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ÖNEMLİ 

UYARI!

TEHLİKE!

Yanmaya, elektrik çarpmasına veya yara-
lanmaya 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 
çocukların yanında kullanılırken 
büyük dikkat gösterilmesi gerekir. 
Makine; söz konusu kişilerin güven-
liğinden sorumlu bir kişi tarafından 
makinenin kullanımına ilişkin olarak 
talimat verilmedikçe veya başla-
rında durulmadıkça kısıtlı fiziksel, 
duyusal veya zihinsel becerilere 
sahip olan veya deneyimden veya 
bilgiden yoksun kişiler (ve çocuklar) 

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. 

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.

tarafından kullanılmaya yönelik 
değildir.Çocukların makineyle oyna-
mamalarını sağlamak için gözetim 
altında tutulmaları gerekir.

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 
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veya yağlama işlemi yapılırken 
daima makinenin fişini prizden çıka-
rın. 

12. Eğilmiş iğneleri kullanmayın.
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 makineyle birlikte verilen 
ayak kumandasını kullanın. 
(4C–316B modeli sadece ABD ve 
KANADA içindir). 
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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 gerçekleştirilmelidir. 
Çifte yalıtımlı ürünün yedek parçaları, 
üründeki orjinal parçalarla aynı olmalıdır. 
Çifte yalıtımlı ürün, aşağıdaki ibarelerle 
belirtilir:«Double insulation» veya 
«Double insulated».

Sembol ürünün üzerinde de bulunabi-
lir. 

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

ÇİFTE YALITIMLI 
ÜRÜNLERİN SERVİS 
İŞLEMİ

Sadece Avrupa için: Bu cihaz, sekiz 
yaşından büyük çocuklar tarafından veya 
fiziksel, duyusal veya zihinsel olarak 
özürlü kişiler tarafından veya makinenin 
nasıl çalıştırılacağı konusunda deneyim-
den ve bilgiden yoksun kşiler tarafından 
ancak makinenin güvenli şekilde nasıl 
kullanılacağına ilişkin olarak kendilerine 
bilgi verilmesinden ve potansiyel tehlike-
leri anlamalarıdan sonra ve kontrol altında 
tutularak kullanılabilir. Çocuklar cihazla 
oynamamalıdır. Temizlik ve bakım işlemi, 
kontrol altında tutulmayan çocuklar tara-
fından gerçekleştirilmemelidir. 
Avrupa dışında (ABD ve Kanada hariç) 
:Bu cihaz, sekiz yaşından büyük çocuklar 
tarafından veya fiziksel, duyusal veya 
zihinsel olarak özürlü kişiler tarafından 
veya makinenin nasıl çalıştırılacağı konu-
sunda deneyimden ve bilgiden yoksun 
kişiler tarafından ancak onların güvenli-
ğinden sorumlu kişiler tarafından makine-
nin güvenli şekilde nasıl kullanılacağına 
ilişkin olarak kendilerine bilgi verilmesin-
den ve potansiyel tehlikeleri anlamaları-
dan sonra ve kontrol altında tutularak 
kullanılabilir. Çocukların makineyle oyna-
mamalarını sağlamak için kontrol altında 
tutulmaları gerekir.  

BU KILAVUZU SAKLAYIN!

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

 UYARI:

Bu makine sadece evde kullanıma yöne-
liktir. Eğer yoğun şekilde veya ticari olarak 
kullanılırsa, düzenli temizlik ve özellikle 
titiz bakım gerektirir. 
Yoğun veya ticari kullanımdan kaynakla-
nan aşınma ve yıpranma garanti dönemi 
içinde meydana gelse dahi garanti kap-
samı dışındadırlar. Böyle bir durumda 
nasıl hareket edileceğine ilişkin karar 
yerel yetkili servis personeli tarafından 
verilir. 
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PARÇA ADLARI

Makinenin ayrıntıları

 Geri çekilebilir iplik sehpası
 Taşıma kulbu
 İplik Gergi Ayarlama Kadranı  (sarı)
 İplik Gergi Ayarlama Kadranı  (yeşil)
 İplik Gergi Ayarlama Kadranı  (mavi)
 İplik Gergi Ayarlama Kadranı  (kırmızı)
 Bobin pimi
 Dikiş plakası

 Dikiş masası
 İlmek açıcı kapağı
 Güç / Işık Anahtarı
 Dikiş uzunluğu kadranı
 El çarkı
 İplik sehpası
 Masura dengeleyici 
 Kırpıntı Sepeti
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17

18

19

20

21

 Baskı ayağı kaldırıcısı 
 Diferansiyel besleme kadranı
 Kesme genişliği kadranı
 Baskı ayağı basınç düzenleyici
 Standart baskı ayağı Overlok
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AKSESUARLAR
Standart

İğne Bilgileri

 Tornavida (büyük boy)
 Yağlayıcı
 Masura ağı (4x)
 Yedek üst bıçak
 Masura başlığı (4x)
 Fırça
 İğne takımı (ELx705)
 İğneden İplik Geçirici / yerleştirici
 Allen tornavida (küçük)
 Cımbız
 Üst ilmek geçirici konvertörü (ULC)
 Masura dengeleyici  (4x)
 Toza karşı koruyucu muhafaza 
 Kırpıntı Sepeti

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) Üst ilmek yapıcı
(2) Üst bıçak (hareketli)
(3) Standart baskı ayağı
(4) Sabit konumlu alt bıçak
(5) Alt ilmek yapıcı
(6) Rulo Reçme kolu

Güç Açma Düğmesi
 – Kumandayı/fişi makinenin prizine takın.
 – Güç kablosunu elektrik prizine takın. 
 – Açmak için “I” işaretli tarafa basın. 
 – Kapatmak için “O” işaretli tarafa basın.

1. Kapağın gittiği kadar sağa itin. 
2. Kapağı kendinize doğru aşağıya çekin. 

 DİKKAT:

Makineyi düğmesinden kapatın. 

 DİKKAT:

Dikiş yaparken ilmek yapıcının kapağının kapalı 
olduğundan emin olun.

 DİKKAT:

Sadece bu makineyle birlikte verilen ayak 
kumandasını kullanın. (4C–316B modeli sadece 
ABD ve KANADA içindir)Sonraki sayfada yer 
olan “Uyarı”ya bakın. 

Ayak Kumandası
 – Makineyi çalıştırmak ve hızı kontrol etmek için 

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

dikiş yapacaktır. 
 – Dikiş yaparken durdurmak için, ayağınızı 

kumandadan çekin. 



	 11

• Kutuplanmış fiş bilgileri 
(YALNIZ ABD ve KANADA İÇİN)

Kırpıntı Sepeti

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 uymuyorsa, 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 kumandasını dikkatli taşıyın ve yere düşürmeyin.Kullanmadığınız zamanlarda üstüne herhangi bir 
şey koymayın. 

 – İğneleri ve baskı ayağını değiştirirken ve makinenin yanından ayrıldığınızda fişi prizden çekin.  Bu 
önlem kumandaya yanlışlıkla basarak makineyi çalıştırma olasılığını ortadan kaldırır. 

• Takmak için
 – Kırpıntı sepetini (1) ilmek yapıcı kapağına yer-

leştirin. 
 – Kırpıntı Sepetini aşağıya doğru (2) bastırın.
 – Kırpıntı Sepetinin sol tarafının (3) artıkların 

düşeceği kesicinin yakınına monte edin. 

• Çıkarmak için
 – Kırpıntı sepetini talimata (4) uygun olarak yuka-

rıya doğru çekin. 
 – Çıkarmak için (5), Kırpıntı Sepetini resimde 

gösterildiği gibi tutarak dışarıya doğru çekin.

5

1
3

4

2
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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. 

Masura ağı
Koniden kolayca çıkan sentetik iplikler kullanırken, 
makineyle birlikte verilmiş olan masura ağını (1) koni-
nin 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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ÜST BIÇAĞIN SERBEST BIRA-
KILMASI

• Üst bıçağı çalışmaz duruma getirmek 
için

 – Kapağı açın (sayfa 10'a bakın).
 – Üst bıçak muhafazasını (1) gittiği kadar sağa 

doğru çekin.
 – Muhafazayı (2), bıçak “tık” sesi çıkararak yerine 

oturana kadar saat yönünün tersine doğru dön-
dürün. 

