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ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI
Dikiş makineniz sadece EVDE kullanım için tasarlanmış ve 
üretilmiştir.
Bu cihazı kullanmadan tüm talimatları okunmalıdır.

TEHLİKE— Elektirik çarpılma riskini azaltmak için :  1. 
Dikiş makinenizi prize takılıyken başıboş bırakılmamalı. Kullanım 
sonrası veya temizlik öncesi fişini muhakkak çekin. 

   2.  Ampülünü değiştirmeden fişini çekiniz. Her zaman aynı tür, 12 volt, 
        5 watt ampül kullanın.
  3. Suya düşen makineyi çıkarmaya denemeyin. 

Derhal prizden çekin.
  4. Makineyi küvet veya lavoboya çekilebilinecek veya düşürülebile-

cek bir yerde muhafıza edilmemeli. Su veya başka sıvıya 
düşürmeyin veya koymayın.

UYARI— Yangın, yanma, elektirik çarpması ve yaralanma   
risklerini azaltmak için :

1.     Makinanın oyuncak gibi kullanılmasına izin vermeyin. Makine 
çocuklar tarafından veya çocukların bulunduğu ortamlarda 
kullanılıyorsa muhakkak gözetim altında bulundurulmalıdır.

2.     Bu dikiş makinasını sadece kullanım kılavzunda belirtilen 
amaçlar için kullanın. Kılavuzda anlatıldığı gibi sadece üreticinin 
tavsiye ettiği aksesuarları kullanın.

3.     Hasarlı kablo veya priz, hasarlı makina, düzgün çalışmama, 
düşme sonrası veya suya düşürme halleri sonrasında makinayı 
asla kullanmayınız. Bu gibi durumlarda tamir, bakım elektirik 
veya mekanik ayarlar için en yakın yetkili satıcıya veya servis 
merkezine götürün.

4.    Makinenin herhangi bir hava deliği tıkalıysa asla çalıştırmayınız. 
Dikiş makinasının havalandırma deliklerinde ve pedallerinde toz, 
tiftik ve iplik kalıntılarının birikmesine meydan vermeyiniz.

5.     Makinenin herhangi bir deliğine yabancı objeler sokmayın veya 
bu deliklerin içine birşey 

        düşürmeyin.
6.     Evin dışında asla kullanmayınız.
7.     Aerosol spreylerin kullanıldığı veya oksijen takviyesi yapılan 

yerlerde makineyi asla çalıştırmayın.
8.     Fişten çıkartmak için önce bütün kontrolları (“O”) posizyonuna 

getirerek kapatınız ve sonra fişi 
        çekin.
9.     Fişi çıkartmak için önce makinayı kapatın sonra fişi çekin.
10.   Parmaklarınızı hareketli parçalardan özellikle dikiş iğinesinden 

uzak tutun.
11.   Herzaman uygun iğne ve ayağı kullanın. Yanlış ayak iğnenin 

kırılmasına sebep olur.
12.   Eğrilmiş iğneler kullanmayın.
13.   Dikiş sırasında kumaşı itmeyin veya çekmeyin. Bu iğnenin eğrilip 

kırılmasına sebep olur.
14.   Dikiş iğnesi alanı etrafında yapılan ayarlamalarda (iğne 

değiştirme, iplik geçirme mekanizmasına ayarları, masura 
değiştirme işlemleri) ve iğne ayağı değiştirme işlemlerine başla-
madan önce makinayı mutlaka kapatın.

15.   Kullanım kılavuzunda anlatılan kapakların çıkartılması, yağlama 
ve diğer servis ayar işlemlerini yaparken makineyi her zaman 
fişten çektikten sonra bu işlemlere başlayın.

