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ÖNEMLİ 

UYARI!

TEHLİKE!

Yanmaya, elektrik çarpmasına veya 
yaralanmaya karşı bir önlem olarak:
1. Bu makineyi sadece bu kitapçıkta 

açıklanan amaçlar doğrultusunda 
kullanın. Sadece imalatçı tarafından 
tavsiye edilen ek elemanları, akse-
suarları ve parçaları kullanın. 

2. Bu makinenin bir oyuncak olarak 
kullanılmasına izin vermeyin. Bu 
makine çocuklar tarafından veya 
onların yakınında kullanılırken yakın-
dan takip ve dikkat etmeniz gerekir. 
Makine; söz konusu kişilerin güven-
liğinden sorumlu bir kişi tarafından 
makinenin kullanımına ilişkin olarak 
talimat verilmedikçe veya başlarında 
durulmadıkça kısıtlı fiziksel, duyusal 
veya zihinsel becerilere sahip olan 
veya deneyimden veya bilgiden yok-
sun kişiler (ve çocuklar) tarafından 
kullanılmaya yönelik değildir. Çocuk-
ların makineyle oynamamalarını 
sağlamak için gözetim altında tutul-
maları gerekir.

Aşağıdakiler de dahil olmak üzere uyarı-
lara daima uyulmalıdır:
Bu makineyi kullanmadan önce bütün 
talimatları okuyun. 
Genel olarak, makineyi kullanmadığı-
nız zamanlarda fişini prizden çekmeli-
siniz.

Bu makineyi aşağıda belirtilen durum-
larda çalıştırmayın:

 ⦁ kablo veya fiş hasarlıysa,
 ⦁ düzgün çalışmıyorsa,
 ⦁ düşürülmüşse veya zarar gör-

müşse,
 ⦁ suya düşürülmüşse.

3. İncelenmesi veya tamir edilmesi için 
makineyi yerel yetkili BERNINA 
bayiisine geri gönderin.

4. Makineyi asla hava kanalları kapalı 
durumdayken çalıştırmayın. Maki-
nenin havalandırma kanallarında 
iplik tiftiği, toz veya kumaş parçası 
birikmemesini sağlayın.

5. Parmaklarınızı bütün hareketli par-
çalardan uzak tutun. Dikiş iğnesinin 
ve bıçağı yakınında çalışırken özel-
likle dikkat edin. 

6. Makinenin açıklıklarından içeriye 
herhangi bir obje sokmayın.

7. Makineyi dış mekanda kullanmayın.
8. Makineyi, aerosol ürünlerin (sprey-

lerin) veya oksijenin kullanıldığı yer-
lerde çalıştırmayın.

9. Dikiş yaparken kumaşı çekmeyin 
veya itmeyin. Bu durum, iğnenin 
kırılmasına neden olabilir.

10. İğneden iplik geçirme, iğneyi değiş-
tirme, ilmek yapıcıya iplik takma 
veya baskı ayağını değiştirme gibi 
iğne alanında herhangi bir ayar 
yaparken makineyi kapatın «0».

11. Kapakları kaldırırken, bıçağı kaldır-
mak için kapaklar açılırken veya 
ilmek yapıcılardan iplik geçirirken, 
kılavuzda sözü edilen kullanıcının 
yapacağı diğer çalışma ayarları 
veya yağlama işlemi yapılırken 
daima makinenin fişini prizden çıka-
rın.

12. Eğilmiş iğneleri kullanmayın.

Elektrik çarpmasına karşı önlem olarak:
1. Fişi takılıyken asla makinenin başın-

dan ayrılmayın.
2. Kullandıktan hemen sonra ve temiz-

lik işleminden önce makinenin fişini 
daima prizden çıkarın.

3. LED Radyasyonu. Optik cihazla 
doğrudan doğruya bakmayın. Sınıf 
1M LED ürün.
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Bir çifte-yalıtımlı ürün söz konusu oldu-
ğunda, topraklama yerine iki yalıtım sis-
temi sağlanır. Bir çifte yalıtımlı üründe 
topraklama aracı yoktur ve ürüne bir 
topraklama aracı ilave edilmemelidir. Bir 
çifte yalıtımlı ürünün servis işlem aşırı 
özen ve sistem konusunda bilgi gerektirir 
ve sadece kalifiye servis personeli tara-
fından gerçekleştirilmelidir. Çifte yalıtımlı 
ürünün yedek parçaları, üründeki orjinal 
parçalarla aynı olmalıdır. Çifte yalıtımlı 
ürün şu ibarelerle belirtilir: «Çifte yalıtım» 
veya «Çifte yalıtılmış».

Sembol  ürünün üzerinde de bulunabi-
lir.

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

ÇİFTE YALITIMLI 
ÜRÜNLERİN SERVİS 
İŞLEMİ

13. Daima orijinal BERNINA dikiş pla-
kası kullanın. Yanlış dikiş plakası 
iğnenin kırılmasına neden olabilir.

14. Bu makine, çifte yalıtıma (ABD ve 
Kanada hariç) sahiptir. Sadece oriji-
nal parçaları kullanın. Çifte yalıtımlı 
ürünlerin servis işlemiyle ilgili tali-
matlara bakın.

15. Sadece bu makineyle birlikte verilen 
ayak pedalını kullanın. (4C–316B 
modeli sadece ABD ve KANADA 
içindir). 

Sadece Avrupa için: Bu cihaz, sekiz yaşın-
dan büyük çocuklar ve fiziksel, duyusal 
veya zihinsel kabiliyetleri azalmış kişiler 
veya makinenin nasıl çalıştırılacağı konu-
sunda deneyimden ve bilgiden yoksun 
kişiler tarafından sadece gözetim altında-
larken, cihazın güvenli olarak nasıl kullanı-
lacağına ilişkin bilgilendirildikten ve potan-
siyel tehlikeleri anlamalarından sonra 
kullanılabilir. Çocuklar cihazla oynamama-
lıdır. Temizlik ve bakım işlemi, kontrol 
altında tutulmayan çocuklar tarafından 
gerçekleştirilmemelidir.
Avrupa dışında (ABD ve Kanada hariç): Bu 
cihaz fiziksel, duyusal veya zihinsel kabili-
yetleri azalmış kişiler (çocuklar dahil) veya 
makinenin nasıl çalıştırılacağı konusunda 
deneyimden ve bilgiden yoksun kişiler 
tarafından sadece gözetim altındalarken, 
onların güvenliğinden sokumlu bir kişi tara-
fından kendilerine cihazın nasıl güvenli 
şekilde kullanılacağı konusunda bilgi veril-
dikten sonra kullanılabilir. Çocukların maki-
neyle oynamamalarını sağlamak için kont-
rol altında tutulmaları gerekir.

BU KILAVUZU SAKLA-
YIN!

LÜTFEN DİKKAT:
Makine soğuk bir odada saklanıyorsa, 
kullanmadan yaklaşık bir saat önce ılık bir 
odaya getirilmelidir.