• Üst bıçağı çalışır pozisyona getirmek 
için

 – İlmek açıcı kapağını açın. 
 – Üst bıçak muhafazasını (1) gittiği kadar sağa 

doğru çekin.
 – Muhafazayı (2), bıçak “tık” sesi çıkararak 

çalışma pozisyonuna yerleşinceye kadar saat 
yönünde döndürün. 

2

1

1

2

2

1

1

2

 DİKKAT:

Makineyi düğmesinden kapatın.

 DİKKAT:

Makineyi çalıştırmadan önce ilmek yapıcının 
kapağını daima kapatın.
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ÜST İLMEK YAPICI KONVER-
TÖRÜ (ULC)

Üst ilmek yapıcıya iplik takmadığınız zaman, üst ilmek 
yapıcı konvertörünün üst ilmek yapıcı gözüne geçiril-
mesi gerekir. 

Üst İlmek Yapıcı Konvertörünü Takın
 – Üst ilmek yapıcı konvertörünü takmak için, sivri 

parçayı (1) üst ilmek yapıcının gözüne yerleşti-
rin. 

 – Üst ilmek yapıcı oluğundaki kalkık ucun üst 
ilmek yapıcı konvertörünün gözüne yerleştiril-
mesi ve tespit edilmesi (2) gerekir.

1

2

3

1

2

3

 DİKKAT:

Makineyi düğmesinden kapatın.

Üst İlmek Yapıcı Konvertörünü Çıkar-
mak İçin
Üst ilmek yapıcıyı kullanırken, üst ilmek yapıcı konver-
törünün serbest bırakılması gerekir. 
 – Üst ilmek yapıcı konvertörünü serbest bırak-

mak için, üst ilmek yapıcının kolunu (3) resimde 
gösterildiği gibi kaldırın. 

STANDART OVERLOK VE 
RULO REÇME DİKİŞİ
Standart Overlok Dikişi
Dikiş genişliği parmağını standart overlok dikiş pozis-
yonuna getirmek için dikiş genişliği parmak düğmesini 
“N”ye ayarlayın. 

R

N

R

N
 DİKKAT:

Dikiş genişliği parmağı düğmesini “N” ayarı 
yönünde gittiği kadar itin.
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Rulo Reçme Dikişi
İplik genişliği parmağını geri çekmek ve rulo reçme 
için ayarlamak için dikiş genişliği parmağı düğmesini 
“R”ye ayarlayın.

R

N

R

N

LÜTFEN DİKKAT:

Dikiş genişliği parmağı düğmesini “R” ayarı 
yönünde gittiği kadar itin. 

İĞNELERİN ÇIKARILMASI VE 
TAKILMASI 
İğne Pozisyonu
 – Bu makinede iğne bağına iki iğne takılabilir. 
 – Dikiş genel görünümü, iğne bağını göstermek 

suretiyle farklı iğne pozisyonlarına ilişkindir. 

B

A

1

2

3

A B

B

A

BAB
LÜTFEN DİKKAT:

Sol ve sağ overlok iğnelerinin ikisi de takıldı-
ğında, sol iğne sağdakinden biraz daha yukarıda 
olacaktır. 

(A) Sol İğne (LN)
(B) Sağ İğne (RN)
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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. 

(A) So İğne (LN)
(B) Sağ İğne (RN)

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. 

B

A

1

2

3

A B

B

A

BAB

B

A

1

2

3

A B

B

A

BAB

LÜTFEN DİKKAT:

İğneyi/iğneleri çıkarmadan önce makinenin fişini 
prizden çıkarmayı unutmayın. 

LÜTFEN DİKKAT:

İğneleri (A) veya (B) yuvalarının içine taktığı-
nızda, (A) ve (B) gömme başlı vidaların ikisini 
de gevşetmek gerekir. 
İğneleri taktıktan sonra iki vidayı da (2) eşit 
ölçüde sıkıştırın.
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DİKİŞE GENEL BAKIŞ
 Bu makine, iğne pozisyonları kombinasyonuna, iplik geçirme yöntemlerine, gerginlik ayarına ve üst ilmek yapıcı 
konvertörünün (ULC) kullanımına göre çeşitli tiplerde dikiş yapma becerisine sahiptir. 

No. Dikiş Tipi Kullanın Sayfa

1 4–Entegre güvenlik dikişiyle Overlok 
İpliği

2-iğne 4- İplik dikişi; çift örgü ve mayo gibi orta ile 
ağır arası esnek kumaşlar için idealdir. 38

2 3–Süper Esnek İplik
2-iğne 3- İplik dikişi; triko ve spandeks gibi hafif 
ile son derece ağır arasında esnek kumaşlar için 
idealdir. 

37

3
4

3–Geniş Overlok İpliği

3–Dar Overlok İpliği 

1–iğne 3-İplik dikişi; normal kumaşlar üzerinde 
kenar dikişi ve katlamalı dikiş için kullanılır. 

A 4 mm ve 6 mm overlok dikiş genişliği, iğne 
pozisyonu değiştirilerek elde edilebilir. 

34

5
6

3–Geniş Kamalı Reçme İpliği

3–Dar Kamalı Reçme İpliği 

65

1

3 42

65

1

3 42

65

1

3 42

1–iğne 3-İplik, uç-uca veya bindirmeli dikişler ve 
dekoratif iplikle süslemeli dikiş için kullanılır.

Ayrıca bir 4 mm ve 6 mm kamalı reçme genişliği, 
iğne pozisyonu değiştirilerek elde edilebilir. 

35

7 3–Dar Dikiş İpliği
1–iğne 3-iplik dikişi, hafif kumaşlara kenar yap-
mak için kullanılır.  41

8 3–Rulo Reçme İpliği

1–iğne 3-iplik dikişi, dar rulo reçme dikişi için 
kullanılır. 

Güzel bir rulo reçme için, üst ilmek yapıcıya 
dekoratif iplik ve alt ilmek yapıcıya hafif normal 
bir iplik takın. 

41

9
10

2–İplik Sarılmış Overlok geniş

2–İplik Sarılmış Overlok dar

1–iğne 2-İplik dikişi, hafif veya esnek kumaşların 
dikilmesi için kullanılır. 

Bir 4 mm ve 6 mm overlok dikiş genişliği, iğne 
pozisyonu değiştirilerek elde edilebilir. 

32

11
12

2–Geniş Kamalı Reçme İpliği

2–Dar Kamalı Reçme İpliği

2

3 4

65

2

3 4

65

1–iğne 2-İplik dikişi, uç-uca veya bindirmeli dikiş-
ler ve dekoratif iplikle süslemeli dikiş için kullanı-
lır.  

Ayrıca, bir 4 mm ve 6 mm kamalı reçme genişliği, 
iğne pozisyonu değiştirilerek elde edilebilir. 

36

13 2–Rulo Reçme İpliği 1–iplik 2-iplik dikişi ince rulo reçmeler için kullanı-
lır. 42

14
15

2–Geniş Overlok İpliği

2–Dar Overlok İpliği

1–iğne 2-İplik dikişi, normal kumaşlarda kenar 
dikişi için kullanılır. 

Bir 4 mm ve 6 mm overlok dikiş genişliği, iğne 
pozisyonu değiştirilerek elde edilebilir. 

33
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Kullanılan iğne pozisyonlarına bağlı olarak, bu makine 4 mm ve 6 mm genişlikte 2-/3- ve 4-İplik Overlok Dikişi 
yapabilir.
Ayrıca, ağır kumaşlarda kenar dikişi için, dikiş genişliği kesme genişliği kadranının döndürülmesi suretiyle daha 
da artırılabilir. (Sayfa 27'ye bakın).

