sonra otomatik olarak duracaktır.  

Otomatik İplik Kesmenin Programlanması 
Örnek: 56, 58 ve 57 Desenleriyle Otomatik İplik Kesme (mod 3)

  56, 58 ve 57 dikiş desenlerine girmek için “Desen 
Kombinasyonunun Programlanmasına” ilişkin prosedüre 
bakınız. 

 LCD ekranında iplik kesici işareti görününceye kadar iplik 
kesici butonuna basın ve basılı tutun.

 Dikişe başlayın. Bir desen kombinasyonu dizisi dikilecek ve 
makine kilitleme dikişinden sonra iplikleri otomatik olarak 
kesecektir. 

LÜTFEN DİKKAT:
Dikiş desenleri, 50 desene kadar belleğe kaydedilebilir-
ler. 
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Köprü Dikişleri
Mod 3’te 59 ile 62 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68

                

       

69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85

86 87 88 89 90 91 92

arasındaki desenler, dikiş desenleri 
arasında düz dikişler girmek için kullanılan köprü dikişleridir. 
61 ve 62 köprü dikişleri,  programlanmış desen kombinasyo-
nunda önceki desenin dikiş uzunluğunu ve iğne pozisyonunu 
alırlar. 
59 (mod 3) ve 60 (mod 3) desenlerinin iğne pozisyonu ve dikiş 
uzunluğu ayarlanabilir. 
Ne var ki, 61 (mod 3) ve 62 (mod 3) desenlerinin iğne pozis-
yonu ve dikiş uzunluğu ayarlanamaz. İğne pozisyonu ve dikiş 
uzunluğu önceki desenle aynı kalacaktır. 

Örnek:  Dikiş deseni 61ve 63 (mod 3)

 Desen 63'ü (mod 3) seçin. 
 Bellek butonuna basın. 
 Desen 61’i (mod 3) seçin. 
 Bellek butonuna basın. 

 Dikişe başlanması. 
 Dikiş desenleri arasında iki adet düz dikiş yerleştirilir. 

LÜTFEN DİKKAT:
Önceki desenin dikiş uzunluğu çok ince (saten dikişlerde 
olduğu gibi) olduğunda 59 veya 60 köprü dikiş desenlerini 
kullanın.

• Desenler arasında aralık bırakmak için.
Örnek: Dikiş deseni 57 (mod 91)

 Desen 57'yi (mod 3) seçin. 
 Bellek butonuna basın. 
 Desen 91'i (mod 3) seçin. 
 Bellek butonuna basın. 
 Dikişe başlanması. 

Desenler arasına yaklaşık olarak 5 mm’lik bir aralık bırakılacak-
tır. 

Aralıklar (varsayılan dikiş uzunluğu)
Dikiş deseni 91 (mod 3) 5 mm
Dikiş deseni 97, ve 4, 5 (mod 6) 2,5 mm
Dikiş deseni 98, ve 4, 5 (mod 6) 3,5 mm
Dikiş deseni 99, ve 4, 5 (mod 6) 5 mm

LÜTFEN DİKKAT:
Aralıklar, dikiş uzunluğu ayarlanarak 0.5 ile 5.0 arasında 
değiştirilebilir. 
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Bir Ayna Görüntüsünün Programlanması
Örnek: Dikiş desenleri 57 (Mod 3) ve ayna görüntüsü

 Desen 57'yi (mod 3) seçin. Bellek butonuna basın. 

 Desen 57'yi (mod 3) seçin. 
 Ayna görüntüsü butonuna basın. Ayna görüntüsü, LCD 

ekranında görüntülenecektir.  Bellek butonuna basın. 

 Dikişe başlayın. Bir desen kombinasyon serisi dikilecektir. 
 Otomatik kilitleme butonuna basın.
 Makine şimdiki deseni dikecek ve bir kilitleme dikişiyle dikişi 

durduracaktır. 

LÜTFEN DİKKAT:
Ayna görüntüsü, aşağıdaki dikiş desenlerine uygulana-
maz.