     DİKKAT:
Bu makine sadece evde kullanıma yöne-
liktir. Yoğun veya ticari olarak kullanılı-
yorsa, düzenli temizlik ve özellikle özenli 
bakım gereklidir.
Yoğun veya ticari kullanımdan kaynakla-
nan aşınma ve yıpranma belirtileri, garanti 
süresi içinde ortaya çıksalar dahi otoma-
tik olarak kapsam dışıdır.Böyle bir 
durumda nasıl hareket edileceğine ilişkin 
karar yerel yetkili servis personeli tarafın-
dan verilir.
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PARÇA ADLARI
Makinenin ayrıntıları

 Geri çekilebilir iplik sehpası
 Taşıma kolu
 Reçme sol iğne iplik gerginliği kadranı (sarı) 
 Reçme orta iğne iplik gerginliği kadranı (yeşil) 
 Reçme sağ iğne iplik gerginliği kadranı (mavi) 
 Zincir dikiş ilmek yapıcı iplik gerginliği kadranı  

 (mor) 
 Dikiş plakası

 Dikiş masası
 İlmek açıcı kapağı
 Güç / Işık Anahtarı
 Dikiş uzunluğu kadranı
 Volan
 İplik sehpası
 Masura dengeleyici
 Makara pimi 
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16

17

18

19

 Baskı ayağı kaldırıcı 
 Diferansiyel besleme kadranı
 Baskı ayağı basınç çarkı
  Standart baskı ayağı, Reçme Dikiş
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AKSESUARLAR
Standart

İğne Bilgileri

 Tornavida (büyük boy) 
 Yağlayıcı
 Masura ağı (4x) 
 Masura başlığı (4x) 
 Fırça
 İğne takımı (ELx705)*
 İğneden İplik Geçirici / Yerleştirici
 Allen tornavida (küçük) 
 Cımbız
 Masura dengeleyici  (4x) 
 Toza karşı koruyucu örtü"

Bu overlok makinesinde bir düz gövdeli sanayi tipi 
iğne kullanılır (ELx705).
Bu overlok makinesinde, herhangi bir boyutta 
veya tipte standart ev tipi dikiş makinesi iğnesi 
kullanmaya kalkmayın.
Makineyle birlikte ELx705 sistemi 80/12 numara iğne 
verilmektedir.
Sadece ELx705 sistemi 70/10 - 90/14 numaralı 
iğneler kullanın.
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İlmek Yapıcı Kapağının Arkasındaki 
Ana Parçalar

DİKİŞE HAZIRLIK

İLMEK YAPICININ KAPAĞININ 
AÇILMASI

(1)  Standart baskı ayağı
(2)  Zincir dikişi/Reçme dikişi ilmek yapıcı

Güç Açma Düğmesi
 – Kumandayı/elektrik fişini makinenin prizine 

takın.
 – Güç kablosunu elektrik prizine takın.
 – Açmak için “I” işaretli tarafa basın. 
 –  Kapatmak için “O” işaretli tarafa basın. 

1. İlmek yapıcı muhafazasını sağa doğru sonuna 
kadar itin.

2. İlmek yapıcı muhafazasını kendinize doğru çekin.

  DİKKAT:
Makineyi düğmesinden kapatın.

  DİKKAT:
Dikiş yaparken ilmek yapıcının kapağının kapalı 
olduğundan emin olun.
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  DİKKAT:
Sadece bu makineyle birlikte verilen ayak pedalı 
kullanın. (4C–316B modeli sadece ABD ve 
KANADA içindir) . Sonraki sayfada yer olan 
“Uyarı”ya bakın.

• Kutuplanmış fiş bilgileri
(YALNIZ ABD ve KANADA İÇİN) 

Bu cihaz, bir kutuplanmış fişe sahiptir (bir ucu diğerin-
den daha geniş). Elektrik çarpması riskini azaltmak 
için, bu fiş sadece bir kutuplanmış prize takılacak 
şekilde yapılmıştır. Eğer fiş prize tam oturmazsa, fişi 
ters çevirin. 
Eğer prize yine uymuyorsa, o zaman uygun bir priz 
taktırmak için kalifiye bir elektrikçi çağırın. Fişi hiçbir 
şekilde değiştirmeyin.

  DİKKAT:
 – Elektrik prizindeki (duvar prizindeki) elektrik 

voltajının, motorun nominal voltajıyla aynı 
olduğundan emin olun.

 – Ayak pedalını dikkatli taşıyın ve yere düşür-
meyin. Kullanmadığınız zamanlarda üstüne 
herhangi bir şey koymayın.

 – İğneleri ve baskı ayağını değiştirirken ve 
makinenin yanından ayrıldığınızda fişi priz-
den çekin. Bu önlem pedala yanlışlıkla basa-
rak makineyi çalıştırma olasılığını ortadan 
kaldırır.

Ayak Pedalı
 – Makineyi çalıştırmak ve hızı kontrol etmek için 

pedala basın.
 – Ne kadar sert basarsanız, makine o kadar hızlı 

dikiş yapacaktır.
 – Dikiş yaparken durdurmak için, ayağınızı pedal-

dan çekin.
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İPLİK TAKMA HAZIRLIĞI

Geri çekilebilir iplik sehpasının 
kurulması
 – Geri çekilebilir iplik sehpasını Straforun üstün-

den dışarı alın ve soldaki resimde gösterildiği 
gibi yerleştirin.

 – Bu makine, geri çekilebilir iplik sehpası strafo-
run üstünde olacak şekilde sevk edilmektedir.

 – Geri çekilebilir iplik sehbasını tamamen açın.
 – Teleskop üzerindeki iki mafsal, doğru yerleştiril-

diklerinde “tık” sesi çıkararak yerine oturacaktır.
 – Geri çekilebilir iplik sehpasını masura pimlerinin 

yukarısında ortalayın.
 – İpliği masura pimlerinin üstündeki konik adap-

törlerin üzerine yerleştirin.

Makara ağı
Koniden kolayca çıkan sentetik iplikler kullanırken, 
makineyle birlikte verilmiş olan masura ağını  (1)  
koninin altından gelen ipliğin üzerinden geçirerek iplik 
ucunun masura ağının tepesinde serbestçe kalmasını 
sağlayın.

Masura Başlığı
Bir normal iplik masurası kullanırken, makineyle bir-
likte verilmiş olan masura başlığını (2) iplik masurası-
nın (3) üzerine takın.

3

2

1
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İĞNELERİN ÇIKARILMASI VE 
TAKILMASI
İğne Pozisyonu
 – Bu makinede, resimde gösterildiği gibi İğne 

yuvasına üç iğne sokulabilir. 
 – Dikişe genel bakış bölümünde, İğne yuvası 

resmedilerek farklı iğne pozisyonları gösteril-
mektedir.

C
D
E

DDC E

E

D

C

C
D

E

1

2

3

C
D
E

DDC E

E

D

C

C
D

E

1

2

3

LÜTFEN DİKKAT:
Bütün reçme dikiş iğneleri takıldığında, sol iğne 
diğerlerinden biraz daha yüksek olacaktır.