Overlok genişliği 4.0 mm (dar) 6.0 mm (geniş)
Kullanılan iğne Overlok sağ iğne Overlok sol iğne
İğne iplik gerginlik kadranı Yeşil Sarı
SL  = Dikiş uzunluğu
DF  = Diferansiyel besleme kadranı
CW  = Kesme Genişliği 
RHP  = Rulo Kenar Kolu Pozisyonu
NP  = İğne Pozisyonu
LN  = Sol İğne
RN  = Sağ İğne
UL  = Üst İlmek Yapıcı
LL  = Alt İlmek Yapıcı

Dikiş Tipi
Önerilen Makine Ayarları İplik Gerginliği

SL DF CW RHP NP Sarı Yeşil Mavi Kırmızı

1 4–İplikli Overlok, güvenlik dikişiyle 
entegre 2.5 1 6 N 4.0 4.0 4.0 4.0

2 3–İplikle Süper Esnek 2.5 1 6 N 4.0 4.0 3.5

3 3–Geniş Overlok İpliği 2.5 1 6 N 3.0 – 4.0 3.5

4 3–Dar Overlok İpliği 2.5 1 6 N – 4.0 4.0 4.0

5 3–Dar Kamalı Reçme İpliği 2.5 1 6 N 0.0 – 4.0 7.5

6 3–Dar Kamalı Reçme İpliği 2.5 1 6 N – 0.0 4.5 7.5

7 3–Dar Dikiş İpliği 1.5 1 5 R – 4.0 5.0 4.5

8 3–Rulo Reçme ipliği 1 1 5 R – 4.0 4.5 6.5

9 2–İplik Sarılmış Overlok geniş 2.5 1 6 N 2.5 – 3.0

10 2–İplik Sarılmış Overlok dar 2.5 1 6 N – 4.5 3.5

11 2-Geniş Kamalı Reçme İpliği 2.5 1 6 N 0.0 – 4.0

12 2-Dar Kamalı Reçme İpliği 2.5 1 6 N – 0.0 4.5

13 2–Rulo Reçme İpliği 1 1 5 R – 4.5 4.0

14 2–Geniş Overlok ipliği 2.5 1 6 N 0.0 – 4.0

15 2–Dar Overlok ipliği 2.5 1 6 N – 0.0 4.5

Kadran daha yüksek numaralara doğru çevrildikçe iplik gerginliği artar. Bu sayfada gösterilen ve kitapçığın tamamında gösterilen gerginlik 
ayarları önerilen fabrika ayarlarıdır.
İplik gerginliklerini kumaşa ve kullanılan ipliğin boyutuna göre ayarlayın. En iyi sonuçlar için, gerginlik ayarını her seferinde yarım numaradan 
fazla olmayan küçük artırımlarla yapın. 
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MAKİNEYE İPLİK TAKILMASI 
İplik Takma Şeması 

• Overlok Dikişler
 – Bir renk kodlu iplik takma şeması, kolayca baş-

vurmanız için ilmek yapıcı kapağının içinde 
bulunmaktadır. 

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

Gerginlik Renk Kodu 

• Overlok Dikişleri

(1) Üst ilmek yapıcı ipliği (Mavi)
(2) Alt ilmek yapıcı ipliği (Kırmızı)
(3) Sağ iğne ipliği (Yeşil)
(4) Sol iğne ipliği (Sarı)
(5) Kumaşın üst kısmı
(6) Kumaşın alt kısmı

214 3

1
2

5 6

4

3

214 3

1
2

5 6

4

3

LÜTFEN DİKKAT:

İplikler, resimde gösterildiği gibi Overlok için 
sarma kolu kapağından geçerler. 
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Üst İlmek Yapıcıya İplik Takılması 
(Mavi)

 – Gerdirme disklerini açmak için baskı ayağını 
kaldırın.

 – (1)–(8)’de gösterildiği gibi üst ilmek yapıcıya 
ipliği takın.

1

2

3

8

6

4

5

7

1

2

2

3

3

1

2

3

8

6

4

5

7

1

2

2

3

3

 DİKKAT:

Makineyi düğmeden kapatın.

 – İpliği arkadan iplik kılavuzunun içinden öne 
doğru geçirin (1). 

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

 – İpliği parmaklarınızla tutarken, gerdirme diskle-
rinin arasından geçirin ve sonra gerdirme disk-
lerinin arasına uygun şekilde yerleşmesini sağ-
lamak için ipliği aşağıya doğru çekin (3).



	 21

Alt İlmek Yapıcıya (Kırmızı) İplik 
Takılması
 – Gerdirme disklerini açmak için baskı ayağını 

kaldırın.
 – (1)–(9)’da gösterildiği gibi alt ilmek yapıcıya 

iplik takın.

 – İpliği iplik kılavuzu yoluyla arkadan öne geçirin 
(1). 

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

 – Mavi renk kodlu iplik kılavuzlarını takip ederek 
makinenin ilmek yapıcı alanına ipliği takın (4)–
(8).

 – İpliği üst ilmek yapıcı deliğinden önden arkaya 
doğru (8) geçirin.

10cm

(4")

7
8

2

3

9

6

4

5

7

1

8

1

2

2

6

7

8
4

5

10cm

(4")

7
8

2

3

9

6

4

5

7

1

8

1

2

2

6

7

8
4

5

LÜTFEN DİKKAT:

İpliğin alt ilmek yapıcının arkasından geçtiğin-
den emin olun. 

İlmek yapıcıya ipliğin takılmasına yardımcı 
olması için aksesuar kutusunda bulunan cımbızı 
kullanın.
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 – İpliği parmaklarınızla tutarken, gerdirme diskle-
rinin arasından geçirin ve sonra gerdirme disk-
lerinin arasına uygun şekilde yerleşmesini sağ-
lamak için ipliği aşağıya doğru çekin (3).

 – Alt ilmek yapıcı, dikiş plakasının kenarından 
5-10 cm dışarı çıkıncaya kadar el çarkını saat 
yönünün tersine doğru döndürün. 

 – Kırmızı renk kodlu iplik kılavuzlarını (4)–(9) 
takip ederek makinenin ilmek yapıcı alanına 
ipliği takın. 

 – İpliği, cımbızın ucuyla biraz soldun iplik kılavu-
zunun sağına doğru yerleştirin (4)

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

 – İpliği yaklaşık 4” (10 cm) çekin.
 – İpliği, iplik kesici üzerindeki V kesiğinin (B) 

içine yerleştirin. 
 – Sol elinizle iplik kuyruğunu sıkıca tutun ve İplik 

Geçirici kolunu (C) yukarıya yerine (D) çekin. 

3

9

6

4

5

78

5
6

74

C

98

D

B

A

3

3

9

6

4

5

78

5
6

74

C

98

D

B

A

3

3

9

6

4

5

78

5
6

74

C

98

D

B

A

3

LÜTFEN DİKKAT:

İlmek yapıcıya ipliğin takılmasında yardımcı 
olması için aksesuar kutusunda yer alan cımbızı 
kullanın. 
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Overlok Sağ İğnesine (Yeşil) İplik 
Geçirilmesi 
(İğne Bağında B) 

 – Gerdirme disklerini açmak için baskı ayağını 
kaldırın.

 – (1)–(9)’da gösterildiği gibi sağ iğneden iplik 
geçirin.

3

2

3

4

1

1

2

2

5

6

7

8

9

33

2

3

4

1

1

2

2

5

6

7

8

9

3

 DİKKAT:

Makineyi düğmesinden kapatın.

 – İpliği arkadan iplik kılavuzunun içinden (1) 
arkaya geçirin. 

 – İpliği kılavuzun altına kayıncaya kadar sola 
doğru çekerek ön gerdirme kılavuzundan geçi-
rin (2). Sonra ipliği resimde gösterildiği gibi ön 
gerdirmenin sağ tarafı boyunca çekin. 

 – İpliği parmaklarınızla tutarken, gerdirme diskle-
rinin arasından geçirin ve sonra gerdirme disk-
lerinin arasına düzgün yerleşmesini sağlamak 
için ipliği aşağıya doğru çekin (3). 
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İpliğin Overlok Sol İğnesinden (Sarı) 
Geçirilmesi
(İğne Bağı Üzerinde A)

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

 – Gerdirme disklerini açmak için baskı ayağını 
kaldırın.

 – (1)–(9)’da gösterildiği gibi sol iğneden iplik 
geçirin

 – İpliğin pozisyonu, iplik kılavuzunun arkasında 
olmalıdır. 

 – İpliğin yaklaşık 4” (10 cm) kısmını iğne deliğin-
den makinenin arkasına doğru çekin.

 – İpliği arkaya, baskı ayağının altına yerleştirin. 

İğne deliğinden ipliği geçirmeden önce, ipliği iğne 
bağının altında bulunan iplik kılavuzunun arkasına 
kaydırın.
 – İpliği sağ iğnenin deliğinden geçirin (9).