BU KILAVUZU SAKLAYIN
Önceden haber verilmeden tasarım ve özellikler 
değişebilir
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1 İleri-Geri dikiş düğmesi
2 Dikiş uzunluk düğmesi
3 Desen Seçme düğmesi
4 Masura sarma stoper
5 Masura sarma mili
6 Makara milleri 
7 Zigzag genişlik düğmesi
8 Üst kapak 
9 Masura sarma iplik rehberi

10 Horoz
11 Baskı Ayarlayıcı
12 İplik Rehberi 
13 İplik tansiyon düğmesi 
14 Ön kapak
15 Kontrol yay tutucusu
16 İplik kesici
17 İğne plakası
18 Uzatma (Aksesuar 

saklama kutusu)
19 Kaydıraçlı plaka
20 Taşıma kolu
21 İplik rehber 
22 Volant
23 İğne mili hareket kulpu
24 Makine soketi
25 Kayış kapağı
26 Ayak kaldırıcısı
27 İğne vidası
28 Yuvarlak burun
29 Ayak
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DİKMEYE HAZIRLANMAK

Makineyi Prize Takmak

Makineye prize takmadan önce makinenin kullanılacak elektriye 
uyumlu olduğundan emin olun.

Tek yönlü fişi makine soketine takın ve makineyi duvar elektirik 
prizine takın.

Makara milerini takmak 

Makara milleri nakliye 

sırasında hasar görmemesi 

için ayrı paketlenmektedir. 

Bunun için , resimde 

görüldüğü gibi makara 

millerini tornavida ile takın.
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Pedal

Pedala basmanız dikim hızın değiştirir. Pedalla ne kadar 
basarsanız o kadar hızlı çalışacaktır.

Dikim Işığı

Dikim ışığı ön kapağın arkasındadır.

[Ampül değiştirmek]
(A)• Çıkartmak için..........Sola çevir.
     • Değiştirmek için.......Sağa çevirin.
(B)• Çıkartmak için......... İtiniz ve sola çeviriniz.
     • Değiştirmek için.......İtiniz ve sağ çevirin.

NOT:  Ampül değiştirmeden önce makineyi prizden çekin.
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Uzatma (Aksesuar Kutusu)

Uzatma 
Uzatma ilave dikim alanı sağlıyor ve kolayca çıkartıp
yuvarlak burun dikimi imkanı sağlıyor.

Aksesuar Saklama Kutusu

Yuvarlak Burun Dikimi İçin

Resimde gösterildiği gibi 
uzatmayı makineden çekerek 
çıkartın.

Uzatmayı Takmak

Uzatmayı pimler makineye 
girene kadar itin.

Aksesuarlar kolayca uzatmanın 
altında saklanır.
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Baskı Ayarı

Baskıyı artırmak için, istenilen 
baskı oluşana kadar baskı
ayarlayıcısına basın.

Baskıyı serbest bırakmak için, 
baskı ayarlayıcının alt bölümünü
aşağa itin baskı ayarlayıcı en 
yüksek pozisyonuna çıkacaktır.

Ayar pozisyonu

Baskı ayarlıyıcısı en yüksek pozisyonundan 3/4 kadar aşağıda olması gerekir , aşağıdaki durumlar hariç:

* Baskı ayarlayıcısını en yüksek pozisyonundan 1/4 aşağa ayarlayın esneyip şekil bozma olabilecek narın sentetik kumaşlar ve örğüler 
dikerken.

* Baskı ayarlıyıcısını tamamen basın kalın kumaş dikilecekse.
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Dişliyi İndirmek

Dişliyi indirme kolu mekik bölgesindedir. Dişliyi indirmek için, kola basın 
ve resimde gösterilen yöne 
doğru itin.

Dişiliyi kaldırmak için, kola 
basın ve resimde gösterilen 
yöne doğru itin.
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Ayak Takmak ve Çıkartmak

Çıkartmak için Takmak için

Ayağın arkasınaki ufak çubuğu itin.
Ayak çıkacaktır.

Ayak takarken baskı ayarlıyıcısını en  
alta itin.
Ayağı öyle yerleştirinki ayağın pimi 
ayak tutucusunun yuvasının tam 
altında olsun.
Ayak tutucusunu indirerek ayağı 
yerine kilitlenmesini sağlayın. 