Mod 1: Dikiş desenleri 1, 3, 7, 8, 9 ve 0. 
Mod 2: Dikiş desenleri 01, 03, 07 - 11, 15 - 16  
  ve 22 - 30. 
Mod 3: Dikiş desenleri 01 - 03, 59, 61 - 63,  
 91 ve 92. 
Mod 4, 5 ve 6:  Bütün dikiş desenleri. 

Bütün dikiş desenleri. 

   91 92
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Bir Desen Kombinasyonunun Başından Dikil-
mesi

Eğer bir desen kombinasyonunu dikmeyi durdurmak durumun-
daysanız ve tekrar dikmek istiyorsanız, dikiş kombinasyonunu 
başından dikmek için bellek butonuna basın.

 Programlanmış desen kombinasyonu. 
 Dikmeyi durdurun.  
 Bellek butonuna basın. 
 Makine desen kombinasyonunu başından diker. 

Geçerli Desenin Başından Dikilmesi
Eğer bir desen kombinasyonunu dikmeyi durdurmak zorunday-
sanız ve eksik deseni dikmeye devam etmek istiyorsanız, son 
dikilen deseni başından itibaren dikmek için aynı görüntü buto-
nuna basın. 

 Programlanmış desen kombinasyonu 
 Dikişi durdurun.
 Ayna görüntüsü butonuna basın. 
 Makine desen kombinasyonunu başından diker. 
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Örnek: “Deppé”yi programlamak için

 Mod 4’e girmek için mod butonuna basın. 

 “D” büyük harfini seçmek için 14 rakamını girin. 
 Bellek butonuna basın.

 “e” küçük harfini seçmek için 41 rakamını girin. 
 Bellek butonuna basın. 

 “p” küçük harfini seçmek için 52 rakamını girin. 
 Bellek butonuna basın.

 “p” küçük harfini seçmek için 52 rakamını girin. 
 Bellek butonuna basın.

 Mod 5’e girmek için mod butonuna basın. 
 “é” küçük harfini seçmek için 51 rakamını girin. 
 Bellek butonuna basın.

 Dikişi başlayın. 
 Bir desen serisi dikilecektir. 

Harflerin Programlanması
4, 5 veya 6 modunda, alfabelerin rakamını girerek metni prog-
ramlayabilirsiniz. 

Mod 4 : Alfabeler/sayı/simge

Mod 5 : Avrupa aksanlı harfleri
Mod 6 : Rusya (Kril) harfleri

LÜTFEN DİKKAT:
Bir desen serisi dikildiğinde, iğne durdurma pozisyonu 
yukarıda olacaktır. 
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Harflerin Boyutunun Küçültülmesi
Örnek: Karakter yüksekliğini orijinal boyutunun yaklaşık olarak 
2/3’üne kadar düşürmek. 

 Mode 4’e girmek için mod butonuna basın. 
 Büyük “L” harfini seçmek için 22 rakamını girin. 
 Bellek butonuna basın.

 “ ” karakterini seçmek için 85 rakamını girin. 
 “ ” dikiş genişliğini ayarlama tuşuna basın. 
 Dikiş genişliği 5.0 şeklinde değiştirilecektir. 
 Bellek butonuna basın. 

 “V” büyük harfini seçmek için 32 rakamını girin. 
 Bellek butonuna basın. 

 “E“ büyük harfini seçmek için 15 rakamını girin. 
 Bellek butonuna basın. 

 Bir desen dizisi dikilecektir. 
 Karakter boyutu “ ”, orijinal boyutunun yaklaşık 2/3’üne 

kadar düşürülecektir. 
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Bir Uzun Metnin Görüntülenmesi
LCD ekranı bir seferde en fazla 3 karakter gösterir. 
Eğer bütün metin görüntülenemiyorsa, metni kaydırarak gör-
mek için imleçlere basın. 

 İmlece basılması imlecin yerini değiştirir ve metni sola 
doğru kaydırır. 

 İmlece basılması imlecin yerini değiştirir ve metni sağa 
doğru kaydırır. 

Bir Harfin Silinmesi ve Eklenmesi (desen)
Örnek:
“LVE”den “ ”i silmek ve “ ” yerine “O” eklemek için.