1

9

7
8

1

2

3

45
7

6

8

9

4
5

6

7

8

9

10cm(4”)

1

9

7
8

1

2

3

45
7

6

8

9

4
5

6

7

8

9

10cm(4”)

1

9

7
8

1

2

3

45
7

6

8

9

4
5

6

7

8

9

10cm(4”)

1

9

7
8

1

2

3

45
7

6

8

9

4
5

6

7

8

9

10cm(4”)

 DİKKAT:

Makineyi düğmeden kapatın.

LÜTFEN DİKKAT:

İpliği iplik kılavuzunun üzerindeki arka yarığın 
(5) ve sarma kolu kapağının alt yarığının (6) 
içine kaydırın. 
Sonra ipliği iplik kılavuzunun üzerindeki sağ 
yarığın (7) ve iplik kılavuzunun üzerindeki sağ 
yarığın (8) içine kaydırın. 

LÜTFEN DİKKAT:

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

 – İpliği arkadan iplik kılavuzunun içinden (1) 
arkaya geçirin.
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10cm(4”)

2
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3
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 – İpliği kılavuzun altına kayıncaya kadar sola 
doğru çekerek ön gerdirme kılavuzundan geçi-
rin (2). Sonra ipliği resimde gösterildiği gibi ön 
gerdirmenin sağ tarafı boyunca çekin.

 – İpliği parmaklarınızla tutarken, gerdirme diskle-
rinin arasından geçirin ve sonra gerdirme disk-
lerinin arasına düzgün yerleşmesini sağlamak 
için ipliği aşağıya doğru çekin (3).

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

İğne deliğinden ipliği geçirmeden önce, ipliği iğne 
bağının altında bulunan iplik kılavuzunun arkasına 
kaydırın.

 – İpliğin pozisyonu, iplik kılavuzunun arkasında 
olmalıdır.

 – İpliğin yaklaşık 4” (10 cm) kısmını iğne deliğin-
den makinenin arkasına doğru çekin.

 – İpliği arkaya, baskı ayağının altına yerleştirin. 

 – İpliği sol iğnenin deliğinden geçirin (9).

LÜTFEN DİKKAT:

İpliği iplik kılavuzunun üzerindeki arka yarığın 
(5) ve sarma kolu kapağının alt yarığının (6) 
içine kaydırın.
Sonra ipliği iplik kılavuzunun üzerindeki sol yarı-
ğın (7) ve iplik kılavuzunun üzerindeki sol yarı-
ğın (8) içine kaydırın. 

LÜTFEN DİKKAT:

Aksesuar kutusundaki cımbızın kullanılması, 
ipliğin iğne deliğinden geçirilmesini kolaylaştıra-
caktır. 
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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 kuyruklarını 2-3 cm (1”) 
uzunluğunda kesin. Eğer çok kısa kesilirse, 
iplikler çözülebilir. 

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

 – Gerdirme disklerini açmak için baskı ayağını 
kaldırın.

 – İplikleri makineden her defasında bir kere geçi-
rin. 

 – 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 ipliği iğne deliğinden geçirin. 
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AYARIN YAPILMASI

Dikiş Genişliği

• Kesme genişliği kadranı

Dikiş uzunluğu kadranı
 – Dikiş uzunluğu kadranı, dikiş koşullarının 

çoğunda • = 2.5 ayarında ayarlanmalıdır. 
 – Ağır kumaşları dikerken dikiş uzunluğunu 2.5 – 

4 olarak ayarlayın.
 – Rulo reçmeler ve dar dikişler için dikiş uzunlu-

ğunu 1 ve 2 arasında ayarlayın. 
 – Kumaşın büzülmesini engellemek için daha 

kısa bir dikiş uzunluğu kullanılabilir. 

Overlok dikiş genişliği, iğne pozisyonunun yeniden 
konulandırılmasıyla ve ayrıca kesme genişliği kadra-
nıyla belirlenebilir. 

• İğne pozisyonunu değiştirerek genişlik 
ayarı yapılması

Overlok dikiş genişliği, iğne pozisyonu değiştirilerek 
ayarlanabilir. 

(a) Sol iğneyi kullanırken
 6 mm (15/64")
(b) Sağ iğneyi kullanırken
 4 mm (10/64")

Kesme genişliği kadranının kullanılması, aşağıda gös-
terilen genişlik aralığında ek ayarlama yapmanıza 
olanak verecektir. 

(a) Sol iğneyi kullanırken 
 5–7 mm (13/64"–17/64")
(b) Sağ iğneyi kullanırken
 3–5 mm (1/8"–17/64")
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6.5

N

5.5

6.5

N

5.5

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. Ne var ki, hafif ve ağır kumaşların 
dikilmesi gibi ayarlama yapılması gereken durumlar 
vardır.
Böyle bir durumda, normal için"•", en hafif basınç için 
“L” ve en ağır basınç için de “H” ayarını kullanın.
 – Hafif kumaş için basıncı düşürün. 
 – Ağır kumaş için basıncı artırın. 
 – Dikiş projeniz için ideal basıncı saptamak için 

test dikişi gerçekleştirin.

 – Kesme genişliği kadran sayacını kesme genişli-
ğini artırmak için saat yönünün tersine doğru ve 
kesme genişliğini azaltmak için saat yönünde 
döndürün.
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DİFERANSİYEL BESLEME

Büzgülü Overlok (1–2.0)

 – Diferansiyel besleme, ön besleme dişlilerinin 
önündeki besleme arka dişlilere göre değiştiril-
diğinde kumaşı “geren” veya “büzen” bir sistem-
dir. 

 – Diferansiyel besleme oranı 0.6 - 2.0 aralığında-
dır. Ayarlama, soldaki resimde gösterilen dife-
ransiyel besleme kadranı yoluyla yapılır. 

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

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

Büzgülü overlok, esnek kumaşlarda kollarda, basen 
kısımlarında, ön ve arka korsajlarda, etek kenarla-
rında için ve ayrıca birleştirilerek giysiye dönüştürül-
meden önce örgülerde ve jarsede büzgü yapılma-
sında en uygun kullanıma sahiptir.

• 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. 

LÜTFEN DİKKAT:

Normal overlok dikiş için, diferansiyel besleme 
kadranını “1” kademesine getirin.
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Esnek Overlok (1–0.6)
Esnek kumaşlar, gevşek dokunmuş örgü ve dokuma 
kumaşlar üzerinde dekoratif yakaların, kolların, etek 
kenarlarının vs. dikilmesi için idealdir. Ayrıca ince 
kumaşlarda dikişin büzülmesini engellemek için de 
kullanılır. 

• Diferansiyel besleme kadranının germe 
için ayarlanması

 – Germek için, diferansiyel beslemeyi 1 ile 0.6 
arasında ayarlayın. 

 – Bir dikiş yapmak için, dikiş yerini hafifçe baskı 
ayağının önünde ve arkasında tutarak kumaşı 
hafifçe gerin.

LÜTFEN DİKKAT:

Eğer “germe”  miktarı beslenen kumaşa göre 
doğru ayarlanmazsa, kumaş iğnenin altından 
kayma eğilimi göstererek düzgün olmayan bir 
overlok dikişinin yapılmasıyla sonuçlanabilir. 

Böyle bir durumda, diferansiyel besleme kadra-
nını orta işaretine daha yakın şekilde yeniden 
ayarlayın.

Normal overlok dikiş için diferansiyel besleme 
kadranını “1” kademesine ayarlayın. 
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 – Makineye iplik takma işi tamamlandığında, iplik-
lerin hepsini dikiş plakasının üzerinden hafifçe 
sola baskı ayağının altına getirin. 

 – İplik gerdiricileri etkinleştirmek için baskı aya-
ğını indirin. 

 – İplikleri tutun ve hafifçe baskı uygulayın. 
 – El çarkını kendinize doğru 2 veya 3 tam tur 

döndürerek iplik zincirini başlatın.

 – Zinciri tutmayı sürdürün ve zincir 5–7.5 cm 
(2–3") uzunluğuna ulaşıncaya kadar ayak 
kumandasına basın.

 – Kumaşı baskı ayağının ön kısmının altına yer-
leştirin ve deneme için bir numune dikin. 

 – Deneme dikişi sonunda, zincir 15–20 cm (6–8") 
uzunluğuna ulaşıncaya kadar makineyi baskı 
ayağına basarak çalıştırmayı sürdürün. 