Volantı kendinize doğru çevirerek 
iğneyi en yüksek pozisyonuna 
getirin. Ayağı kaldırın.
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İğne Değiştirmek 

Volantı kendinize çevirerek iğneyi en 
yüksek pozisyonuna getirin. Ayağı 
indirin.

İğne vidasını saat yönün tersine çevirerek gevşetin. 

İğneyi çıkartın.

Düz kısmı arkaya gelecek şekilde yeni iğneyi yerleştirin. 

İğneyi yerleştirirken destek pimine sıkıca 
dayancak  şekilde itin, sonra iğne vidasını sıkıca sıkın.

*    Hiç bir zaman eğik veya kör iğne kullanmayın. 
      Hasarlı   iğne örme, ipek ve ipeye benzer 
      kumaşlarına kalıntı şekilde iplik çekmesi ve zarar   
      verebilir.
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İğne ve İplik Tablosu

Hafif 

Orta

Ağır 

Kumaşlar

İpek krep kumşı, Vual

Patiska, Organze, Jorjet, Triko

Ketenler, Pamuklu Pike , 
Yünlü Çift Örme, Sık 
Dokulmuş Bezler

Kot Kumaşı, Tüvit, Gabardin, Kaplamalı 

Kumaşlar, Perdelik ve Kaplamalık 

Kumaşlar.

İplikler

İnce İpek

İnce Pamuklu 

İnce Sentetik 

İnce Pamuklu Kaplı Polyester

50 ipek

50 den 80'e Pamuklu

50 den 60'a Sentetik 

Kaplı Pamuklu Polyester

50 ipek

40 den 50'ye Pamuklu

40 den 50'ye Sentetik 

Pamuklu Kaplı Polyester

İğne No. 

9 

or 

11

11 

or 

14

14 

or 

16

• Genelde ince iplikler ve iğneler ince kumaş dikiminde ve kalın iğneler ve iplikler ise ağır kumaş dikimlerinde kullanılır. Dikime başlamadan ufak bir 
kumaşda iğne ve ipliği deneyin.

• İğne ve masuraya aynı ipliği kullanın.

• Esnek kumaş ve çok ince kumaşlar dikerken MAVİ UÇLU iğne kullanın. Mavi uçlu iğneler boş dikişleri büyük ölçüde engeller.

• Çok ince kumaşlar dikerken bir kağıt parçasına üzerinde dikerek kumaşın iplikleri deforme olmasını engeller.

         Ağırlık

11
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Mekiği Çıkartmak ve Takmak

Mekik kapağını veya plakayı kaydırarak açın. Volantı kendinize doğru 
çevirerek iğneyi kaldırın.
Mekiği mandalını tutarak 
çıkartın.

Mekiği takarken, mekiğin çıkıntısı 
çağnozun yuvasına girsin.
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Masura Sarmak

Makaradan iplik çekin. İpliği üst kapak iplik rehberinden geçirin. İpliği iplik sarma rehberin etrafından geçirin.
İpliği masuranın deliğinden içeriden dişarıya doğru geçirin. Masurayı masura sarma miline yerleştirin ve sağ doğru itin.

Volantı sol eliniz ile tutarken iğne mili hareket kulpunu sağ elinizle kendinize doğru çevirin. 

Elinizde ipliği serbest ucunu tutarak pedala basın, birkaç sarma yaptıkdan sonra makineyi durdurun ve ipliği masura deliğine yakın 
yerden kesin. Pedala tekrar basın. Masura tam sarıldığında otomatik duracaktır. Masura sarıcısını milini sola çekerek orjinal 
pozisyonuna getirin ve ipliği kesin. İğne mil hareket kulpunu sıkarak iğne milinin hareket etmesini sağlayın.
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1

Mekiğe İplik Takmak 

Masurayı mekiğin içine yer-
leştirin. İpliğin mekikden res-
imdeki gibi çıktığına emin olun.

İpliği tansiyon yayın altından  
geçirip çıkış gözünden geçirin.

* 10 cm (4 inches) kadar boş 
iplik bırakın.