 İmleci harfin altına getirmek için imlece basın. 

 Temizle butonuna basın.

 Desen 25 “O”yu seçin. 

 Bellek butonuna basın. “L” ve “V” arasında “O” eklenir. 

LÜTFEN DİKKAT:
Üçgen işaretleri, o yönde kalan karakterler oldu-

ğunu gösterir. 
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Bir Harfi (desen) Kopyalamak İçin

Örnek:
“123” karakterlerinden “2”yi çoğaltmak için.

 İmleci “2” karakterinin altına getirin. 

 “2” karakterini kopyalamak için bellek butonuna basın. 
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Programlanmış Desenlerin Dikiş Ayarı
Programlanmış dikiş deseninin dikiş genişliği ve uzunluğu eşit 
şekilde veya ayrı ayrı değiştirilebilir. 

Örnek: Dikiş genişliğini eşit şekilde değiştirmek için. 

 Mod 3’e girin. 
 Desen 67'yi (

67

) seçin. 
 Bellek butonuna basın. 

 Desen 67'yi (
67

) seçin.

 Ayna görüntüsü butonuna basın. 
 Bellek butonuna basın. 

 İmleci son programlanmış desenin sağına taşıyın. 
 Dikiş genişliğini (5.0) değiştirmek için dikiş genişliği buto-

nuna basın. 

 Bir desen dizisi dikilecektir. 
 Programlanmış desenlerin dikiş genişliği eşit şekilde değiş-

tirilecektir. 

• Birleştirilmiş iğne pozisyonu

Programlanmış desenlerin iğne pozisyonu, kombinasyona dayalı 
olarak değişecektir.

 Desenleri sol iğne pozisyonunda ( 
 70
) ve orta iğne pozisyo-

nunda (
67

) birleştirirken sola doğru birleştirilir.

 Desenleri sağ iğne pozisyonunda (ters döndürülmüş) ve 
orta iğne pozisyonunda ( 67 ) birleştirirken sağ doğru birleşti-
rilir. 67

 Desenleri sol iğne pozisyonunda (
67

) ve sağ iğne pozisyo-
nunda (ters döndürülmüş) birleştirirken 70

 ortaya doğru birleştirilir. 

 Desenleri sol ( 70), (ters) ve orta iğne pozisyonlarında
 ( 67 ) birleştirirken ortaya birleştirilir. 

67
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 Mod 3’e girin. 

 Desen 54 ü (
54

’) seçin 
 Bellek butonuna iki kere basın.

 İmleci 54 ün ikinci dikiş desenine (
54

’) getirin. 

Örnek: 
Dikiş genişliğini ayrı ayrı değiştirmek için

 Dikiş genişliğini (3.5) değiştirmek için dikiş genişliği buto-
nuna basın. 

 Bir desen dizisi dikilecektir. 
 Programlanmış desenlerin dikiş genişliği 7 mm ve 3.5 mm 

olacaktır.
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Balans
Esnek desenlerin dikiş sonuçları dikiş hızı, kumaş türü, katman 
sayısı vs. gibi dikiş koşullarına bağlı olarak değişebilir. 
Daima kullanmak istediğiniz kumaşın artık bir parçası üzerinde 
deneme dikişi yapın. 
Eğer esnek desenler bozulursa, bunları balansla düzeltin. 

 BalanceEsnek dikiş deseni (Örnek: Dikiş deseni 
40

40

, mod 3’de)

Eğer desen sıkışırsa, balansı “+” yönünde döndürün. 

Eğer desen dışarı çekerse, balansı “-“ yönünde döndürün. 

İliğin dikiş balansı 26.

Eğer sağ sıra daha yoğunsa, balansı “+” yönünde döndürün. 

Eğer sol sıra daha yoğunsa, balansı “-“ yönünde döndürün. 

• Punterizin düzgünlüğü
Eğer dikiş başlangıç pozisyonuyla buluşmuyorsa, balansı “+” 
yönünde döndürün. 