 – İplikleri kesin.

LÜTFEN DİKKAT:

Dikerken kumaşı ileri çekmeyin iğne sapma 
yapabilir ve kırılabilir.

LÜTFEN DİKKAT:

Zincir dikişi) güç ise, kumaşı hafifçe arkaya 
doğru çekin. 

LÜTFEN DİKKAT:

Makineye tekrar iplik taktığınızda, daima zincir 
dikişi yapın ve gerginliği test etmek için bir 
numune yazı dikişi yapın ve ayarlamaları gerek-
tiği şekilde gerçekleştirin. 

Bilgi
Bu makineye konulmuş olan baskı ayağında iğnenin 
yerini gösteren bir işaret (1) vardır. Dikiş yaparken bu 
işareti kılavuz olarak kullanın. 

ZİNCİR DİKİŞİ VE TEST DİKİŞİ
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BİR OVERLOK DİKİŞİNİN YAPIL-
MASI
2–İplik Sarılmış Overlok (No.9/No.10)

• Doğru Denge
 – Her gerdirme kadranını tavsiye edilen ayara 

getirin ve kumaşınızdan bir numuneyi test ola-
rak dikin.

• İplik gerginliği dengesinin yapılması
Alt ilmek yapıcı iplik gerginliği çok sıkı olduğunda veya 
iğne ipliği gerginliği çok gevşek olduğunda; 
 – Alt ilmek yapıcı iplik gerdirme kadranını (kır-

mızı) daha küçük bir numaraya doğru döndü-
rün. 

 – Veya iğne ipliği gerdirme kadranını (sarı veya 
yeşil) daha büyük bir numaraya doğru döndü-
rün.

Alt ilmek yapıcı iplik gerginliği çok gevşek olduğunda;
 – Alt ilmek yapıcı iplik gerdirme kadranını (kır-

mızı) daha büyük bir numaraya doğru döndü-
rün. 

LÜTFEN DİKKAT:

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

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

İplik Renk Kodu sayfa 19'a bakın.
2–İplik Sarılmış Overlok geniş No. 9

Orta ağırlıkta ku-
maş

İplik gerginliği

Sarı Yeşil Mavi Kırmızı

2.5 3.0

2–İplik Sarılmış Overlok dar No. 10

Orta ağırlıkta ku-
maş

İplik gerginliği

Sarı Yeşil Mavi Kırmızı

4.5 3.5

NP   /  Sayfa 15'e bakın

RHP N Sayfa 14/15'e bakın

SL 2.5–4 Sayfa 27'ye bakın

ULC Sayfa 14'e bakın

2

3 4

65

2

3 4

65

2

3 4

65

2

3 4

65

2

3 4

65

2

3 4

65
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2–Overlok İpliği (No.14/No.15)

• Doğru denge
 – Her gerdirme kadranını tavsiye edilen ayara 

getirin ve kumaşınızdan bir numune üzerinde 
deneme dikişi yapın. 

• İplik gerginliği dengesinin yapılması
Alt ilmek yapıcı ipliği kumaşın alt tarafındayken; 
 – Alt ilmek yapıcı iplik gerdirme kadranını (kır-

mızı) daha büyük bir numaraya doğru döndü-
rün. 

İğne ipliği gerginliği çok gevşek ise;
 – İğne ipliği gerdirme kadranını (sarı veya yeşil) 

daha büyük bir numaraya doğru döndürün. 
 – Veya alt ilme yapıcı iplik gerdirme kadranını 

(kırmızı) daha küçük bir numaraya doğru dön-
dürün.

LÜTFEN DİKKAT:

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

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

İplik Renk Kodu sayfa 19'a bakın.
2–Geniş Overlok İpliği No. 14

Orta ağırlıkta ku-
maş

İplik gerginliği

Sarı Yeşil Mavi Kırmızı

0.0 4.0

2–Dar Overlok İpliği No. 15

Orta ağırlıkta ku-
maş

İplik gerginliği

Sarı Yeşil Mavi Kırmızı

0.0 4.5

NP   /  Sayfa 15' bakın

RHP N Sayfa 14/15'e bakın

SL 2.5–4 Sayfa 27'ye bakın

ULC Sayfa 14'e bakın

65

2

3 4

65

2
3 4

65

2

3 4

65

2

3 4

65

2
3 4

65

2

3 4
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3–Overlok İpliği (No.3/No.4)

• Doğru denge
 – Her gerdirme kadranını tavsiye edilen ayara 

getirin ve kumaşınızdan bir numune üzerinde 
deneme dikişi yapın. 

• İplik gerginliği  dengesinin yapılması
Üst ilmek yapıcı ipliği kumaşın altındayken; 
 – Üst ilmek yapıcı iplik gerdirme kadranını (mavi) 

daha büyük bir numaraya doğru döndürün.
 – Veya alt ilmek yapıcı iplik gerdirme kadranını 

(kırmızı) daha küçük bir numaraya doğru dön-
dürün. Alt ilmek yapıcı iplik kumaşın üstünde 
göründüğünde;

LÜTFEN DİKKAT:

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

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

3–Geniş Overlok İpliği No.3

Orta ağırlıkta ku-
maş

İplik gerginliği

Sarı Yeşil Mavi Kırmızı

3.0 4.0 3.5

3–Dar Overlok İpliği No.4

Orta ağırlıkta ku-
maş

İplik gerginliği

Sarı Yeşil Mavi Kırmızı

4.0 4.0 4.0

İplik Renk Kodu sayfa 19'a bakın.

NP   /  Sayfa 15'e bakın

RHP N Sayfa 14/15'e bakın

SL 2.5–4 Sayfa 27'ye bakın

ULC – Sayfa 14'e bakın

1
2

65

1

3 42

65
3 4

1
2

65
3 4

1
2

65
3 4

1
2

65

1

3 42

65
3 4

1
2

65
3 4

1
2

65
3 4

1
2

65

1

3 42

65
3 4

1
2

65
3 4

1
2

65
3 4

 – Alt ilmek yapıcı iplik gerdirme kadranını (kır-
mızı) daha büyük bir numaraya doğru döndü-
rün. 

 – Veya üst ilmek yapıcı iplek gerdirme kadranını 
(mavi) daha küçük bir numaraya doğru döndü-
rün. İğne ipliği çok gevşek olduğunda; 

 – İğne gerdirme kadranını (sarı veya yeşil) daha 
büyük bir numaraya doğru döndürün. 
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3–İplikli Kamalı Reçme (No.5/No.6)

• Doğru denge
 – Her gerdirme kadranını tavsiye edilen ayara 

getirin ve kumaşınızdan bir numuneyi test ola-
rak dikin. 

• İplik gerginliği dengesinin yapılması
Üst ilmek yapıcı ipliği kumaşın altındayken; 
 – Alt ilmek yapıcı iplik gerdirme kadranını (kır-

mızı) daha büyük bir numaraya doğru döndü-
rün.

LÜTFEN DİKKAT:

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

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

3–Geniş Kamalı Reçme İpliği No.5

Orta ağırlıkta ku-
maş

İplik gerginliği

Sarı Yeşil Mavi Kırmızı

0 4.0 7.5

3–Dar Kamalı Reçme İpliği No.6

Orta ağırlıkta ku-
maş

İplik gerginliği

Sarı Yeşil Mavi Kırmızı

0 4.5 7.5

Üst ilmek yapıcı iplik gerginliği çok gevşek olduğunda; 
 – Üst ilmek yapıcı iplik gerdirme kadranını (mavi) 

daha büyük bir numaraya doğru döndürün.
 – Alt ilmek yapıcı iplik gerdirme kadranını (kır-

mızı) daha küçük bir numaraya doğru döndü-
rün.

İğne ipliği çok gevşek olduğunda; 
 – İğne gerdirme kadranını (sarı veya yeşil) daha 

büyük bir numaraya doğru döndürün. 
 – Veya üst ilmek yapıcı iplek gerdirme kadranını 

(mavi) daha küçük bir numaraya doğru döndü-
rün. 

İplik Renk Kodu sayfa 19'a bakın.