2 3İpliği mekik yarığından 
geçirin.
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Volantı kendinize doğru çevirerek horozu en yüksek 
noktaya getirin.                                                                   
Ayağı kaldırma kolu ile ayağı kaldırın ve ipliği 1 den 5'e 
kadar olan eplardan geçirin. 
                                                                                                      
İpliği üst kapak iplik rehberinden geçirin.

İpliği iplik rehberin etrafından geçirin ve tansiyona indirin.          

Kontrol yay tutucusunun etrafından geçirin .

İpliği sıkıca çekerek horozun üzerinden soldan sağ doğru çekerek 
horozun deliğinden geçirin.
                                                                                                                                
Sonra alt iplik rehberlerinden geçirin.

İpliği iğne mil iplik rehberin arkasından soldan geçirin.

İpliği iğneden önden arkaya doğru geçirin.

Makineye İplik Takmak

1

2

3

4

5 6

7

8
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Ayağı kaldırın ve sol eliniz ile iğne 
ipliğini hafifçe tutun.

İki iplikden 15 cm (6˝) 
geriye doğru ve ayağın
altından geçirin.

Volantı yavaşca kendinize doğru çe-
virerek iğne inene kadar ve horozun 
en üst pozisyonuna gelene kadar 
volantı döndürmeye devam edin.
Hafifçe İğine ipliğini çekerek masura 
ipliğinin bir halka şeklini olmasını 
sağlayın.

1 2 3

Masura İpliğini Yukarıya Çekmek
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İğne İplik Tansiyon Balans Ayarı Zigzag Dikiş İçin İplik 
Tansiyonu 

İdeal bir düz dikişde iki kumaşın 

arasında iğne ve masura iplikleri 

kilitlenmişdir..

İstenilen tansiyon 

ayar numarasına 

tansiyon ayar 

düğmesini getirin.

İğne iplik tansiyonunu 

düğmesini daha küçük 

numaraya getirerek 

gevşetirsiniz.

İğne iplik tansiyonunu 

düğmesini daha büyük 

numaraya getirerek 

sıkılaştırırsınız.

Daha iyi zigzag dikişleri elde 

etmek için iğne iplik  tansiyonu 

düz dikişlerden çok az daha 

gevşek olması gerekir. İğne ipliği 

çok az kumaşın ters yüzünde 

görülmelidir.
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Zigzag Genişlik Düğmesi Desen Seçme Düğmesi Dikiş Uzunluk Düğmesi

(    ve    ) zigzag dikişlerin genişliği, düz dikiş ve üç kat 

güçlü dikiş (      ve      ) için iki iğne pozisyonları (orta ve 

sol) ve ilik dikişleri zigzag düğmesi ile seçilebilinir.

İstenilen deseni seçmek için 

desen seçme düğmesini 

çevirerek istenilen deseni 

işarete getirmeniz yeterlidir.

Rakam ne kadar yüksek ise 

dikiş uzunluğuda o kadar 

uzun olacaktır.  Çoğu kumaşlar 

için uygun uzunluk seçebilirsiniz.

Esnek Dikiş Desenleri Seçmek    (                                                                                    )
Esnek dikiş dikerken dikiş uzunluğunu "S.S." ye ayarlayın. İleri ve geri dişlilerin balans ayarı bozulursa kumaşa türüne göre balansı 

aşağıdaki gibi düzeltin:

Desenler sıkışıyorsa, düzeltmek için düğmeyi "+" doğru çevirin.
Desenler uzuyorsa, düzeltmek için düğmeyi "-" doğru çevirin. 
* İğneyi kumaşın ve ayağın üstüne kaldırın desen seçme düğmesini ve zigzag genişlik düğmesini çevirirken.
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BASİT DİKİM
Düz Dikiş Dikimi

Makine Ayarı

Ayağı kaldırın  ve kumaşı iğne 

kapağın üzerindeki dikim re-

hber çizgisinin yanına yerleştirin. 

Ayağı indirn ve ipliklerini geriye 

doğru çekin. Pedala basın.

Hafifçe kumaşın dikim rehber 

çizgisinde doğal bir şekilde 

ilerlemesini sağlayın.

