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Kullanma K×lavuzu

GÜVENLúK TALúMATLARI
Evlerde kullan×lan bu dikiü makinesi IEC/EN 60335-2-28 standartlar×na uygun olarak tasarlanm×üt×r.

Elektrik baùlant×s×
Bu dikiü makinesinin elektrik voltaj× platenin alt×nda belirtilmiütir.Voltaj×n×n ona göre ayarlanmas× gerekir.

Güvenlik notlar×
• Bu dikiü makinesi, güvenliklerinden sorumlu bir kiüinin gözetimi veya makinenin kullan×m×yla ilgili
talimatlar× olmad×kça Àziksel, duyusal veya zihinsel yeterlilikleri olmayan veya makine hakk×nda bilgisi
ve deneyimi bulunmayan kiüiler (çocuklar dahil) taraf×ndan kullan×lmamal×d×r.
• Dikiü makinesiyle oynamamalar×n× saùlamak üzere çocuklar×n denetlenmesi gerekir.
• Elektriùe baùl× olduùunda dikiü makinesinin baü×ndan ayr×l×nmamas× gerekir.
• Temizlemeden önce ve kullan×lmas×ndan hemen sonra dikiü makinesi elektrik prizinden çekilmelidir.
• úùneye veya masuraya iplik takma, iùneyi veya kumaü basma ayaù×n× deùiütirme gibi iùnenin
bulunduùu alanda yapt×ù×n×z iülerde dikiü makinesini kapal× (”0”) duruma getirin.
• Kordonu veya Àüi hasar görmüüse, dikiü makinesini asla kullanmay×n.
• Parmaklar×n×z× hareket eden parçalardan uzak tutun. Dikiü makinesi iùnesinin çevresinde özellikle
dikkatli olunmal×d×r.
• Koruyucu gözlük tak×n×z.
• Bu dikiü makinesini yaln×zca el kitab×nda belirtilen amaç için kullan×n. Yaln×zca üretici taraf×ndan bu el
kitab×nda belirtilen aksesuarlar× kullan×n.

Ürünün enerji tüketimi aç×s×ndan verimli
kullan×m×na iliükin bilgiler
• Sürekli ve yoùun kullan×mlarda makinenizi belli aral×klarla dinlendiriniz.
• Makinenizi ×s× kaynaklar×ndan (direk güneü ×ü×ù×, soba, radyatör, kalorifer peteùi vb ) koruyunuz.
• Makinenizi çal×üt×rd×ù×n×z yerdeki elektrik voltaj×n× s×k s×k kontrol ediniz ve makinenizi üebekeden
kaynaklanabilecek elektrik dalgalanmalar×ndan koruyunuz. Eùer bulunduùunuz bölgede üebeke
elektriùinde voltaj düümesi yada yükselmesi gibi problemler yaü×yorsan×z. Makinenizin bulunduùu yere
regülatör takt×rman×z makinenizi verimli kullanabilmenize yard×mc× olacakt×r.
• Makinenizin bak×m ve temizlik iülemlerini mutlaka zaman×nda yap×n×z.
• Makinenizi mutlaka kullanma klavuzunda tarif edilen üekilde çal×üt×r×n×z.

Bu ürünün elektronik parçalar×n×n geri dönüüümü
(recycling) hakk×nda bulunduùunuz ülkenin bu konuda
geçerli kanun hükümlerine mutlaka dikkat etmelisiniz.
Bu konuda karars×z iseniz PFAFF bayiinizle irtibat
kurunuz.
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3. Dokunmatik ekran
4. Dikiü yükleme düùmesi
5. Dikiüi kaydetme düùmesi
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6. Sil düùmesi
7. Ayarlar menü düùmesi
8. Bilgi düùmesi
9. Dikiü plakas×
10.Düz yatak uzant×s×
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24

11.Kesicik apaù× A

19.Dikiü ayaù× bask× bas×nc× ayarlama düùmesi

13.Güç ve ×ü×k anahtar×

20.úplik kesici

14.Ayakp edal×/elektrik kablo soketi

21.Dikiü bask× ayaù×n× kald×rma

15.Volan

22.Dikiü tablas× için delik

16.Makaras tand×

23.Dikiü ayaù× ç×k×nt×s×

17.Konikt utucu

24.Dikiü bask× ayaù×

18.Makarat utucusu

25.Kesmeg eniüliùi düùmesi
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Aksesuarlar aksesuar kutusunda bulunur.
1. Aksesuar kutusu
2. Tornavida
3. B×çak aùz× (hareket edebilir üst kesici için)
4. úpliùi makaradan ç×karma diskleri (5)
5. úplik makaras× aùlar× (5)