65

1

3 42

65

1

3 42

65

1

3 42

NP   /  Sayfa 15'e bakın

RHP N Sayfa 14/15'e bakın

SL 2.5–4 Sayfa 27'ye bakın

ULC – Sayfa 14'e bakın

65

1

3 42

65

1

3 42

65

1

3 42

65

1

3 42

65

1

3 42

65

1

3 42

65

1

3 42

65

1

3 42

65

1

3 42
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2–İplikli Kamalı Reçme No.11/No.12)

• Doğru denge
 – Her gerdirme kadranını tavsiye edilen ayara 

getirin ve kumaşınızdan bir numuneyi test ola-
rak dikin. 

• İplik gerginliği dengesinin yapılması
Alt ilmek yapıcı iplik gerginliği çok sıkı olduğunda veya 
iğne ipliği gerginliği çok gevşek olduğunda; 
 – Alt ilmek yapıcı iplik gerdirme kadranını (kır-

mızı) daha küçük bir numaraya doğru döndü-
rün. 

 – Veya iğne ipliği gerdirme kadranını (sarı veya 
yeşil) daha büyük bir numaraya doğru döndü-

LÜTFEN DİKKAT:

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

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

2–İplikli Kamalı Reçme No.11

Orta ağırlıkta ku-
maş

İplik gerginliği

Sarı Yeşil Mavi Kırmızı

0 4.0

2–Dar Kamalı Reçme İpliği No.12

Orta ağırlıkta ku-
maş

İplik gerginliği

Sarı Yeşil Mavi Kırmızı

0 4.5

rün. Alt ilmek yapıcı iplik gerginliği çok gevşek 
olduğunda;

 – Alt ilmek yapıcı iplik gerdirme kadranını (kır-
mızı) daha büyük bir numaraya doğru döndü-
rün. 

İplik Renk Kodu sayfa 19'a bakın.

2

3 4

65

2

3 4

65

NP   /  Sayfa 15'e bakın

RHP N Sayfa 14/15'e bakın

SL 2.5–4 Sayfa 27'ye bakın

ULC Sayfa 14'e bakın

2

3 4

65

2

3 4

65

2

3 4

65

2

3 4

65
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3–İplikli Süper Esnek (No.2)

• Doğru denge
 – Her gerdirme kadranını tavsiye edilen ayara 

getirin ve kumaşınızdan bir numune üzerinde 
deneme dikişi yapın. 

• İplik gerginliği dengesinin yapılması
Alt ilmek yapıcı iplik gerginliği çok gevşek olduğunda;
 – Alt ilmek yapıcı iplik gerdirme kadranını (kır-

mızı) daha büyük bir numaraya doğru döndü-
rün. Sol iğne ipliği gerginliği çok gevşek oldu-
ğunda; 

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

3–İplikli Süper Esnek No.2

Orta ağırlıkta ku-
maş

İplik gerginliği

Sarı Yeşil Mavi Kırmızı

4.0 4.0 3.5

 – Sol iğne ipliği gerdirme kadranını (sarı) daha 
büyük bir numaraya doğru döndürün. Sağ iğne 
ipliği gerginliği çok gevşek olduğunda; 

 – İğne ipliği gerdirme kadranını (yeşil) daha büyük 
bir numaraya doğru döndürün. 

İplik Renk Kodu sayfa 19'a bakın.

4 3

4

4 3

3

2

65

2

65

2

65

4 3

2

65

4 3

4

4 3

3

2

65

2

65

2

65

4 3

2

65

4 3

4

4 3

3

2

65

2

65

2

65

4 3

2

65

NP Sayfa 15'e bakın

RHP N Sayfa 14/15'e bakın

SL 2.5–4 Sayfa 27'ye bakın

ULC  Sayfa 14'e bakın
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4–Entegre güvenlik dikişli 4-İplikli 
Overlok (No.1)

• Doğru denge
 – Her gerdirme kadranını tavsiye edilen ayara 

getirin ve kumaşınızdan bir numune üzerinde 
deneme dikişi yapın.

• İplik gerginliği dengesinin yapılması
Üst ilmek yapıcı ipliği kumaşın altındayken; 
 – Üst ilmek yapıcı iplik gerdirme kadranını (mavi) 

daha büyük bir numaraya doğru döndürün.
 – Veya alt ilmek yapıcı gerdirme kadranını (kır-

mızı) daha küçük bir numaraya doğru döndü-
rün.Alt ilmek yapıcı ipliği kumaşın üstüne görün-
düğünde; 

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 

4–Entegre güvenlik dikişli 4-İplikli Overlok 
No.1

Orta ağırlıkta ku-
maş

İplik gerginliği

Sarı Yeşil Mavi Kırmızı

4.0 4.0 4.0 4.0

 – Alt ilmek yapıcı iplik gerdirme kadranını (kır-
mızı) daha büyük bir numaraya doğru döndü-
rün. 

 – Veya üst ilmek yapıcı iplik gerdirme kadranını 
(mavi) daha küçük bir numaraya doğru döndü-
rün. Sol iğne ipliği gerginliği çok gevşek oldu-
ğunda; 

 – İğne ipliği gerdirme kadranını (sarı) daha büyük 
bir numaraya doğru döndürün. Sağ iğne ipliği 
gerginliği çok gevşek olduğunda; 

 – Sağ iğne ipliği gerdirme kadranını (yeşil) daha 
büyük bir numaraya doğru döndürün. 

İplik Renk Kodu sayfa 19'a bakın.

NP Sayfa 15'e bakın

RHP N Sayfa 14/15'e bakın

SL 2.5–4 Sayfa 27'ye bakın

ULC – Sayfa 14'e bakın
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BİR RULO REÇME DİKİŞ YAPIL-
MASI

 – Bu makine, üç tip rulo reçme dikiş yapabilir.
 – Rula reçme dikiş, kumaş kenarının rulo yapıl-

ması ve kenar dikişi yoluyla yapılır. 
 – Patiska, vual, organze, bürümcük, vs. gibi hafif 

kumaşlar en iyi performansı gösterirler. 
 – Rulo reçme ağır veya sert kumaşlar için uygun 

değildir. 

Makinenin kurulumu

 – Overlok sol iğnesini çıkarın.
 – Dikiş genişliği parmak kadranını R ayarına geti-

rin. 
 – 5 ve 6 arasında bir kesme genişliği ayarlayın. 
 – Dikiş uzunluğu kadranını 1-2’ye ayarlayın; bir 

ince dikiş dikilecektir. 

İğne:
ELx705

İplik: 
Rulo reçme için çeşitli iplik kombinasyonları kullanıla-
bilir. 

LÜTFEN DİKKAT:

Rulo reçme sadece overlok sağ iğnesiyle ger-
çekleştirilebilir. 

LÜTFEN DİKKAT:

Güzel bir rulo reçme için, üst ilmek yapıcıya 
yünlü naylon ve iğneye ve alt ilmek yapıcıya ise 
hafif normal iplik takın. 

 DİKKAT:

Makineyi düğmesinden kapatın.
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• Rulo reçme dikiş ipliği zincirini sağlam-
laştırmak için 

 – Dikişin sonuna minik bir damla sıvı dikiş yapış-
tırıcı damlatın. Kurumasını bekleyin ve sonra 
zinciri dikişlere yakın bir yerden kesin. 

Rulo reçme dikişe ilişkin ek bilgiler 
 – Dikiş yapmaya başladığınızda iplik zincirini 

tutarak kıvrılarak dikişin içine girmesini engelle-
yin. 

 – Malzemeyi dikiş yönünde hafifçe gerdirin; daha 
ince bir dikiş yüzeyi elde edilecektir. 

 – Biçki genişliği 9/64" (3.5 mm)'nin altına ayarla-
namadığından rulo reçme için elde edilebilecek 
minimum overlok dikiş genişliği yaklaşık olarak 
1/16” (1.5 mm)boyutundadır. 

LÜTFEN DİKKAT:

Sıvı dikiş yapıştırıcısını kullanmadan önce renk 
haslığı bakımından test edin.
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3–Dar Dikiş İpliği (No.7)

3–Rulo Reçme İpliği (No.8)

• Doğru denge
 – Her gerdirme kadranını tavsiye edilen ayara 

getirin ve kumaşınızdan bir numune üzerinde 
deneme dikişi yapın. 

• Doğru denge
 – Her gerdirme kadranını tavsiye edilen ayara 

getirin ve kumaşınızdan bir numune üzerinde 
deneme dikişi yapın. 