Dikiş başını sağlamlaştırmak 

için ters yön tuşuna basarak 

birkaç ters yön dikiş yapın. 

Ayağı kaldırın ve kumaşı 

arkaya doğru çekerek çıkartın.

İplikler bir sonraki dikime başla-

mak için uygun uzunlukdalardır.
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Dikim Yönünü Değiştirmek Zigzag Dikiş

Makineyi durdurun ve iğneyi volantı 

çevirerek aşağıya indirin.

Ayağı kaldırın.

Kumaşı iğnenin etrafında yeni istenilen 

dikim yönüne döndürün. Ayağı indirin.

Makine Ayarı

Basit zigzag dikişi çoğunlukla 

teyel, düğme dikimlerinde....vs 

kullanılır.
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Sürfile Overlok Dikiş

KULLANIŞLI DİKİŞLER

Makine Ayarı Makine Ayarı

Bu tür dikiş kumaşın işlenmemiş 
kenarlarını dikilerek kumaş ke-
narları açılmasın diye.
Kenar kıvırımlarındada kul-
lanılabilinir.

Overlok dikimin iyi olması iğ-
nenin sağ geldiğinde çok az 
kumaş kenarın dışına çakması 
gerekir.
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Triko Dikiş

Kumaşın kenarı hafifçe ayağın 
sağ tarafında kalacak şekilde 
ayağın altına yerleştirin.
Kumaşı öyle ilerletinki sağ dikişler 
kumaş kenarının dışında kalsın.

Üç Kat Güçlü Dikiş

Bu dikiş iki ileri ve bir geri dikiş 
yapılarak kolayca yırtılmayacak 
çok güçlü bir dikim sağlar.

Giyisiler dikilmeden iyi oturmakları 
için teyellenmeleri gerekir.

Makine Ayarı Makine Ayarı
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İlik Dikişi

Zigzag genişlik düğmesini       
getirin ve 5 sağlamlaştırma dik-
işi dikin ve iğneyi kumaşdan 
kaldırın.

Numune parça kumaşda bir deneme ilik dikin.
Düğmeyi kumaşın üzerine yerleştirip iliğin 
üst ve alt pozisyonlarını işaretleyin.
Esnek kumaşlarda tela kullanın.

Zigzag dikiş genişlik düğmesini .

   getirin.
İki ipliği sola kaydırın. İğneyi 
kumaşa iliğin başlayacak nok-
tasına indirin.

Sol sırayı dikin ve iliğin alt
bölümüne gelince durun.
İğneyi kaldırın.

Makine Ayarı
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Zigzag genişlik düğmesini      getirin.
İliği sağ sırasını dikin. İlk dikişin karşısına 
geldiğinizde Makineyi durdurun ve iğneyi 
kaldırın.

Zigzag genişlik düğmesin      getirin.
Birkaç sağlamlaştırma dikişi dikin ve 
iğneyi kaldırın.

Makineden kumaşı çıkartın ve iplik-
leri kesin. 
İliğin üst veya alt bölümüne toplu
iğne takın.
İlik deliğini dikiş sökücü ile kesin
resimdeki gibi. Dikişleri
kesememeye dikkat edin.
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Düğmeyi dikileceği noktaya bantlayın. 
Ayağın üzerine bir iğne koyularak düğme 
dikişinde bir boşluk yaratabilirsiniz.

Dişli indirme koluna basın ve sağ çekerek
dişliyi indirin.

Düğme Dikmek

Zigzag genişlik düğmesini         getirin.  Düğmenin iki deliği ile 
ayağın deliğini hızaya getirink ve düğmeni sol deliğini iğnenin
biraz altına alın. Ayağı indirin ve düğmenin sağ deliğinin
üzerin gelene kadar desen seçme düğmesini çevirin. Beş dik-
iş kadar dikin ve ağağı kaldırın. Tekrar zigzag genişlik
düğmesini               getirin ve birkaç sağlamlaştırma dikişi dikin.