2

3

4

5

6

7

8

6. Yaùdanl×k
7. Allen anahtar×
8. C×mb×z (ön kapaù×n içinde bulunur)
9. Kapak dikiüi tablosu B (Kapak/zincir dikiüi için)
10.Konik tutucular (5)
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9

12
11

11.Havf ×rças×
12.Toz kapaù×

13

14

13.Çöpk utusu
14.Ekran kalemi (ön kapaù×n içinde bulunur)
15.úplik otomatiùi

15

16.Uzatmam asas×nda dört ayak ve itme pimi bulunur
(resim yok).
Uzatma masas× ve ayaklar× masayla birlikte verilen
çizimlere göre monte edin. útme pimi, daireler dikerken
kumaü×n×z× tutmak için masadaki küçük deliklerde
kullan×l×r (bkz. sayfa 36).
17.ELx705i ùne paketi (resim yok) sisteminde #14/90
boyutunda üç iùne, ve #12/80 boyutunda iki iùne
bulunur. #14/90 boyutundaki iki iùne teslimatta
makine içindedir.

Giriü
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INSPIRA™'dan isteùe baùl× aksesuarlar
Özellikle bu makine için haz×rlanm×ü isteùe baùl× dikiü ayaklar×n× PFAFF® sat×c×n×zda
bulabilirsiniz. Bu makinede kullan×lan klipsli dikiü ayaù× kolayl×kla ç×kar×l×p deùiütirilebilir.

Elastik Ayak 620 08 65-96
Elastik ayak, dar lastiùi (¼-½", 6-12mm) kumaüa dikerken
yönlendirir ve gerer. Aktif k×yafet, iç çamaü×r× ve diùer
lastik ekleme teknikleri için mükemmeldir.

Gizli dikiü ve dantel ayaù× 6200869-96
Gizli dikiü ayaù×, görünmeyen gizli kenar dikiüleri dikmek
ve dantel uygulamak için mükemmeldir. Kenar dikiüi,
tek ad×mda dikilir. SürÀle yap×l×rken kumaü da kesilir.

Boncuk Ayak 620 08 66-96
Boncuk ayaù×, giysilerde ve diùer dikiü projelerinde
boncuk ve incileri kolayl×kla uygulamak içindir. Ayaktaki
kanal boncuklar×n yönlendirilmesini saùlar.

Sutaü× Ayaù× 620 08 67-96
Su taü× ayaù×, dikiü kenarlar×nda rötuü veya süsleme
amaçl× dikiülerde su taü× dikmek için kullan×l×r. Sutaü×,
kesilmiü iki kumaü tabakas×n× birleütirmek için, kumaü
aras×na dikilir. Ayaù×n alt×ndaki kanal sutaü×n×n
yönlendirilmesine yard×mc× olur. Ayr×ca, özel rötuü için
kendi sutaü×n×z× da oluüturabilirsiniz.
Sutaü× Ayaù×, profesyonel bir görünüm için kordonu
kumaüla kaplamay× ve dikiülere sutaü× eklemeyi
h×zland×r×r ve kolaylaüt×r×r!

Basma Ayaù× 620 08 68-96
Basma Ayaù×, gerilmeyi önlemek üzere dikiülere dikiü
üeritleri uygulamak için kullan×l×r. Özellikle omuz
dikiülerini sabitlemek için iyidir. Bu ayakla dikiüleri tek
ad×mda saùlamlaüt×rabilirsiniz.
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Giriü

Baz× kumaülarda, diùer kumaü×n ve dikiü makinenizin
renginin deùiümesine neden olabilecek fazla boya
bulunur. Bu renk deùiüikliùinin giderilmesi çok zor
veya imkans×z olabilir.
Özellikle k×rm×z× ve mavi renk olan muÁon veya kot
kumaü× genellikle fazla boya içerir.
Kumaü×n/haz×r k×yafetin fazla boya içerdiùini
düüünüyorsan×z, renklerin bulaümas×n× önlemek için
dikiüten önce ön y×kama uygulay×n.