İğneyi/İğneleri Çıkarmak İçin

 – İğneler en yüksek konumlarına gelinceye kadar 
el çarkını saat yönün tersine doğru döndürün.

 – Çıkartacağınız iğneyi iğne tutucuyla (ilmek 
kapağındadır) tutun.

 – Ayar vidasını gevşetin ve iğneyi çıkarın.

(C)  Sol Reçme Dikiş iğnesi (LC) 
(D)  Orta Reçme Dikiş İğnesi (CC) 
(E)  Sağ Reçme Dikiş İğnesi (RC) 

  DİKKAT:
O sırada dikiş için kullanılmayan iğneyi çıkardık-
tan sonra, İğne yuvasının
vida deliğindeki ayar vidasını sıkıştırmayı ve 
deliğin içine iyice sıkıştırmayı unutmayın.
Lütfen vidayı deliğin içine aşırı sıkıştırmayın, aksi 
takdirde İğne yuvası hasar görecektir.

  DİKKAT:
İğneyi/iğneleri çıkarmadan önce makinenin fişini 
prizden çıkarmayı unutmayın.
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İğneyi/İğneleri Yerleştirmek İçin
 – İğneyi düz yüzeyi (1) arkaya bakacak şekilde 

tutun.
 – İğneyi iğne yuvasının içine girdiği kadar yerleş-

tirin.
 – Bir iğneyi yerleştirirken, eğer önce iğneyi dikiş 

plakasının içindeki deliğin içine doğru aşağıya 
indirirseniz, iğne yuvasıyla aynı hizaya gelecek-
tir. Sonra onu yukarıya doğru yönlendirin.

Bu makine, ELx705 iğneleri kullanmaktadır.
Standart Ev İğneleri kullanmayın.

C
D
E

DDC E

E

D

C

C
D

E

1

2

3

LÜTFEN DİKKAT:
Bir yuvaya (C-E) iğneler yerleştirirken, tüm 
Alyan Vidalarını (3) gevşetmek gerekir. 
İğneleri taktıktan sonra, bütün vidalan (2) eşit 
şekilde sıkın.
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Dikiş Tipi
(BERNINA Dikiş Numarası) 

Tavsiye Edilen Makine Ayarları İplik Gerginliği

SL DF NP Sarı Yeşil Mavi Mor

16 2- İplikli Zincir Dikişi 3 1 – 2.5 – 5.5

21 4-İplikli Reçme Dikiş 3 1 4.0 4.0 4.0 4.0

22 3-İplikli Reçme Dikişi geniş 3 1 4.0 – 4.0 4.0

23 3-İplikli Reçme Dikişi dar 3 1 4.0 4.0 – 4.0

Kadran daha yüksek numaralara doğru çevrildikçe iplik gerginliği artar. Bu sayfada ve talimat kitapçığında gös-
terilen bütün gerginlik ayarları yol göstermek amacıyla önerilmektedir. İplik gerginliklerini kumaşa ve kullanılan 
ipliğin boyutuna göre ayarlayın. En iyi sonuçlar için, gerginlik ayarını her seferinde yarım numaradan fazla 
olmayan küçük artırımlarla yapın.
 – Zincir dikiş yaparken, dikiş uzunluğunu 2 mm’nin üstüne ayarlayın.
 – Reçme dikiş yaparken, dikiş uzunluğunu "•" (2.5 mm) ’nin üstüne ayarlayın.

DİKİŞE GENEL BAKIŞ

Bu makine, iğne pozisyonları kombinasyonuna, iplik geçirme yöntemlerine ve gerginlik ayarına göre 4 tür dikiş 
yapma becerisine sahiptir.

Dikiş Tipi Kullanın Sayfa

16 2- İplikli Zincir Dikişi 1–iğneli 2-İplikli düz dikiş, konstrüksiyon veya dekoratif 
dikiş için kullanılır. 27

21 4–İplikli Reçme Dikiş

3-iğneli, 4-İplikli reçme dikiş, örgüler vs. gibi esnek 
kumaşlar için uygundur.
Sol, orta ve sağ iğneler kullanılarak bir üçlü dikiş oluştu-
rulur.

31

22 3-İplikli Reçme Dikişi geniş
2-iğneli, 3-İplikli reçme dikiş, örgüler vs. gibi esnek 
kumaşlar için uygundur.
Sol ve sağ iğneler kullanılarak bir geniş dikiş oluşturulur.

30

23 3-İplikli Reçme Dikişi dar
2-iğneli, 3-İplikli reçme dikiş, örgüler vs. gibi esnek 
kumaşlar için uygundur.
Sol ve orta iğneler kullanılarak bir dar dikiş oluşturulur.

30

Tavsiye Edilen Makine Ayarı
SL  = Dikiş uzunluğu
DF  = Diferansiyel besleme kadranı
NP = İğne pozisyonu

İplik Gerginliği Renk Kodu
sarı   = (LC) 
yeşil   = (CC) 
mavi  = (RC) 
mor  = (CL) 
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MAKİNEYE İPLİK TAKILMASI
İplik Geçirme Şeması, Zincir Dikiş
• Zincir Dikişler
 – Bir renk kodlu iplik takma şeması, kolayca baş-

vurmanız için ilmek yapıcı kapağının içinde 
bulunmaktadır.

 – Makineye (1)–(2) sırasıyla iplik takın.

İplik Geçirme Şeması, Reçme Dikiş 
• Reçme dikiş
 – Bir renk kodlu iplik takma şeması, kolayca baş-

vurmanız için ilmek yapıcı kapağının içinde 
bulunmaktadır.

 – Makineye (1)–(4) sırasıyla iplik takın.

• Gerginlik Renk Kodu 
(1)  Zincir dikiş ilmek yapıcı ipliği  (Mor) 
(2)  Zincir dikiş iğne ipliği  (Yeşil) 
(5)  Kumaşın üst kısmı 
(6)  Kumaşın alt kısmı 

• Gerginlik Renk Kodu
(1)  Zincir dikiş ilmek yapıcı ipliği  (Mor) 
(2)  Sağ reçme Dikiş İğnesi (Mavi) 
(3)  Orta reçme Dikiş İğnesi  (Yeşil) 
(4)  Sol Reçme Dikiş İğnesi (Sarı) 
(5)  Kumaşın üst kısmı 
(6)  Kumaşın alt kısmı
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Zincir Dikişi/Reçme Dikişi İlmek 
Yapıcıdan (Mor) İpliğin Geçirilmesi

 – Gerdirme disklerini açmak için baskı ayağını 
kaldırın.

 – Zincir Dikişi/reçme dikişi ilmek yapıcısından 
(1)–(11) ’de gösterildiği gibi ipliği geçirin.
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  DİKKAT:
Makineyi düğmesinden kapatın.

 – İğneyi iğne kılavuzu (1) yoluyla arkadan öne 
geçirin.