Makine Ayarı

Düğme dikişini 
güçlendirmek için baştan 
iipliklerini kesin. İki ipliği 20 
cm (8”) kuyruklar bırakarak 
kesin. 
İğne ipliğini düğmenin 
deliğinden geçirin ve düğme 
dikiş boşluğunu etrafından 
dolandırın.

İpliği kumaşın ters yüzüne 
çekin ve ipliği düyümleyin.
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Fermuar Dikmek

Fermuar bantını kumaşa iğneleyin veya teyeleyin ve ayağın altına yerleştirin. İplikleri geriye 
doğru alın ve ayağı indirin. 
Fermuarın sol tarafını dikmek için, fermuar ayağının kenarını fermuar dişlerini hızasında fermuar 
bantını ve kumaşı dikecek şekilde dikin.
Kumaşı döndürün ve fermuarın diğer tarafını sol tarafını dikdiğiniz gibi dikin.

Makine Ayarı
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Gereken miktarı katlayıp iğneleyin. Katlanmış bölümü resimdeki gibi kumaşın altına katlayın.

Ayağı indnirin, ayak tutucusunun vidasını gevşeterek siperi vida ve ayak tutucusunun boşuğunun 
arasına yerleştirin. Vidayı sıkın ve siperin rehberi ayak çatalın ortasında olduğuna emin olun.

Ayağı kaldırın ve kumaşı katlanmış bölümü siper rehberine dayanacak şekilde yerleştirin. Ayağı
indirin ve dar zigzagın kumaş boşluğuna ve geniş zigzagın ise katlanımış bölümü dikmesi için 
yavaşca dikin. Dikerken kumaşın katlanmış bölümü siperin rehberşnnin hızasında ilerlemesine 
dikkat edin. 

Kumaşı doğru yüzü üstte bakacak şekilde serin.

Siperli Kenar Dikiş

Makine Ayarı
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Kıvrılmış Kenar

8cm (3") uzunluğunda 0.25 cm 
(1/8˝)lik çift katlama yapın

İğneyi kumaşa indirin ve ayağı 
kaldırın. Ayağının kıvrımına 
kumaşın katlanmış bölümünü 
yerleştirin.

İğneyi kumaşda başlanacak 
noktaya indirin ve sonra ayağı 
indirin.

İğne ve masura ipliklerini 
çekerek 3 ile 4 dikiş yapın.

Makine Ayarı
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Danteli Birleştirme

Dikiş ve kullanımları

Bu dikişi iki parçayı açık 
birleştirmeye ve dikiminize 
kreatif hava  katmak için  
kullanın.

İki kumaşda 5/8" (1.5 cm) 
kenar katlayın ve bu iki 
kenarı 1/8" aralıkla kağita 
iğneleyin veya telayla.
İki tarafın ucundan dikilecek 
şekilde kumaşı yavaşca il-
erletin.
Dikim bitince kağıtı çıkartın.

Ayağı indirin. Kumaşın düzgün ve muntazam ilerlemesi için 
kumaşın ucunu kaldırarak dikin.

Resimde görüldüğü gibi köşelerden takribi 0.7 cm(1/4˝) 
keserek şişkinliği indirin.

Makine Ayarı
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Kutu Dikiş 

Bu dikişi kalın astar 
birleştirmek için.

Parçaları kenarlarını birbirinin 
üzerine alın ve bu dikiş ile dikin.

Makine Ayarı
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DEKORATİF DİKİŞLER

Elastik Esnek Dikiş 

Katlayın ve çaprazı dikin.
Kumaşın katlanmış kenarını 
ayakdaki yarığın hizasına ge-
tirerek iğnenin sağ tarafa 
geldiğinde kumaşın kenarından 
taşarak pliler yapsın.

Bu dikişi giyisilere elatik 
takmak için kullanın.

Elastiği çeyreklere işaretleyin,
Orta ön. Orta arka ve yanlar.

Elastiğin ortasını ayağın ortasının 
altına yerleştirin ve elastiğin 
düzgün dağalım olarak dikin.