Ayak pedal× ve güç kaynaù×n× baùlama
Elektrik kablosunu ve ayak pedal×n× aksesuarlar aras×nda
bulabilirsiniz.
Not: Ayak pedal×n× baùlamadan önce türünün “FR5” olduùunu
kontrol edin (ayak pedal×n×n alt×na bak×n).
1. Kabloyu ayak pedal×ndan d×üar× çekin. Ayak pedal×n×
makinenin saù alt taraf×ndaki ön giriüe baùlay×n (A).
2. Elektrik kablosunu makinenin saù alt taraf×ndaki arka
giriüe baùlay×n (B). Kablo Àüini duvar prizine tak×n.
Makinenin Àüini prize takmadan önce, voltaj×n makinenin
alt×ndaki levhada gösterilenle ayn× olduùundan emin olun.
Teknik özellikler ülkeden ülkeye deùiüir.
3. Gücü ve lambay× açmak için ana üalteri ON konumuna
getirin (C).
Not: Ön kapak aç×ld×ù×nda güvenlik anahtar× devreye girer ve
ayak pedal×na bas×lsa bile makinenin dikiü yapmas×n× önler.

B
C

A

Not: Ayak pedal× kablosunu toplamak için, ayak pedal×n×
makineden ç×kar×n (A). Kabloyu haÀfçe çekip b×rak×n – kablo
kendisini ayak pedal× içine toplayacakt×r.

Makara stand×n× ayarlama
Makara stand×n× tak×n ve ard×ndan üekilde gösterildiùi
gibi saùa doùru itin.

Haz×rl×klar
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Teleskopik iplik stand×n× ayarlama
Teleskopik iplik stand×n× tam olarak uzat×n ve ard×ndan
yerine oturuncaya kadar döndürün. úplik makaralar×n×
makara pimindeki konik tutucular×n üzerine yerleütirin.
Makineye iplik geçirildiyse dolaümas×n× önlemek için
iplikleri gerin.

Ön kapak

coverlock 4.0

Açma
Önce kapaù× sonuna kadar saùa itin ve ard×ndan size
doùru aüaù× çekin.

Kapatma

1

Kapaù× önce yukar× doùru itin ve ard×ndan kilitleninceye
kadar sola kayd×r×n.
Not: ön kapakta bir güvenlik anahtar× bulunur ve kapak aç×ksa
makine dikiü yapmaz.

2

coverlock 4.0

Çöp kutusunu takma
Makineyi ön taraf× masan×n kenar×yla hizal× olacak
biçimde yerleütirin. Çöp kutusunun U üeklindeki
kancalar×n× makinenin alt taraf×ndaki iki adet vantuza
tak×n. Dikiü s×ras×nda kumaü kal×nt×lar×n×n torbaya
düütüùünden emin olun.

Dikiü bask× ayaù×n× kald×rma
Makinenin arka taraf×ndaki dikiü ayaù× yükseltmesine
basarak dikiü ayaù×n× kald×r×n.
Dikiü ayaù× yükseltmesine bas×ld×ù×nda dikiü ayaù× ekstra
yükseltme konumuna geçer.
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Dikiü ayaù×n×n deùiütirilmesi
Ana güç anahtar×n× kapat×p makineyi prizden çekin.
• Dikiü ayaù×n× kald×r×n.
• úùne mili en üst konuma gelinceye kadar volan× kendinize
doùru çevirin.
• Dikiü ayaù×n× serbest b×rakmak için dikiü ayaù× ç×k×nt×s×n×n
arkas×ndaki k×rm×z× düùmeye bas×n.
• Dikiü ayaù×n× ekstra yükseltme konumuna kald×r×n ve
ayak kapan×r.
• Yeni ayaù× ekstra yükseltme konumundayken pim saùda
olacak biçimde ayak alt×na yerleütirin. Dikiü ayaù×n×
indirin. Dikiü ayaù× ç×k×nt×s×n×n arkas×ndaki k×rm×z×
düùmeye bas×n ve ayak yerine oturur.