 – İpliği kılavuzun (2) altından kayıncaya kadar 
sola doğru çekerek ön-gerdirme kılavuzuna 
ipliği geçirin. Sonra ipliği resimde gösterildiği 
gibi ön gerdirmenin sağ tarafı boyunca çekin.

 – İpliği parmaklarınızla tutarak gerdirme diskleri 
arasından geçirin ve gerdirme disklerinin (3) 
arasında doğru yerleştiğinden emin olmak için 
ipi aşağı doğru çekin.
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 – Zincir dikiş ilmek yapıcı iğne plakasının kena-
rından 10mm dışarı uzanıncaya kadar volanı 
kendinize doğru çevirin.

 – Mor renk kodlu iplik kılavuzlarını (4)–(11) takip 
ederek ipliği makinenin ilmek yapıcı alanından 
geçirin.

 – Cımbızın ucuyla ipliği iplik geçirme kılavuzu (4) 
yoluyla yerleştirin.

 – İpliği iplik geçirme kılavuzunun (5) ön yuvasın-
dan cımbızın ucuyla yerleştirin.

 – İpliği cımbızın ucuyla iplik geçirme kılavuzunun 
içine yerleştirin (6-9) 

 – İlmek yapıcı gözüne (A) önden arkaya doğru 
iplik takın.

 – İpliğin yaklaşık 10 cm’sini (4 inç) ilmek yapıcı-
dan çekin.

 – İpliği, iplik kesici üzerindeki V kesiğinin (B) içine 
yerleştirin.

 – Sol elinizle iplik kuyruğunu sıkıca tutun ve İplik 
Geçirici kolunu (C) yukarıya yerine (D) cekin.

LÜTFEN DİKKAT:
Cımbızın ilmek yapıcı muhafazasında kullanıl-
ması ipliğin iğnenin gözünden kolay geçirilme-
sini sağlayacaktır.
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Sağ Reçme Dikiş İğnesinden (Mavi) 
İplik Geçirilmesi
(İğne yuvası üzerinde E) 

 – Gerdirme disklerini açmak için baskı ayağını 
kaldırın.

 – Sağ Reçme Dikiş iğnesinden gösterildiği şekilde 
ipliği geçirin (1)–(10).
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  DİKKAT:
Makineyi düğmesinden kapatın.

 – İğneyi iğne kılavuzu (1) yoluyla arkadan öne 
geçirin.

 – İplik kılavuzun (2) altından kayıncaya kadar 
ipliği sağa doğru çekerek ön-gerdirme kılavu-
zundan geçirin.Sonra ipliği resimde gösterildiği 
gibi ön gerdirmenin sağ tarafı boyunca çekin.

 – İpliği parmaklarınızla tutarak gerdirme diskleri 
arasından geçirin ve gerdirme disklerinin (3) 
arasında doğru yerleştiğinden emin olmak için 
ipi aşağı doğru çekin.
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 – Devam ederek ipliği (4)–(9) noktalarından geçi-
rin.

 – İpliği iğnenin gözünden geçirmeden önce, ipli-
ğin Reçme Dikişe ait İğne yuvasının altında 
bulunan iplik kılavuzunun önünde olduğundan 
emin olun.

 – İpliği sağ iğnenin deliğinden geçirin (10).

LÜTFEN DİKKAT:
İpliği iplik kılavuzu (5) üzerindeki arka yarıktan 
kaydırın.
 İpliği Kaldırma Kolu Muhafazasındaki (6) yarı-
ğın içine geçirin.
İpliği iplik kılavuzlarına ait sağ yarıkların içine 
geçirin (7-9) . 

LÜTFEN DİKKAT:
Aksesuar kutusundaki cımbızın kullanılması, 
ipliğin iğne deliğinden geçirilmesini kolaylaştıra-
caktır.

 – İpliğin yaklaşık 10 cm’lik (4 inç) kısmını iğne 
deliğinden makinenin arkasına doğru çekin.

 – İpliği arkaya, baskı ayağının altına yerleştirin.
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Orta Reçme Dikiş/Zincir Dikiş İğne-
sinden (Yeşil) İpliğin Geçirilmesi
(İğne yuvası üzerinde D) 

 – Gerdirme disklerini açmak için baskı ayağını 
kaldırın.

 – Gösterildiği şekilde Orta Reçme Dikiş/Zincir 
Dikiş iğnesinden ipliği geçirin (1)-(10).
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  DİKKAT:
Makineyi düğmesinden kapatın.

 – İğneyi iğne kılavuzu (1) yoluyla arkadan öne 
geçirin.

 – İpliği kılavuzun (2) altından kayıncaya kadar 
sağa doğru çekmek suretiyle ön gerdirme kıla-
vuzundan geçirin.Sonra ipliği resimde gösteril-
diği gibi ön gerdirmenin sağ tarafı boyunca 
çekin.

 – İpliği parmaklarınızla tutarak gerdirme diskleri 
arasından geçirin ve gerdirme disklerinin (3) 
arasında doğru yerleştiğinden emin olmak için 
ipi aşağı doğru çekin.
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 – İpliği (4)–(9) noktalarından geçirin.

 – İpliği iğne deliğinden geçirmeden önce, ipliğin 
Reçme Dikişe ait İğne yuvasının altındaki iplik 
kılavuzunun önünde olduğundan emin olun.

 – İpliği orta iğnenin deliğinden (10) geçirin.

LÜTFEN DİKKAT:
İpliği iplik kılavuzu (5) üzerindeki orta yarığın 
içine kaydırın.
İpliği Kaldırma Kolu Muhafazasının (6) yarığının 
içine kaydırın. 
İpliği iplik kılavuzlarına ait orta yarıkların (7-9) 
içine kaydırın.

LÜTFEN DİKKAT:
İlmek yapıcı muhafazasında cımbızın kullanıl-
ması, ipliğin iğne deliğinden geçirilmesini kolay-
laştıracaktır.

 – İpliğin yaklaşık 10 cm’lik (4 inç) kısmını iğne 
deliğinden makinenin arkasına doğru çekin.

 – İpliği arkaya, baskı ayağının altına yerleştirin.
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İpliğin Reçme Dikiş İğnesinden (Sarı) 
Geçirilmesi
(İğne yuvası üzerinde C) 

 – Gerdirme disklerini açmak için baskı ayağını 
kaldırın.

 – Resimde gösterildiği gibi ipliği Orta Reçme 
Dikiş/Zincir Dikiş iğnesinden geçirin (1) –(10).
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  DİKKAT:
Makineyi düğmesinden kapatın.

 – İğneyi iğne kılavuzu (1) yoluyla arkadan öne 
geçirin.

 – İpliği kılavuzun altından (2) kayıncaya kadar 
sağ doğru çekmek suretiyle ön-gerdirme kılavu-
zundan geçirin. Sonra ipliği resimde gösterildiği 
gibi ön gerdirmenin sağ tarafı boyunca çekin.

 – İpliği parmaklarınızla tutarak gerdirme diskleri 
arasından geçirin ve gerdirme disklerinin (3) 
arasında doğru yerleştiğinden emin olmak için 
ipi aşağı doğru çekin.