LÜTFEN DİKKAT:

Bir güzel dar dikiş için, üst ve alt ilmek yapıcıya 
yünlü naylon ve iğneye ince normal overlok ipliği 
takın. 

LÜTFEN DİKKAT:

Bir güzel rulo dikiş için, üst ilmek yapıcıya yünlü 
naylon ve iğneye ve alt ilmek yapıcıya ise hafif 
normal iplik takın. 

3–Dar Dikiş İpliği No.7

Hafif ağırlıklı ku-
maş

İplik gerginliği

Sarı Yeşil Mavi Kırmızı

Polyester 4.0 5.0 4.5

Yünlü naylon 4.0 3.0 4.0

3–Rulo Reçme İpliği No.8

Hafif ağırlıklı ku-
maş

İplik gerginliği

Sarı Yeşil Mavi Kırmızı

Polyester 4.0 4.5 6.5

Yünlü naylon 4.5 0 6.5

İplik Renk Kodu sayfa 19'a bakın.

1

65

3
2

NP Sayfa 15'e bakın

RHP R Sayfa 14/15'e bakın

SL 1–2 Sayfa 27'ye bakın

ULC – Sayfa 14'e bakın

NP Sayfa 15'e bakın

RHP R Sayfa 14/15'e bakın

SL 1–2 Sayfa 27'ye bakın

ULC – Sayfa 14'e bakın

43

5

66

1

2

1

65

3
2

1

65

3
2
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2–Rulo Reçme İpliği (No.13)

• Doğru denge
 – Her gerdirme kadranını tavsiye edilen ayara 

getirin ve kumaşınızdan bir numune üzerinde 
deneme dikişi yapın. 

LÜTFEN DİKKAT:

Bir güzel rulo dikiş için, üst ilmek yapıcıya yünlü 
naylon ve iğneye ve alt ilmek yapıcıya ise hafif 
normal iplik takın.

2–Rulo Reçme İpliği No.13

Hafif ağırlıklı ku-
maş

İplik gerginliği

Sarı Yeşil Mavi Kırmızı

Polyester 4.5 4.0

Yünlü naylon 4.0 3.5

NP Sayfa 15'e bakın

RHP R Sayfa 14/15'e bakın

SL 1–2 Sayfa 27'ye bakın

ULC Sayfa 14'e bakın

65

3

2

İplik Renk Kodu sayfa 19'a bakın.
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DİKİŞ ÇEŞİTLERİ VE DİKİŞ 
TEKNİKLERİ
Bir Kamalı Reçme Dekoratif Dikişin 
Yapılması 
Bir kamalı reçme dikişi, 2-iplikli veya 3-iplikli overlok 
dikişi gerginliğinin ayarlanması, dikişin yapılması ve 
sonra dikiş yerini düzleştirmek için kumaşın yanlara 
çekilmesi yoluyla gerçekleştirilir.
Kamalı reçme dikişi, konstrüksiyon ve dekoratif dikiş 
olarak veya sadece süsleme amacıyla kullanılabilir. 

Makinenin Kurulumu
 – Ya overlok sağ iğnesini ya da overlok sol iğne-

sini kullanın. 
 – Makineye iplik takılmış ve 2-iplikli kamalı reçme 

(sayfa 36) veya 3-iplikli kamalı reçme dikiş 
(sayfa 35) için gerginlik dengesi yapılmış 
şekilde başlayın. 

Bir Kamalı Reçme Dikiş Yapılması 
 – Kumaşın doğru tarafında bir dekoratif dikiş yap-

mak için kumaşın yanlış taraflarını bir araya 
getirin.

 – Dikişi yapın, iplik fazlasını kesin. 
 – İğne ipliği (sarı veya yeşil), kumaşın alt kıs-

mında bir “V” oluşturacaktır. 
 – 3-iplikli kamalı reçmede, alt ilmek yapıcı kumaş 

kenarı üzerinde bir düz çizgi yaratacaktır. Üst 
ilmek yapıcı ipliği dikişin üstünde olacaktır. 

 – 2-iplikli kamalı reçmede, alt ilmek yapıcı ipliği 
dikişin üstünde olacaktır. 

 – Dikişleri çekerek düzleştirmek için dikişin karşı-
lıklı kenarlarını çekin. 

İplik Renk Kodu sayfa 19'a bakın.
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Dekoratif Kamalı Reçme Yapılması 
 – Üst bıçağı serbest bırakın (sayfa 13).Kumaş bu 

dikişte kesilmez.Kumaşın yanlış kenarlarını bir-
likte katlayın.

Kamalı Reçme Yapılmasına İlişkin Ek 
Bilgiler
 – Gerginlikler, kumaşın çekilerek düzleştirileceği 

şekilde doğru ayarlanmalıdır. 
 – Üst ilmek yapıcı ipliği, 3-iplikli kamalı reçmede 

ana ipliktir.  
 – Alt ilmek yapıcı ipliği, 2-iplikli kamalı reçmede 

ana ipliktir. 
 – Dekoratif ipliği uygun şekilde ana iplik takma 

yoluna takın. Bir merdiven dikişi için, sağ taraf-
ları birlikte dikin. 

 – İğne ipliği, merdiveni yaratan ana iplik olacaktır 
(A).

 – Kumaşı, dikiş, dikişin bir kısmının kumaştan 
dışarı uzanacağı şekilde konumlandırın. Düz-
leştirmek için dikişin karşılıklı yanlarını çekin. 
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Bir Overlok Gizli Etek Bastırma Diki-
şinin Yapılması
Fazla kumaş kesilir ve reçme dikilir ve işlenmemiş 
kenarlar bir çalışmada overlok yapılır. 
Overlok gizli etek dikiş, örme giysiler için en uygundur.
Neredeyse görünmez ve dayanıklı bir bitiş yüzeyi sağ-
lar. 
Overlok sağ iğnesini kullanın ve makineyi bir dar 
3-iplikli overlok dikişi için ayarlayın. (Sayfa 34'e bakın)

 – Dikiş uzunluğu kadranını 4’e ayarlayın.
 – Reçmeyi kumaşın yanlış tarafına ve sonra 1/4” 

(6 mm)’si katlamanın gerisinde olacak şekilde 
geriye sağ tarafa doğru katlayın. 

 – Uzatılmış olan reçme kenarında dikişi gerçek-
leştirerek makine iğnesinin katlama kenarını 
ancak yakalamasını sağlayın. 

LÜTFEN DİKKAT:

Bu teknik için, 3-iplikli rulo reçme veya 3-iplikli 
dar dikiş de kullanılabilir. 

LÜTFEN DİKKAT:

Bir isteğe bağlı gizli dikiş ayağı mevcuttur (Sayfa 
51'e bakın).

Dar ve Süslü Pili Yapılması
 – Giysiyi biçmeden önce kumaş üzerine dekoratif 

dar ve süslü pililer dikin.
 – Overlok sağ iğnesini kullanın ve makineyi dar 

3-iplikli overlok dikiş için ayarlayın. (Sayfa 34'e 
bakın)

 – Hareketli üst bıçağı çalışmaz konuma getirin.  
(Sayfa 13'e bakın)

 – Kumaşı, suda çözünür bir kumaş işaretleyicisi 
kullanarak istediğiniz sayıda dar ve süslü piliyle 
işaretleyin. 



46

2 cm

2 cm

A

A

2 cm

2 cm

A

A

 – Kumaşın yanlış kenarlarını birlikte katlayın ve 
dikin. Dar ve süslü pilileri aynı yönde presleyin. 

LÜTFEN DİKKAT:

Baskı ayağı detayı gösterecek şekilde çıkartıl-
mıştır. 

Kare Köşelerin  Döndürülmesi

• Dış Köşe
 – Overlok dikiş kenarıyla aynı hizada, köşeden 

yaklaşık 2 cm (51/64") biçin.

 – Kumaşı döndürün ve baskı ayağını üst bıçağın 
biçilen kenarla aynı hizada olacak şekilde 
konumlandırılacağı şekilde indirin.

 – Gevşek iplikleri yukarı çekin, sonra dikişe baş-
layın. 

 – (A) noktasının ötesinde bir dikiş yapın ve 
durun.