úùne bilgileri
Bu overlokda iùnenin geriye doùru tak×lma olas×l×ù×n×
önleyen düz ilmek halkal× endüstriyel iùne kullan×lmaktad×r.
Bu overlokda herhangi bir boy veya türde standart ev tipi
dikiü makinesi iùnesi kullanmay× denemeyin.
Bu makineyle birlikte verilen 14/90 ve 12/80 boyutlar×nda
INSPIRA™ EL x 705 iùne kullan×n.
A
B

úùnelerin deùiütirilmesi

E

C
Ana güç anahtar×n× kapat×p makineyi prizden çekin.
• úùne mili en üst konuma gelinceye kadar volan× kendinize
doùru çevirin.
• Dikiü ayaù×n×n alt×na kal×n bir kumaü parças× yerleütirin.
úùneleri kumaü×n üzerine yar×m indirin.
• úùneleri tutarken allen anahtar×yla iùne kelepçesi vidas×n×
gevüetin ancak sökmeyin.
Not: úùneleri A ve/veya B iùne kelepçelerine takarken A ve B iùne
kelepçelerinin gevüetilmesi gerekir.

D
A. Sol overlok iùnesi
B. Saù overlok iùnesi
C. Sol kapak dikiüi iùnesi
D. Orta kapak dikiüi iùnesi
E. Saù kapak dikiüi iùnesi

german design

• Seçilen iùneyi ç×kart×n.
• Yeni iùneyi düz yüzeyinden geriye doùru tutun.
• úùneyi iùne kelepçesine iyice yerleütirin.
• Allen anahtar×yla iùne kelepçesi vidas×n× s×k× bir biçimde
s×k×üt×r×n.
Not: úùne kelepçesinin hasar görmesine neden olabileceùinden
viday× aü×r× s×k×üt×rmay×n.

Haz×rl×klar
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Hareket edebilir üst kesici
Ay×rma, konum B
Ana güç anahtar×n× kapat×p makineyi prizden çekin.

A

• Üst kesici en yüksek konuma yükselene kadar volan×
kendinize doùru çevirin.

B

B

• Ön kapaù× aç×n.
• Hareket edebilir kesici düùmesini olabildiùince saùa
çekin.
• Kesici kilitli B konumuna oturuncaya kadar düùmeyi
saat yöne tersinde kendinize doùru döndürün.

Baùlama, konum A
• Ön kapaù× aç×n ve hareket edebilir kesici düùmesini
olabildiùince saùa çekin.

A

• Kesici A kesme konumuna oturuncaya kadar düùmeyi
saat yönünde döndürün.

2 iplikli overlok dönüütürücü

B

A

Baùlama
Ana güç anahtar×n× kapat×p makineyi prizden çekin.
2 iplikli overlok dikiüleri bir iùne ipliùi ve alt lüper ipliùi
ile dikilir. Dikiüten önce, üst lüpere iki iplikli dönüütürücü
tak×lmal×d×r.
• Ön kapaù× aç×n.
• Dönüütürücünün keskin kenar×n× (A) üst lüperin
gözüne (B) takmak için 2 iplikli dönüütürücü
üzerindeki beyaz kolu kald×r×n.

Ay×rma
Ana güç anahtar×n× kapat×p makineyi prizden çekin.
• Dönüütürücüdeki beyaz kolu indirin ve keskin kenar×
(A) üst lüperin gözünden (B) ç×kar×n.
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B

B

Üst lüper
Ay×rma
Kapak dikiüi ve zincir dikiüi için üst lüperin ayr×lmas×
gerekir.
• Üst lüper en alt konumuna gelinceye kadar volan×
döndürün.

B A

• Kavrama kolunu konum B önden görününceye kadar
saùa ve geriye doùru itin.

Baùlama
• Üst lüper en alt konumuna gelinceye kadar volan×
döndürün.
• Kavrama kolunu konum A önden görününceye kadar
kendinize doùru çekin.

Kapak dikiüi masas× B’ye çevirme
Kapak dikiüi ve zincir dikiüi için kapak dikiüi masas× B
kullan×lmal×d×r.

1

• Kesici kapaù× A'y× serbest b×rakmak için kancay× (1)
yükseltin ve kendinize doùru çekin.

3
• úki ön pimi (2) deliklere (3) yerleütirerek kapak dikiüi
masas× B'yi tak×n ve kancan×n (4) yerine yerleütiùinden
emin olun.

2

4

Dikiü parmaù× kolu ayar×
Dikiü parmaù× kolu tüm standart overlok dikiüleri için
N'ye ayarlanmal×d×r. K×vr×k kenar× dikmek için dikiü
parmaù× kolunu R'ye ayarlayarak dikiü parmaù×n× geri
çekmeniz gerekir.

N

R

Dikiü parmaù× kolunu hareket ettirirken kolu her yönde
olabildiùince uzaùa gidecek biçimde ittiùinizden emin
olun.