	 23

3

3

6
7

8

10

5

4

9

10

9

3

3

6
7

8

10

5

4

9

10

9

 – Devam ederek ipliği (4)–(9) noktalarından 
geçirin.

 – İpliği iğne deliğinden geçirmeden önce, ipliğin 
Reçme Dikişe ait İğne yuvasının altındaki iplik 
kılavuzunun önünde olduğundan emin olun.

 – İpliği sol iğnenin deliğinden geçirin (10).

LÜTFEN DİKKAT:
İpliği iplik kılavuzu (5) üzerindeki ön yarığın 
içine kaydırın.
İpliği Kaldırma Kolu Muhafazasının (6) yarığının 
içine kaydırın.
İpliği iplik kılavuzlarına ait sol yarıkların (7-9) 
içine kaydırın.

LÜTFEN DİKKAT:
Aksesuar kutusundaki cımbızın kullanılması, 
ipliğin iğne deliğinden geçirilmesini kolaylaştıra-
caktır.

 – İpliğin yaklaşık 10 cm’lik (4 inç) kısmını iğne 
deliğinden makinenin arkasına doğru çekin. 

 – İpliği arkaya, baskı ayağının altında sola yerleş-
tirin.
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İPLİKLERİN DEĞİŞTİRİLMESİ 
Bağlama yöntemi
 – İplik tipini veya rengini değiştirmek için, ipliği 

masuranın yakınından kesin.

 – Yeni ipliği sehpa üzerine yerleştirin.
 – Yeni ipliği ve eski ipliği bir kare düğümle birbi-

rine bağlayın.  İplik uçlarını 2–3 cm (1 inç) 
uzunluğa kadar kısaltın.Eğer çok kısa kesilirse, 
iplikler çözülebilir.

 – Düğümün sağlamlığını kontrol etmek için iki 
ipliği birden sıkıca çekin.

 – Gerdirme disklerini açmak için baskı ayağını 
kaldırın.

 – İplikleri bir defada makine boyunca çekin.
 – Eğer iplikler kolay çekilmiyorsa, iplik kılavuzları 

üzerinde dolaşma veya iplik sehpasının altında 
düğümlenme olup olmadığını kontrol edin.

 – İpliği iğnelerin içinden çekerken, düğüm iğnenin 
önünde olduğunda DURUN.

 – Düğümü kesin ve iplikleri iğne deliğinden geçi-
rin.
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NASIL AYARLANIR?
Dikiş uzunluğu kadranı
 – Dikiş uzunluğu kadranı, dikiş koşullarının 

çoğunda "•" ayarı üzerinde olmalıdır.
 – Ağır kumaşları dikerken dikiş uzunluğunu  

• – 4’e ayarlayın.
 – Çok esnek kumaşlar dikerken dikiş uzunluğunu 

2 – 4 olarak ayarlayın.
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2

●

3

Baskı Ayağı basıncı

Bu makinenin baskı ayağı basıncı, orta ağırlıkta 
kumaşların dikilmesine uygun şekilde fabrikada önce-
den ayarlanmaktadır.
Malzemelerin çoğu, baskı ayağı basıncının ayarlan-
masını gerektirmez. Fakat hafif ve ağır kumaşların 
dikilmesi gibi ayarlama yapılmasını gerektiren bazı 
durumlar vardır.
Böyle bir durumda, normal için "•", en hafif baskı için 
“L” ve en ağır baskı için “H” ayarı yapılır.
 – Hafif kumaşlar için baskıyı düşürün.
 – Ağır kumaşlar için baskıyı artırın.
 – Dikiş projeniz için ideal basıncı saptamak için 

test dikişi gerçekleştirin.
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DİFERANSİYEL BESLEME

 – Diferansiyel besleme, arka diferansiyel dişlilere 
göre ön diferansiyel dişlilerin başlama miktarı 
değiştiğinde kumaşı “gerdiren” veya “büzen” bir 
sistemdir.

 – Diferansiyel besleme oranı 0.6 - 2.0 aralığında-
dır. Ayar işlemi, soldaki diferansiyel besleme 
kadranıyla yapılır.

 – Diferansiyel beslemenin kullanılması, esnek 
kumaşların ve verev kesilen kumaşlar üzerinde 
oldukça etkilidir.

 – “1” ayarı, 1:1 oranı için diferansiyel besleme 
kadranı ayarıdır.

Büzgülü Reçme Dikiş (1–2.0) 
• Diferansiyel besleme kadranını büzgüye 

ayarlamak için
 – Diferansiyel besleme kadranını “1” ayarının 

yukarısına getirin. 
 – Ayarlama kadranının ayarı, dikilmekte olan mal-

zemeye ve ayrıca arzu edilen büzgü miktarına 
bağlıdır. 

 – Bu nedenle, kadranı kumaşa uyacak şekilde 
ayarlayın ve giysinizi dikmeden önce test dikişi 
gerçekleştirin.

Gergin Reçme Dikiş (1–0.6) 
• Diferansiyel besleme kadranının germe 

için ayarlanması
 – Diferansiyel besleme kadranını "0.6" - "1" ara-

sına ayarlayın.



	 27

2

1

2

1

25mm
(1")

1 2

2 3 4 5 6

ZİNCİR DİKİŞ NASIL YAPILIR?
2- İplikli Zincir Dikişi

• Doğru balans
 – Her gerdirme kadranını tavsiye edilen ayara 

getirin ve kumaşınızdan bir numuneyi test ola-
rak dikin.

• İplik gerginliği dengesinin yapılması
Zincir dikiş iğnesi iplik gerginliği çok gevşek oldu-
ğunda;
 – İğne ipliği gerdirme kadranını (yeşil) daha büyük 

bir numaraya doğru döndürün.
 – Veya, zincir dikiş ilmek yapıcı iplik gerginliği 

kadranını (mor) daha düşük bir numaraya doğru 
çevirin.

• Nasıl dikiş yapılır?
Zincir dikiş 2 iplik, bir iğne ve bir ilmek yapıcı ile yapılır. 

• Dikişin başlatılması ve sona erdirilmesi
 – Dikiş yapmaya başladığınızda, iplik zincirini, 

iğne kumaşa girinceye kadar hafifçe makinenin 
arkasına doğru itin.

 – Makineye ipliği taktıktan sonra dikiş yapmaya 
başladığınızda, bir artık kumaş üzerinde 2-3cm 
dikin ve bir zincir yapmak için zinciri koparın

 – Dikiş işleminin sonunda, kumaşı makinenin 
arkasına doğru hafifçe çekin ve zinciri koparın.

LÜTFEN DİKKAT:
 –  Bunlar sadece önerilen gerginlik ayarlarıdır.
 –  Gerginlik ayarları aşağıdaki faktörlere göre 

belirlenir;
1. Kumaşın türü ve kalınlığı
2. İğne boyutu
3. İpliğin numarası, türü ve elyaf içeriği

 –  Zincir dikiş için dikiş uzunluğu 2 mm’nin 
üstüne ayarlanmalıdır.