 – İğneyi ve baskı ayağını kaldırın.
 – Kumaşı, makinenin arkasına doğru, dikiş plaka-

sının parmağına takılı ipliği serbest bırakacak 
kadar çekin. 
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LÜTFEN DİKKAT:

Baskı ayağı, detayı göstermek için çıkarılmıştır. 

• İç Köşe
 – Resimde gösterildiği gibi iç köşeyi dikiş çizgi-

sine kadara kesin (1). 
 – Dikiş çizgisi boyunca dikiş yapın. 

• İğne Yerleştirme
 – İğneleri baskı ayağının soluna yerleştirin. İğne-

leri çıkarması kolay olacak ve bıçakların kesme 
işleminin uzağında kalacaklardır.

 – Kumaşı döndürün ve baskı ayağını üst bıçağın 
biçilen kenarla aynı hizada olacak şekilde 
konumlandırılacağı şekilde indirin.

 – Gevşek iplikleri yukarı çekin, sonra dikişe baş-
layın. 

 DİKKAT:

İğnelerin üzerinden dikiş yapılması bıçakların 
kesme kenarına zarar verecek ve/veya boza-
caktır. 

• İplik Zincirinin Sağlamlaştırılması 
 – El dikiş iğnesinin (nakış iğnesi gibi) büyük deli-

ğine iplik zinciri geçirin. 
 – İplik zincirini overlok dikişlerinin içine doğru 

veya iki kumaş katmanının arasından çekin. 

 – Katlamanın ucuna kadar dikin. (İğneyi kumaşta 
bırakın)Baskı ayağını kaldırın. (İğneyi kumaşta 
bırakın)

 – Katlamayı açın ve dikiş çizgisi düz olacak 
şekilde yeniden katlayın. 
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MAKİNENİN BAKIMI

Bir overlok makinesi, iki sebepten ötürü normal bir 
makineye göre daha fazla bakım gerektirir:
1. Bıçakların biçme işlemi nedeniyle çok sayıda tif-

tik oluşur. 
2. Bir overlok makinesi çok hızlı çalışır ve içerideki 

çalışan parçaları yağlamak için sık sık yağlan-
ması gerekir. 

Makineyi Temizleme

Makinenin Yağlanması

 – İlmek yapıcıdaki ve bıçak bölgesindeki tiftiği sık 
sık ve bir kuru tiftik fırça kullanarak 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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 DİKKAT:

Üst bıçağı değiştirmeden önce, makinenin fişini 
prizden çıkarın. 

m
m1~5.0

c

b

a

b

d

m
m1~5.0

c

b

a

b

d

Üst Bıçağın Değiştirilmesi 

 – Üst bıçak, kütleştiğinde değiştirilmelidir. 
 – Üst bıçak, talimatlara uygun olarak değiştirilme-

lidir; ne var ki, eğer zorluk yaşarsanız, değiştir-
mesi için bayiinize danışın. 

 – Elektrik fişinin prizden çıkardığınızdan emin 
olun. 

(a) İlmek yapıcı kapağını açın ve üst bıçağı çalışma 
pozisyonuna ayarlayın. 

(b) Üst bıçak ayar vidasını gevşetin. 
(c) Üst bıçağı çıkarın ve üst bıçak muhafazasını en 

alçak noktasına kadar indirmek için el çarkını 
çevirin. 

(d) Bu konumda, üst bıçak muhafazasının oluğuna 
bir yeni üst bıçak  koyun ve üst bıçağın kenarı-
nın sabit kesici bıçak yüzeyinin yaklaşık olarak 
0.5 - 1,0 mm altında olmasını sağlayın. 

(b) Üst bıçak ayar vidasını sıkıştırın.
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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 

• Sökme
 – 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 gövde-
sinin altındaki dikiş plakasının üzerine yerleşti-
rin. Sonra baskı ayağı gövdesini aşağıya indi-
rin.

 – 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 gövdesini 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.

A

C

B

A

C

B
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İsteğe Bağlı Baskı Ayağı

• Lastik Takma Ayağı
 – Bu ayak, giysiye elastik biye takılması için kul-

lanılır ve elastik biyenin büzülme miktarı gerek-
tiği şekilde ayarlanabilir. 

• Gizli Dikiş Ayağı
 – Bu ayak, gizli etek bastırma dikişi yapılması için 

idealdir. 

• Büzgü Ayağı
 – Bu ayak, katlı eteklerin, basen kısımların, man-

şetlerin ve eteklerdeki farbelaların dikilmesinde 
büzgü için en uygunudur. 

 – Bu ayak, tek işlemde iki kumaşı birlikte dikmek 
ve aynı zamanda alt kumaşı büzmek için uygun-
dur. 

• Boncuk/Payet Ayağı
 – Bu ayak, boncuk ve inci dizilerinin dikilmesi için 

kullanılır. 

• Biye Ayağı
 – Bu ayak, biye yapmak ve dikmek için kullanılır. 

• Kurdela-nakış Ayağı
 – Bu dikiş ayağı, şeritler vs. üzerine dikiş için 

uygundur. 
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ARIZA TESBİTİ

Koşul Sebep 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. 

27
28
28 

İğne kırılıyor. 1. İğneyi doğru takın. 
2. Dikiş yaparken kumaşı çekmeyin. 
3. İğne ayar vidasını sıkıştırın. 
4. Ağır kumaşlarda daha büyük bir iğne kullanın. 

16
31
16
16

İplik kırılıyor. 1. İpliğin doğru takılmış olup olmadığını 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. 

19–25
26
16
9

53
31–38

İplik atlaması. 1. Yeni iğneler takın, mevcut iğneler bükülmüş veya ucu küt-
leşmiş olabilir. Sadece ELx7054 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. 

9

16
16
16
19–25
28
53

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

31–38
26
19–25

Kumaş büzülüyor. 1. İplik gerginliğini azaltın. 
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. 

31–38
26
53
27
28

Düzensiz kesme. 1. Bıçakların hizasını kontrol edin. 
2. Bir bıçağı veya ikisini birden değiştirin. 

49
49

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

önce normal makinede bastırın.

10
26

Makine çalışmıyor. 1. Makineyi prize takın ve açın. 
2.  İlmek yapıcının kapağını kapatın. 

10
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KUMAŞ, İPLİK VE İĞNE ŞEMASI

Dokuma

Kumaş İplik İğne ELx705

Hafif ağırlık

Patiska
Organze
Vual
Bürümcük

Pamuk:  No.100
İpek/ Suni İpek:  No.100
Eğrilmiş:  No.80 – No.90
Polyester:  No.80 – No.100

No.80/12

Orta ağırlıkta

Muslin
Gofre
Saten
Gabardin
İnce Pamuklu

Pamuk:  No.60 – No.80
İpek/ Suni İpek:  No.50
Eğrilmiş:  No.60 – No.80
Polyester:  No.60 – No.80

No.90/14, No.80/12

Ağır kumaş

Oxford
Kot
Tüvit
Serj
Fitilli Kadife

Pamuk:  No.40 – No.60
İpek/ Suni İpek:  No.40 – No.60
Eğrilmiş: No.60 – No.80
Polyester:  No.50 – No.80

No.90/14

Örme

Kumaş İplik İğne ELx705

Hafif ağırlık Triko
Eğrilmiş:  No.80 – No.90
Polyester:  No.60 – No.80

No.80/12

Orta ağırlık Jerse
Eğrilmiş:  No.60 – No.80
Polyester:  No.60 – No.80
Pamuk:  No.60 – No.80

No.90/14, No.80/12

Ağır ağırlık Yün (dokuma, 
örme)

Eğrilmiş:  No.60 – No.80
Polyester:  No.50 – No.60
Yünlü naylon
Yünlü Polyester

No.90/14, No.80/12
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ÖZELLİKLER
Teknik Özet

Dikiş Düzenleri 15 dikiş
1–2 iğne 
2 ilmek yapıcı

İğne sistemi ELx705

Kesme genişliği Sol iğneden 5–7 mm 
Sağ iğneden 3–5 mm 

Dikiş uzunluğu 1–4 mm (standart: rulo reçme 1–2, standart: overlok 2.5)

Diferansiyel besleme germe 1–0.6
büzgü 1–2

Baskı ayağı asansörü 4.5 mm

Dikiş ışığı LED

Dikiş hızı 1300 dikiş/dakika.

Ayak kontrol 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) 7.2 kg
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