N

R

R

N

Haz×rl×klar
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Genel iplik geçirme bilgileri
H×zl× baüvuru için ön kapaù×n için taraf×nda renk kodlu bir graÀk vard×r. Daima ipliùi lüperler ve daha sonra saùdan
sola iùnelerden geçirerek baülay×n.
Farkl× kumaü aù×rl×klar×nda kullan×lacak iùne ve ipliklerle ilgili öneriler için aüaù×daki tabloya bak×n.
úpucu: Yeni makinenize standart overlok dikiüi için iplik tak×l×d×r. Yeni overlok makinenize ilk defa kolayca iplik takmak için kendi
ipliklerinizi bu ipliklere baùlay×n ve makinenin içinden dikkatlice çekin.
Not: Alt lüpere iplik tak×lmad×ysa, aüaù×dakileri uygulay×n;
1. úpliùi iùnelerden ç×kar×n
2. úpliùi alt lüpere geçirin
3. úpliùi iùnelerden geçirin

Kumaü
úùneler
úplik

únce kumaü

Orta kumaü

(voil, krep, jorjet, vb.)

(pamuk, çino, yün, saten, vb.) (kot, jarse, tüvit, vb.)

#12

#14

#14

Polyester
(bükülmüü iplik)

Bükülmüü iplik
#60/2

Bükülmüü iplik
#50/2 - #60/2

Bükülmüü iplik
#60/2 - #100/3
Bükülmüü iplik
#80/3 - #100/3
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Kal×n kumaü

Üst lüpere iplik geçirme (k×rm×z×)

1

1

• Germe disklerini serbest b×rakmak için dikiü ayaù×n×
kald×r×n.

2

• úpliùi iplik stand×ndaki iplik k×lavuzundan arkadan öne
doùru geçirin (1).

coverl
ock

• úpliùi k×lavuz alt×nda kay×ncaya kadar sola doùru
çekerek üst kapak iplik k×lavuzundan ipliùi geçirin.
Ard×ndan ipliùi düùmenin saù taraf×ndan üekilde
gösterildiùi gibi çekin (2).
• Kolu yükseltin ve ipliùi alt×na getirin. úpliùi her iki el
ile tutarak germe diskleri aras×ndan geçirin ve germe
diskleri aras×na düzgün yerleütiùinden emin olmak için
aüaù×ya doùru çekin (3).

4.0

3

2

• K×rm×z× renk kodlu iplik k×lavuzlar×n× takip ederek
makinenin lüper alan×na ipliùi geçirin (4-9).
4

9
8
5

7

6

• úpliùi üst lüperdeki delikten önden arkaya doùru
geçirmek için c×mb×z kullan×n (9).
• Lüperden yaklaü×k 10 cm (4") iplik çekin ve dikiü
plakas×n×n arkas×na yerleütirin.

9
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Alt lüpere iplik geçirme (sar×)

1
1

• Germe disklerini serbest b×rakmak için dikiü ayaù×n×
kald×r×n.

2

• úpliùi iplik stand×ndaki iplik k×lavuzundan arkadan öne
doùru geçirin (1).

coverl
ock

• úpliùi k×lavuz alt×nda kay×ncaya kadar sola doùru
çekerek üst kapak iplik k×lavuzundan ipliùi geçirin.
Ard×ndan ipliùi düùmenin saù taraf×ndan üekilde
gösterildiùi gibi çekin (2).

4.0

3

• Kolu yükseltin ve ipliùi alt×na getirin. úpliùi her iki el
ile tutarak germe diskleri aras×ndan geçirin ve germe
diskleri aras×na düzgün yerleütiùinden emin olmak için
aüaù×ya doùru çekin (3).

2

• Alt lüper iùne plakas× kenar×ndan 10 mm (3/8")
uzan×ncaya kadar volan× kendinize doùru döndürün.
• Sar× renk kodlu iplik k×lavuzlar×n× takip ederek
makinenin lüper alan×na ipliùi geçirin (4-10).

5

• úpliùi iplik geçirme k×lavuzuna yerleütirin (4).
• úpliùi iplik geçirme k×lavuzunun saù yuvas×na
yerleütirin (5).