2- İplikli Zincir Dikişi

Orta ağırlıkta ku-
maş

İplik gerginlik kadranı
Sarı Yeşil Mavi Mor

Polyester 2.5 5.5

İplik Renk Kodu için sayfa 15’e bakınız.

NP  Sayfa 12'ye bakın

SL 2–4 Sayfa 25'ye bakın
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REÇME DİKİŞ NASIL YAPILIR?

 – Bu makine, 3-iplikli 5.6 mm genişliğinde alt 
reçme dikiş yapabilir.

 – Reçme dikiş, yaka hatlarının örtülmesi, bağlan-
ması veya üst dikişinin yapılması veya tişörtlerin 
ve mayoların vs. alt kısmının kenar katlaması 
için ve düz birleştirme dikişlerine (düz dikiş) ek 
olarak kullanılabilir.

 – Reçme dikiş, en çok örgü gibi esnek kumaşlar 
için uygundur.

 – Ayrıca, kot gibi dokuma kumaşlarda da kullanı-
labilir; fakat gerginlik ayarlarına dikkat edilmesi 
gerekir; aksi takdirde ipliğin kopması ve/veya 
kayması olasılığı vardır.

 – Eğer kot dikerken kayma veya iplik kopması 
durumuyla karşılaşırsanız, önce iğneleri değişti-
rin ve sonra gerginliği azar azar (her defasında 
1/4 kadar) ayarlayın.

Makinenin kurulumu

 – İlmek açıcı kapağını açın. (Bkz. sayfa 9) 
 – Üçlü 5.6 mm reçme dikiş için, Sağ Reçme Dikiş 

İğnesini (E), Orta Reçme Dikiş İğnesini (D) ve 
Reçme Dikiş İğnesini (C) takın. (Bkz. sayfa 12) 

 – İpliği (E), (D) ve (C) iğnelerinden geçirin ve ipliği 
zincir dikiş ilmek yapıcıdan (mor) geçirin). (Bkz. 
sayfa 18-23). 

  DİKKAT:
Makineyi düğmesinden kapatın.

 – Reçme dikiş ara parçası üzerindeki derecelen-
dirmeler, Orta Reçme Dikiş iğnesine olan mesa-
feyi gösterirler.

 – Kumaş kenarını konumlandırırken bunu bir kıla-
vuz olarak kullanın.

 – İlmek yapıcı kapağını kapatın.
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Reçme Dikiş Hakkında Ek Bilgi

• Dikiş başlangıcında
(a)  

LÜTFEN DİKKAT:
(h)  Reçme dikişleri yaparken verilen talimatlar, 

çünkü dikiş sonunda zinciri çıkarmak mümkün 
değildir.

(b)  Kumaşı, iğnenin arkasında baskı ayağının 
altına yerleştirin.

(c)  Baskı ayağını indirin.

• Dikiş sonunda
(d)  Kumaş dikiş sonunda olduğunda dikişi durdu-

run.
(e)  Baskı ayağını kaldırın.

(f)  El çarkını kendinize doğru bir tam daire (saat 
yönünün tersine doğru) döndürün, sonra geriye 
doğru bir tam daire (saat yönünde) döndürün. 

(g)  Kumaşı hafifçe makinenin arkasına doğru çekin 
ve kumaşı çıkarmak için iplikleri kesin.

LÜTFEN DİKKAT:
Kumaşın ortasından doğru dikişe başladığı-
nızda, kumaşı istediğiniz dikiş başlangıç nokta-
sına yerleştirin.
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3-İplikli Reçme Dikişi 

• Doğru balans
 – Her gerdirme kadranını tavsiye edilen ayara 

getirin ve kumaşınızdan bir numuneyi test ola-
rak dikin.

• İplik gerginliği dengesinin yapılması
Reçme dikişi ilmek yapıcı ipliği çok gevşek olduğunda;
 – Reçme dikişi ilmek yapıcı ipliği gerginlik kadra-

nını (mor) döndürerek daha yüksek bir numa-
raya getirin.

Reçme Dikiş İğnesi iplik gerginliği çok gevşek oldu-
ğunda;
 – Sol Reçme Dikiş İğnesi iplik gerginlik kadranını 

(sarı) daha yüksek bir rakama doğru çevirin.
 – Veya reçme dikiş ilmek yapıcı iplik gerginlik 

kadranını (mor) daha küçük bir rakama doğru 
çevirin.

Sağ Reçme Dikiş iğnesi iplik gerginliği çok gevşek 
olduğunda;
 – Sağ Reçme Dikiş iğnesi iplik gerginliği kadra-

nını (yeşil) veya (mavi) daha yüksek bir rakama 
doğru çevirin.

 – Veya reçme dikiş ilmek yapıcı iplik gerginliği 
kadranını (mor) daha düşük bir rakama doğru 
çevirin.

Kumaşın üst yüzeyi iğne ipliklerinin arasında kabarık-
lık yaparsa ve kumaşın alt tarafındaki dikişler sıkı-
şırsa;
 – Reçme dikişi ilmek yapıcı iplik gerginlik kadra-

nını (mor) çevirerek daha düşük bir numaraya 
getirin.

LÜTFEN DİKKAT:
 –  Bunlar sadece önerilen gerginlik ayarlarıdır.
 –  Gerginlik ayarları aşağıdaki faktörlere göre 

belirlenir;
1. Kumaşın türü ve kalınlığı
2. İğne boyutu
3. İpliğin numarası, türü ve elyaf içeriği

 –  Reçme dikişi için dikiş uzunluğu "•" (2.5 
mm) üstünde ayarlanmalıdır.

3-İplikli Reçme Dikişi geniş

Kumaş
İplik gerginlik kadranı

Sarı Yeşil Mavi Mor

Polyester 4.0 4.0 4.0

3-İplikli Reçme Dikişi dar

Kumaş
İplik gerginlik kadranı

Sarı Yeşil Mavi Mor

Polyester 4.0 4.0 4.0

İplik Renk Kodu, bkz. sayfa 15.

/

2

3

2
3

1

4

65

1

4

65

2
3

1

4

65

2
3

1

4

65

NP   /    Sayfa 12'ye bakın

SL 3–4 Sayfa 25'ye bakın
/

2

3

2
3

1

4

65

1

4

65

2
3

1

4

65

2
3

1

4

65

/

2

3

2
3

1

4

65

1

4

65

2
3

1

4

65

2
3

1

4

65

/

2

3

2
3

1

4

65

1

4

65

2
3

1

4

65

2
3

1

4

65

/

2

3

2
3

1

4

65

1

4

65

2
3

1

4

65

2
3

1

4

65
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4–İplikli Reçme Dikişi

• Doğru balans
 – Her gerdirme kadranını tavsiye edilen ayara 

getirin ve kumaşınızdan bir numuneyi test ola-
rak dikin.