Eğer dikiş geri dönüş pozisyonuyla buluşmuyorsa, balansı “-“ 
yönünde döndürün.
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MAKİNENİZİN BAKIMI
Çağanoz Göbeğinin ve Dişlinin Temizlenmesi

 UYARI:
Temizlemeden önce makinenin güç düğmesini kapatın ve 
makinenin fişini çekin 
Makine, sadece bu bölümde açıklandığı gibi sökülmeli-
dir.  

 DİKKAT:
Makineyi çok nemli yerlerde, bir radyatörün yakınında 
veya doğrudan güneş ışığı altında muhafaza etmeyin. 

Bobin Muhafazasının Takılması
    Bobin muhafazasını, topuz çağanoz göbeğindeki 

durdurucunun yanına uyacak şekilde yerleştirin. 
  Bobini takın. 
  Ayar vidaları ile dikiş plakasını takın . Makineyi temizle-

dikten sonra, iğneyi ve baskı ayağını takmayı unutmayın.  
 Bobin muhafazası
 Durdurucu
 Topuz
 Tornavida
 Ayar vidaları

İğneyi kaldırmak için iğne durdurma yukarı/aşağı butonuna 
basın. Güç düğmesini kapatın. 
İğneyi ve baskı ayağını çıkarın.

  Ayar vidasını dikiş plakasının sol tarafından çıkarın. 
 Makineyle birlikte verilen T tornavidayı kullanın. Dikiş 

plakasını çıkarın. 
 Bobini çıkarın. Bobin muhafazasını kaldırın ve çıkarın. 
  Bobin muhafazasını bir tiftik fırçayla temizleyin. 
  Dişliyi, iplik kesme mekanizmasını ve çağanoz göbeğini 

tiftik fırçasıyla temizleyin. 
 Çağanoz göbeğinin ortasını bir kuru bezle temizleyin. 

 Tornavida
 Ayar vidaları
 Dikiş plakası
 Tiftik fırçası
 İplik kesme mekanizması
 Bobin muhafazası
 Dişli
 Çağanoz göbeği

(Bir elektrikli süpürge kullanabilirsiniz.).
* Makinenin yağlanmasına gerek yoktur. 

LÜTFEN DİKKAT:
Makinenin dış kısmını yumuşak sabunlu bir bezle temizle-
yin. 
Makineyi temizledikten sonra iğne ve baskı ayağının bağlı 
olduğundan emin olun.
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Uyarı işareti Nedeni Şunu deneyin
1.  Ayak kumandası bağlıyken açma/kapama butonuna basılır. 

2.  Ayak kumandası bozuk. 
 (Ayak kumandası işareti sürekli yanıp sönüyor. )

Ayak kumandası bağlantısını 
kesin. 
Servisle veya makineyi satın 
aldığınız mağazayla irtibata 
geçin. 

Makine, baskı ayağı kalkık durumdayken çalıştırılıyor. Baskı ayağını indirin ve 
makineyi tekrar başlatın. 

Eğer iliği ilik kolunu indirmeden dikerseniz makine duracaktır. İlik kolunu indirin ve makineyi 
tekrar başlatın.  

Bobin sarma mili sağa geçmiş.  Bobin sarma milini dikiş için 
sola getirin.

Makine, fazla yük nedeniyle durakladıktan sonra başlatılıyor. Yeniden başlatmak için en az 
15 saniye bekleyin. 
Güç anahtarını kapatın. 
Sarma kolu, çağanoz göbeği 
etrafına dolanmış iplikleri 
çıkarın. 

(E1-E7) Kontrol devresindeki bir sorun nedeniyle makine düzgün 
çalışmıyor. 

Servisle veya makineyi satın 
aldığınız mağazayla irtibata 
geçin. 

Makinenin içinden gelen hafif vınlama sesi normaldir.
Makine uzun süre kullanıldığında LCD ekranı ısıtılabilir. 

Sesli sinyal Sesli alarm duyulur:
Bip Normal çalışma.

Bip-bip-bip Geçersiz çalışma veya arıza.

Bip Belleğe kaydedilmiş bütün dikiş desenleri temizlenir.
E1-E7 hatası meydana geldi.

Bip-Biip İlik tamamlandı.