4
10
9

5

7
8
6
• úpliùi son iplik k×lavuzundan geçirmek için (9)
k×lavuzdan yaklaü×k 10 cm (4") iplik çekin (8).
úpucu: Dikiü parmaù× kolu R'ye getirilire iplik geçirme daha kolay
olur. Dikiüe baülamadan önce tekrar N'ye almay× unutmay×n.
Seçenek 1
• úpliùi iplik geçirici kolundaki “V” kesicilerine (A)
yerleütirin. úpliùi iplik k×lavuzuna geçirmek için iplik
geçirici kolunu (B) yukar×ya yerine ve geri çekin 9.
C×mb×zla ipliùi önden arkaya doùru lüper gözünden
(10) geçirin.
Seçenek 2
• C×mb×zla ipliùi önden arkaya doùru lüper gözünden (10)
geçirin. úpliùin iplik geçirici kolundaki “V” kesicilerinden
(A) geçtiùinden emin olun. Sol elle ipliùin arka k×sm×n×
s×k×ca tutun ve ipliùi iplik k×lavuzuna yerleütirmek için
iplik geçirici kolunu (B) yukar×ya yerine ve geri çekin.
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9
A

A

B

B

Seçenek 1

Seçenek 2

Zincir dikiüi lüperine iplik geçirme
(mor)

1
1
2

• Germe disklerini serbest b×rakmak için dikiü ayaù×n×
kald×r×n.
• úpliùi iplik stand×ndaki iplik k×lavuzundan arkadan öne
doùru geçirin (1).

coverl
ock

• úpliùi k×lavuz alt×nda kay×ncaya kadar sola doùru
çekerek üst kapak iplik k×lavuzundan ipliùi geçirin.
Ard×ndan ipliùi düùmenin saù taraf×ndan üekilde
gösterildiùi gibi çekin (2).

4.0

3

• Kolu yükseltin ve ipliùi alt×na getirin. úpliùi her iki el
ile tutarak germe diskleri aras×ndan geçirin ve germe
diskleri aras×na düzgün yerleütiùinden emin olmak için
aüaù×ya doùru çekin (3).

2

• Zincir dikiüi lüperi saù ileride oluncaya kadar volan×
kendinize doùru döndürün.
• Mor renk kodlu iplik k×lavuzlar×n× takip ederek
makinenin lüper alan×na ipliùi geçirin (4-11).
• úpliùi iplik geçirme k×lavuzuna yerleütirin (4).

5

• úpliùi iplik geçirme k×lavuzunun ön yuvas×na
yerleütirin (5).
4

10

11

5

7

6

9
• úplik, iplik k×lavuzu içinde ve yay×n
alt×nda duruncaya kadar ipliùi iplik
k×lavuzu piminin önünde tutup geriye ve
yukar×ya doùru çekerek ipliùi zincir dikiüi
iplik k×lavuzundan (8) geçirin.

8

8

• úpliùi son iplik k×lavuzundan geçirmek için (10)
k×lavuzdan yaklaü×k 10 cm (4") iplik çekin (9).
úpucu: Dikiü parmaù× kolu R'ye getirilire iplik geçirme daha kolay
olur. Dikiüe baülamadan önce tekrar N'ye almay× unutmay×n.
Seçenek 1
• úpliùi iplik geçirici kolundaki “V” kesicilerine (A)
yerleütirin. úpliùi iplik k×lavuzuna geçirmek için iplik
geçirici kolunu (B) yukar×ya yerine ve geri çekin 10.
C×mb×zla ipliùi önden arkaya doùru lüper gözünden
(11) geçirin.
Seçenek 2
• C×mb×zla ipliùi önden arkaya doùru lüper gözünden
(11) geçirin. úpliùin iplik geçirici kolundaki sol “V”
kesicisinden (A) geçtiùinden emin olun. Sol elle ipliùin
arka k×sm×n× s×k×ca tutun ve ipliùi iplik k×lavuzuna
10 yerleütirmek için iplik geçirici kolunu (B) yukar×ya
yerine ve geri çekin.

10

A
A

B

Seçenek 1

B

Seçenek 2
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Saù iùneye iplik geçirme

1
1

(yeüil, iùne kelepçesindeki B)

2

• Germe disklerini serbest b×rakmak için dikiü ayaù×n×
kald×r×n.
• úpliùi iplik stand×ndaki iplik k×lavuzundan arkadan öne
doùru geçirin (1).

coverl
ock

3

• úpliùi k×lavuz alt×nda kay×ncaya kadar sola doùru
çekerek üst kapak iplik k×lavuzundan ipliùi geçirin.
Ard×ndan ipliùi düùmenin saù taraf×ndan üekilde
gösterildiùi gibi çekin (2).
• Kolu yükseltin ve ipliùi alt×na getirin. úpliùi her iki el
ile tutarak germe diskleri aras×ndan geçirin ve germe
diskleri aras×na düzgün yerleütiùinden emin olmak için
aüaù×ya doùru çekin (3).