• İplik gerginliği dengesinin yapılması
Reçme dikişi ilmek yapıcı ipliği çok gevşek olduğunda;
 – Reçme dikişi ilmek yapıcı ipliği gerginlik kadra-

nını (mor) döndürerek daha yüksek bir numa-
raya getirin.

Sol Reçme Dikiş iğnesi iplik gerginliği çok gevşek 
olduğunda;
 – Sol Reçme Dikiş İğnesi iplik gerginlik kadranını 

(sarı) daha yüksek bir rakama doğru çevirin.
 – Veya reçme dikiş ilmek yapıcı iplik gerginlik 

kadranını (mor) daha düşük bir rakama doğru 
çevirin.

Orta Reçme Dikiş İğnesi iplik gerginliği çok gevşek 
olduğunda; 
 – Orta Reçme Dikiş İğnesi iplik gerginlik kadranını 

(yeşil) daha yüksek bir rakama doğru çevirin.
 – Veya reçme dikiş ilmek yapıcı iplik gerginlik 

kadranını (mor) daha düşük bir rakama doğru 
çevirin.

Sağ Reçme Dikiş iğnesi iplik gerginliği çok gevşek 
olduğunda;
 – Sağ Reçme Dikiş iğnesi iplik gerginlik kadranını 

(mavi) daha düşük bir rakama doğru çevirin.
 – Veya reçme dikiş ilmek yapıcı iplik gerginlik 

kadranını (mor) daha düşük bir rakama doğru 
çevirin.

Kumaşın üst yüzeyi iğne iplikleri arasında kabarıklık 
yaparsa ve kumaşın alt tarafındaki dikişler büzülürse;
 – Reçme dikiş ilmek yapıcı iplik gerginlik kadranı 

ilmek yapıcı ipliğini (mor) daha düşük bir rakama 
doğru çevirin.

LÜTFEN DİKKAT:
 –  Bunlar sadece önerilen gerginlik ayarlarıdır.
 –  Gerginlik ayarları aşağıdaki faktörlere göre 

belirlenir;
1. Kumaşın türü ve kalınlığı
2. İğne boyutu
3. İpliğin numarası, türü ve elyaf içeriği

 –  Reçme dikişi için dikiş uzunluğu "•" (2.5 
mm) üstünde ayarlanmalıdır.

4-İplikli Reçme Dikiş

Kumaş
İplik gerginlik kadranı

Sarı Yeşil Mavi Mor

Polyester 4.0 4.0 4.0 4.0
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1
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1
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3
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1
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65

3

NP Sayfa 12'ye bakın

SL 3–4 Sayfa 25'ye bakın

İplik Renk Kodu, bkz. sayfa 15.
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1
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3
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3
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3
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3

2

1
4

65

3
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3
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1
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LÜTFEN DİKKAT:
 –  Normalde, dikişin başındaki iplikler sökül-

mez, fakat kumaşın kenarına kadar dikiş 
yaparken, dikiş ucunu açıklanan adımları 
takip ederek tutturmak güvenli olacaktır.

DİKİŞ UCUNUN TUTTURUL-
MASI 
 – Reçme dikişiyle yapılan dikişler, ilmek yapıcı 

ipliği dikişin sonunda dışarı doğru çekildiğinde 
söküldüğünden, dikiş ucunu aşağıda belirtilen 
şekilde tutturun.

 – Kumaşın kenarına kadar dikiş yaparken, kuma-
şın kenarından çıkan ipliklerin arasında, iğne 
ipliklerini (2 veya 3 iplik) resimde gösterildiği 
gibi önce birlikte düğümleyin.Sonra bu iplikleri 
ilmek yapıcı iplikleriyle bağlayın.

 – Dikiş işlemi yarıda durdurulduğunda, kumaşın 
alt tarafındaki iğne ipliklerini (2 veya 3 iplik) 
dışarı doğru çekin ve iplikleri yukarıda belirti-
lenle aynı şekilde düğümleyin.

 – Fazla iplikleri kesin.
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A

Oil

A

Oil

MAKİNENİN BAKIMI

Makinenin Temizlenmesi

Makinenin Yağlanması

 – İlmek yapıcıdaki kumaş tiftiklerini ve iğne plaka 
alanını genellikle kuru bir kumaş tiftiği fırçasıyla 
temizleyin.

 – Şekilde gösterilen yağlama noktalarının periyo-
dik olarak yağlanması gerekir.

  DİKKAT:
Makinenizi temizlemeden önce, fişini prizden 
çıkarın.

  DİKKAT:
Makinenizi yağlamadan önce,
fişini prizden çıkarın.

LÜTFEN DİKKAT:
Yalnız dikiş makinesi yağı kullanın. Başka yağ 
kullanmayın aksi takdirde hasar görebilir.
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C

B

A

C

B

A

İSTEĞE BAĞLI AKSESUARLAR
Bu makine için özel olarak hazırlanmış olan aşağıdaki 
isteğe bağlı baskı ayağı ek bir ücret karşılığında 
sunulmaktadır.

Bu makinenin geçmeli tip baskı ayağı kolayca çıkartı-
lıp değiştirilmesini mümkün kılmaktadır.

Geçmeli Baskı Ayağı

• Çıkarmak için
 – İğneleri en yüksek konumuna getirmek için el 

çarkını çevirin.
 – Baskı ayağını kaldırın.
 – Baskı ayağı gövdesinin altındaki kelepçenin 

arkasında bulunan kırmızı renkli kola (A) basın, 
baskı ayağı gövdesini Yüksek Kalkık duruma 
getirin ve bu baskı ayağı gövdesini tutarken 
baskı ayağı tabanını çıkarın.

• Değiştirme
 – Menteşeli pim (C) baskı ayağı gövdesindeki 

yarığa  (B)  uyacak şekilde baskı ayağını göv-
desinin altındaki dikiş plakasının üzerine yerleş-
tirin. Sonra baskı ayağı sapını indirin.

 – Eğer baskı ayağı tabanı, baskı ayağı gövdesi-
nin altında kolayca yerleştirilemiyorsa, baskı 
ayağı gövdesini Yüksek Kalkık konumuna yük-
seltin ve bu konumda tutarken baskı ayağı 
tabanını baskı ayağı gövdesinin altına yerleşti-
rin. Sonra baskı ayağı sapını indirin.

 – Baskı ayağı gövdesini kaldırın ve baskı ayağı 
tabanının baskı ayağı gövdesine uygun şekilde 
takılmasını sağlayın. 

LÜTFEN DİKKAT:
Başka makinelere ait baskı ayağı kullanmayın. 
Böyle bir baskı ayağının kullanılması, iğneye ve 
bıçağı müdahaleyle sonuçlanarak tehlikeli olabi-
lir.
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İsteğe Bağlı Baskı Ayakları
• Lastik Takma Ayağı
 – Elasticator ayağı, dikilmekte olan lastiği yönlen-

dirir ve gerdirir. İç çamaşırlar, mayo, spor giysi 
ve ev tekstilleri için idealdir.