Sorunlar ve Uyarı İşaretleri
Eğer bir sesli uyarı olur ve LDC ekranı bir uyarı işareti gösterirse, aşağıdaki talimatları izleyin.
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Arıza tespiti

Koşul Nedeni Çaresi

İğne ipliği kopuyor 1. İplik doğru takılmamış.
2. İplik gerginliği çok sıkı
3. İğne eğri veya küt.
4. İğne doğru takılmamış.
5. İğne ipliği ve bobin ipliği, dikişe başlandığında baskı ayağının altında 

ayarlanmamış.
6. İplikler, dikiş işleminden sonra arkaya çekilmemiş. 
7. İplik iğne için ya çok ağır ya da çok ince.

Sayfa 21, 22
Sayfa 26, 27
Sayfa 17
Sayfa 17
Sayfa 23

Sayfa 28
Sayfa 17

Bobin ipliği kopuyor 1. Bobin ipliği bobin muhafazasına doğru takılmamış.
2. Bobin muhafazasında tiftik toplanmış. 
3. Bobin hasarlı ve düzgün dönmüyor.
4. İplik bobine gevşek sarılmış.

Sayfa 20
Sayfa 67
Bobini değiştirin. 
Sayfa 19

İğne kırılıyor 1. İğne doğru takılmamış.
2. İğne kelepçe vidası gevşek. 
3. İplikler, dikiş işleminden sonra arkaya çekilmemiş. 
4. İğne, kullanılan kumaş için çok ince.
5. Uygun olmayan bir baskı ayağı kullanılıyor.

Sayfa 17
Sayfa 17
Sayfa 28
Sayfa 17
Uygun baskı ayağı 
kullanın. 

Atlanan dikişler 1. İğne doğru takılmamış, eğri veya küt.
2. İğne ve/veya iplikler dikilmekte olan iş için uygun değil. 
3. Esnek, çok ince kumaşlar ve sentetiklerin dikilmesi için bir mavi gövdeli 

iğne kullanılımyor.
4. İplikler düzgün geçirilmemiş.
5. Kötü kalite iğne kullanılıyor. 

Sayfa 17
Page Esnek dikiş iğneleri 
kullanın. 
Page 21, 23
İğneyi değiştirin 

Dikiş püzülüyor 1. İplik gerginliği çok sıkı
2. İplik doğru takılmamış.
3. İğne, dikilmekte olan kumaş için çok ağır.
4. Dikiş uzunluğu, kumaş için çok fazla.
5. Çok ince kumaş dikerken sabitleyici kullanılmaz. 

Sayfa 26, 27
Sayfa 21, 22
Sayfa 17
Dikişleri daha kısa yapın.
Bir sabitleyici kullanın. 

Kumaş düzgün 
verilmiyor

1. Dişliye tiftik sarılmış 
2. Dikişler çok ince 
3. Dişli, “kilit dikiş” sonrasında kaldırılmıyor. 

Sayfa 67
Dikişleri daha uzun yapın
Sayfa 16

Dikişler üzerinde 
ilmekler var

1. İğne ipliği gerginliği çok gevşek. 
2. İğne kullanılan kumaş için çok kalın veya çok ince.

Sayfa 26, 27
Sayfa 17

Makine çalışmıyor 1. Makinenin fişi takılı değil.
2. İp, çağanoz göbeğine takılmış.
3. Bobin sarma mili, bobinin sarılmasından sonra sola dönmüyor. 

Sayfa 10
Sayfa 67
Sayfa 19

İlik dikişi doğru 
yapılmıyor

1. Dikiş yoğunluğu, dikilen kumaş için uygun değil. 
2. Esnek veya sentetik kumaş için uygun tela kullanılmıyor.
3. İlik kolu indirilmemiş. 

Sayfa 43
Bir tela kullanın. 
Sayfa 42

Makine çok gürültü 
yapıyor

1. İp, çağanoz göbeğine takılmış.
2. Çağanoz göbeğinde veya bobin muhafazasında tiftik toplanıyor 

Sayfa 67
Sayfa 67
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DİKİŞ DESENİ
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