4.0

4

2

6

• úpliùi noktalardan geçirmeye devam edin (4-8).
• úpliùi iplik k×lavuzundaki (5) arka yuvan×n içine ve
horoz kapaù× (6) içine kayd×r×n. úplik k×lavuzlar×ndaki
(7) ve (8) saù yuvadan ipliùi kayd×r×n.

5

7
8

9

• úpliùi iùne gözünden geçirmeden önce, ipliùin iùne
kelepçesinin alt×nda bulunan iplik k×lavuzunun
arkas×nda olduùundan emin olun.
• úpliùi iùne gözünden (9) geçirin. úùne gözünden ipliùin
kolayca geçmesini saùlamak için iùne iplik geçiricisini
kullan×n (bkz. sayfa 22).
• Serbest asmak için iùne gözünden yaklaü×k 0 cm (4")
iplik çekin.
• úpliùi geriye dikiü ayaù×n×n alt×na yerleütirin.
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9

Sol iùneye iplik geçirme

1

1

(mavi, iùne kelepçesindeki A)

2

• Germe disklerini serbest b×rakmak için dikiü ayaù×n×
kald×r×n.
• úpliùi iplik stand×ndaki iplik k×lavuzundan arkadan öne
doùru geçirin (1).

coverl
ock

3

• úpliùi k×lavuz alt×nda kay×ncaya kadar sola doùru
çekerek üst kapak iplik k×lavuzundan ipliùi geçirin.
Ard×ndan ipliùi düùmenin saù taraf×ndan üekilde
gösterildiùi gibi çekin (2).
• Kolu yükseltin ve ipliùi alt×na getirin. úpliùi her iki el
ile tutarak germe diskleri aras×ndan geçirin ve germe
diskleri aras×na düzgün yerleütiùinden emin olmak için
aüaù×ya doùru çekin (3).

4.0

4

2

• úpliùi noktalardan geçirmeye devam edin (4-8).

6

• úpliùi iplik k×lavuzundaki (5) orta yuvan×n içine ve
horoz kapaù× (6) içine kayd×r×n. úplik k×lavuzlar×ndaki
(7) ve (8) orta yuvadan ipliùi kayd×r×n.

5

7
8

9

• úpliùi iùne gözünden geçirmeden önce, ipliùin iùne
kelepçesinin alt×nda bulunan iplik k×lavuzunun
arkas×nda olduùundan emin olun.
• úpliùi iùne gözünden (9) geçirin. úùne gözünden ipliùin
kolayca geçmesini saùlamak için iùne iplik geçiricisini
kullan×n (bkz. sayfa 22).

9

• Serbest asmak için iùne gözünden yaklaü×k 0 cm (4")
iplik çekin.
• úpliùi geriye dikiü ayaù×n×n alt×na yerleütirin.
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Zincir dikiüi iùnesine iplik geçirme

1

1

(mavi, iùne kelepçesindeki D)

2

• Germe disklerini serbest b×rakmak için dikiü ayaù×n×
kald×r×n.
• úpliùi iplik stand×ndaki iplik k×lavuzundan arkadan öne
doùru geçirin (1).

coverl
ock

3

• úpliùi k×lavuz alt×nda kay×ncaya kadar sola doùru
çekerek üst kapak iplik k×lavuzundan ipliùi geçirin.
Ard×ndan ipliùi düùmenin saù taraf×ndan üekilde
gösterildiùi gibi çekin (2).
• Kolu yükseltin ve ipliùi alt×na getirin. úpliùi her iki el
ile tutarak germe diskleri aras×ndan geçirin ve germe
diskleri aras×na düzgün yerleütiùinden emin olmak için
aüaù×ya doùru çekin (3).

4.0

4

2

• úpliùi noktalardan geçirmeye devam edin (4-8).

6
• úpliùi iplik k×lavuzundaki (5) orta yuvan×n içine ve
horoz kapaù× (6) içine kayd×r×n. úplik k×lavuzlar×ndaki
(7) ve (8) orta yuvadan ipliùi kayd×r×n.