• Şeffaf tabanlı standart Baskı Ayağı
 – Şeffaf ayak, dikiş projenizi mükemmel şekilde 

görmenizi sağlar. Daha önce terzide teyellen-
miş dekoratif dikişler için ve ayrıca bir dikişin 
başında veya sonunda konumlandırma için 
idealdir.

• Kordon Ayağı ve Kılavuzu
 – Bu baskı ayağı, 2 mm kalınlıktaki dekoratif ve 

ince fitilleri dikilirlerken reçme dikişinin altına 
tam ve hassas şekilde kılavuzlar. Alternatif ola-
rak, biye yapmak ve yerleştirmek için de kulla-
nılabilir.

• Dantel Ayağı
 – Kenar baskıları üzerine dantel, trim veya biye 

dikmek içindir. Kumaşın alt kenarı, bir dar veya 
geniş reçme dikişiyle aynı anda düzgünleştirile-
rek bir düz birleştirme dikişi yaratılır. 

• Katlanmamış biye için Bağlayıcı Ataş-
manı

 – Bağlayıcı ataşman, 25 ile 28 mm arasında bir 
genişlikte katlanmamış biye ile pratik kenar 
bitişleri yaratın. Profesyonel bir görünüm için 
kendinden kesilen biye de kullanılabilir.

• Kenar Baskı Ayağı
 – Kenar baskı ayağı, 2.5 cm derinlikteki dikişleri 

bile çabuk ve kolay yapar. Kesilen kenarı düz-
günleştirmek için bir dar veya geniş reçme dikişi 
kullanılabilir.

• Kemer Köprüsü Ayağı
 – Kemer köprüsü ayağı, biye veya düz biye katla-

mak için kullanılır; daha sonra biye reçme veya 
zincir dikişiyle çabuk ve kolayca kayışlara veya 
kemer köprülerine dönüşür. 

• Kenar Baskısı ve Dantel Ayağı
 – Bu baskı ayağı, aynı zamanda katlanarak bir 

kenar oluşturan bir kumaş kenarının aşağısına 
biye veya dantel diker Bir reçme dikişi, mal-
zeme 1 cm katlanırken, kenarların ikisini de 
aynı anda düzeltir.
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ARIZA TESBİTİ

Koşul Nedeni Sorun Giderme 
Sayfası

Kumaş beslemesi 
iyi değil.

1. Dikiş uzunluğunu artırın.
2. Baskı ayağı basıncını ağır kumaş için artırın.
3. Baskı ayağı basıncını hafif kumaş için azaltın.

25
25
25 

İğne kırılır. 1. İğneyi doğru takın.
2. İğne ayar vidasını sıkıştırın.
3. Ağır kumaşlarda daha büyük bir iğne kullanın.

12
12
12

İplik kırılıyor. 1. İplik geçirme işlemini kontrol edin.
2. İpliğin takılmış veya sıkışmış olup olmadığını kontrol edin.
3. İğneyi doğru takın.
4. Yeni iğne takın, mevcut iğne bükülmüş veya ucu kütleşmiş 

olabilir.
5. Sadece yüksek kaliteli iplik kullanın.
6. İplik gerginliğini kontrol edin.

15–23
20
12
12

37
27–31

İplik atlaması. 1. Yeni iğneler takın, mevcut iğneler bükülmüş veya uçları 
kütleşmiş olabilir. Sadece ELx705 overlok iğneleri kullanın.

2. İğne ayar vidasını sıkıştırın.
3. İğneleri doğru takın.
4. İğne türünü veya numarasını değiştirin.
5. İpliğin doğru takılmış olup olmadığını kontrol edin.
6. Baskı ayağı basıncını artırın.
7. Bir yüksek kaliteli iplik kullanın.

12

12
12
12
15–23
25
37

Düzensiz dikişler. 1. İplik gerginliğini dengeleyin.
2. İpliğin takılmış veya sıkışmış olup olmadığını kontrol edin.
3. İpliğin doğru takılmış olup olmadığını kontrol edin.

27–31
20
15–23

Kumaş büzülüyor. 1. İplik gerginliğini gevşetin.
2. İpliğin takılmış veya sıkışmış olup olmadığını kontrol edin.
3. Yüksek kaliteli hafif iplik kullanın.
4. Dikiş uzunluğunu kısaltın.
5. Baskı ayağı basıncını hafif kumaşlarda azaltın.

27–31
20
37
25
25

Kumaş sıkışıyor. 1. Dikiş öncesinde ilmek yapıcı muhafazasını kapatın.
2. İpliğin takılmış veya sıkışmış olup olmadığını kontrol edin.
3. Kalın kumaş katmanlarını, overlok makinesiyle dikmeden 

önce normal makinede bastırın.

9
20

Makine çalışmıyor. 1. Makineyi fişe takın. 9, 10
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KUMAŞ, İPLİK VE İĞNE ŞEMASI

Dokuma

Kumaş İplik İğne ELx705

Hafif ağırlık

Patiska
Organze
Vual
Bürümcük

Pamuk: #100
İpek/ Suni İpek: #100
Eğrilmiş: #80– #90
Polyester: #80– #100

#80/12

Orta ağırlık

Muslin
Gofre
Saten
Gabardin
İnce Pamuklu

Pamuk: #60– #80
İpek/ Suni İpek: #50
Eğrilmiş: #60– #80
Polyester: #60– #80

#90/14, #80/12

Ağır ağırlıkta

Oxford
Kot
Tüvit
Serj
Fitilli Kadife

Pamuk: #40– #60
İpek/ Suni İpek: #40– #60
Eğrilmiş: #60– #80
Polyester: #50– #80

#90/14

Örme

Kumaş İplik İğne ELx705

Hafif ağırlık Triko
Eğrilmiş: #80– #90
Polyester: #60– #80

#80/12

Orta ağırlık Jerse
Eğrilmiş: #60– #80
Polyester: #60– #80
Pamuk: #60– #80

#90/14, #80/12

Ağır ağırlıkta Yün (dokuma, 
örme) 

Eğrilmiş: #60– #80
Polyester: #50– #60
Yünlü naylon

#90/14, #80/12
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ÖZELLİKLER
Teknik Özet

Dikiş Düzenleri 4 dikiş
1-3 iğne 
1 ilmek yapıcı

İğne sistemi ELx705

Reçme dikiş iğnesi mastarı İki iğne: 2.8 mm (dar) , 5.6 mm (geniş) 
Üçlü iğne: 5.6 mm

Diferansiyel besleme kad-
ranı

gerdirme 0.6–1 
büzdürme 1–2

Baskı ayağı asansörü 4.5 mm

Dikiş hızı 1300 dikiş/dakika

Ayak pedalı Tip 4C–316B 
(ABD/Kanada) için

Tip 4C–316C / 4C–326C / 4C–326G / 
4C–345G 
diğer ülkeler için

Boyutlar (U x G x Y) mm 336 x 263 x 294

Ağırlık (kg) 6.8 kg

TR – 06/2017 – 4. Baskı
5040003.0.19 
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