5
7
8

9

• úpliùi iùne gözünden geçirmeden önce, ipliùin iùne
kelepçesinin alt×nda bulunan iplik k×lavuzunun önünde
olduùundan emin olun.
• úpliùi iùne gözünden (9) geçirin. úpliùin kolayca
geçmesini saùlamak için iùne iplik geçiricisini kullan×n
(bkz. sayfa 22).
• Serbest asmak için iùne gözünden yaklaü×k 10 cm (4")
iplik çekin.
• úpliùi geriye dikiü ayaù×n×n alt×na yerleütirin.
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9

Kapak dikiüi iùnelerine iplik geçirme

1

1

Not: úùnelere ipliùi aüaù×daki s×rayla geçirin: saù (E), orta (D),
sol (C)

2

Saù kapak dikiüi iùnesine iplik geçirme
(k×rm×z×, iùne kelepçesindeki E)

coverl
ock

• Germe disklerini serbest b×rakmak için dikiü ayaù×n×
kald×r×n.

3

• úpliùi iplik stand×ndaki iplik k×lavuzundan arkadan öne
doùru geçirin (1).
• úpliùi k×lavuz alt×nda kay×ncaya kadar sola doùru
çekerek üst kapak iplik k×lavuzundan ipliùi geçirin.
Ard×ndan ipliùi düùmenin saù taraf×ndan üekilde
gösterildiùi gibi çekin (2).
• Kolu yükseltin ve ipliùi alt×na getirin. úpliùi her iki el
ile tutarak germe diskleri aras×ndan geçirin ve germe
diskleri aras×na düzgün yerleütiùinden emin olmak için
aüaù×ya doùru çekin (3).

4.0

4
2

• úpliùi noktalardan geçirmeye devam edin (4-8).

6

• úpliùi iplik k×lavuzundaki (5) arka yuvan×n içine ve
horoz kapaù× (6) içine kayd×r×n. úplik k×lavuzlar×ndaki
(7) ve (8) saù yuvadan ipliùi kayd×r×n.

5
7
8

9

• úpliùi iùne gözünden geçirmeden önce, ipliùin kapak
dikiüi iùnesi kelepçesinin alt×nda bulunan iplik
k×lavuzunun önünde olduùundan emin olun.
• úpliùi iùne gözünden (9) geçirin. úpliùin kolayca
geçmesini saùlamak için iùne iplik geçiricisini kullan×n
(bkz. sayfa 22).

9

• Serbest asmak için iùne gözünden yaklaü×k 10 cm (4")
iplik çekin.
• úpliùi geriye dikiü ayaù×n×n alt×na yerleütirin.
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Orta kapak dikiüi/zincir dikiüi iùnesine iplik
geçirme (yeüil, iùne kelepçesindeki D)

1
1

• Germe disklerini serbest b×rakmak için dikiü ayaù×n×
kald×r×n.

2

• úpliùi iplik stand×ndaki iplik k×lavuzundan arkadan öne
doùru geçirin (1).

coverl
ock

• úpliùi k×lavuz alt×nda kay×ncaya kadar sola doùru
çekerek üst kapak iplik k×lavuzundan ipliùi geçirin.
Ard×ndan ipliùi düùmenin saù taraf×ndan üekilde
gösterildiùi gibi çekin (2).
• Kolu yükseltin ve ipliùi alt×na getirin. úpliùi her iki el
ile tutarak germe diskleri aras×ndan geçirin ve germe
diskleri aras×na düzgün yerleütiùinden emin olmak için
aüaù×ya doùru çekin (3).

4.0

3

4
2

• úpliùi noktalardan geçirmeye devam edin (4-8).

6
• úpliùi iplik k×lavuzundaki (5) orta yuvan×n içine ve
horoz kapaù× (6) içine kayd×r×n. úplik k×lavuzlar×ndaki
(7) ve (8) orta yuvadan ipliùi kayd×r×n.

5
7
8

9

• úpliùi iùne gözünden geçirmeden önce, ipliùin kapak
dikiüi iùnesi ve zincir dikiüi kelepçesinin alt×nda
bulunan iplik k×lavuzunun önünde olduùundan emin
olun.
• úpliùi iùne gözünden (9) geçirin. úpliùin kolayca
geçmesini saùlamak için iùne iplik geçiricisini kullan×n
(bkz. sayfa 22).
• Serbest asmak için iùne gözünden yaklaü×k 10 cm (4")
iplik çekin.
• úpliùi geriye dikiü ayaù×n×n alt×na yerleütirin.
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