Kabuk Pli

Makine Ayarı Makine Ayarı
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Tüy Dikiş

Birleşme üzerinden dikerken Tüy dikişi uzun dekoratif dikişler ile esnek ve örgü kumaşları sağlamlaştırır.
elastan kumaşlarlı (Spandex) iç çamaşırlarını veya dekoratif dikiş dikiminde kullanılabilinir. Yamalı kapitone 
içinde kullanılabilinir bu dikiş.

Tüy dikişi kullandığınızda birleştirilmiş iki parçanın dikim yerinden tekrar geçip desenler dikebilirsiniz veya bu 

dikişi kullanarak iki parçayı birleştirebilirsiniz.

Makine Ayarı
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Dekoratif Saten Dikiş Desenleri

Birkaç sıra dikiş dikin, üst ipliğin kumaşın ters yüzünde görüle-
cek şekilde iplik tansyon ayarı yapın.
İyi netice için kullanılacak kumaşda dikişi deneyin.

DEKORATİF DİKİŞLER

Esnek Dikiş Desenleri

İleri ve geri dişkşiler balansları bozulunca kullanılan kumaşa göre 
dikiş uzunluk düğmesini aşağıdaki gibi döndürerek ayar yapabilirsiniz:
Desenler sıkışıksa düğmeyi “ + “ çevirerek düzeltin.
Desenler çok uzunsa düğmeyi “ - “ çevirerek düzeltin.

Makine Ayarı Makine Ayar

ww
w.
ja
no
m
e.
co
m
.tr



34

BAKIM

Mekiği Takmak ve Çıkartmak

Çıkartmak:
İğneyi en yüksek pozisyonuna 
getirin ve mekik plakasını 
açın. Masura tutucusunun 
mandalını açın ve makineden 
çıkartın.                                               

Takmak:
Kancayı orta piminden tutarak dikkatlice 
mekiğe yerleştirin. Mekik yüzüğünü 
altaki yuvanın pime uyacak çekilde 
yerleştirin.
Mekik yüzüğünü tutucuları geriye 
getirerek mekik yüzüğünü yerine 
klitleyin. Masura tutucusunu takın.

Kancayı çıkartın.

Mekiği firça ve yumuşak 
kuru bir bez ile temizleyin.

Mekik yüzük tutucularını açın 
ve mekik yüzüğünü çıkartın. 
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Fırça ile dişliyi tıkayan toz ve tiftiği 
temizleyin.
İğne plakasını geriye takın.

NOT:
Dişliyi temizledikden sonra, 
makineyi resimde gösterilen nok-
talara birkaç damla dikiş makine 
yağısı damlatın.

Dişliyi Temizlemek

Ayağı ve iğneyi çıkartın. 

İğne plaka vidasını sökerek iğne 
plakasını çıkartın.

Motor kayışını 
değiştirirken 10mm 
(3/8”) kadar boşluk 
bırakın.

10 mm 
(3/8”)

Kayış tansiyonunu ayarlamak için, kayış kapağını çıkartın 
ve vidaları tornavida ile bir tur çevirerek gevşetin. 
Bu motorun aşağa ve yukarıya hareket etmesini sağlar. 
Vidayı sıkın ve kayış böylece doğru tansiyonda olacaktır.
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Makineyi Yağlamak 

Ön kapağı açın ve taşıma kolunu kaldırın.
Üst kapağı çıkartmak için 3 vidayı sökün.

Resimdeki okların işaret etiği noktalarına birkaç damla iyi kalite yağ damlatın.
Devamlı kullanılan makine için makineyi yılda 2 veya 3 kere yağlayın.
Eğer makine uzun zamandır kullanılmadığı için rahat çalışmıyorsa yağlama noktalarına birkaç damla gaz yağı damlatın ve 
makineyi hızlı olarak bir dakika çalıştırın.
Yağlamadan önce yağlama noktalarını silin.
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Probelm ve Çare

Durum

Makine sesli ve 
düzügün çalışmıyor

İğne iplik 
kopması 

Masura ipliği 
kopması.

İğne kırılması

Boş dikişler olması 

Neden

1. Mekik de iplik sıkışmış.
2. Dişli tiftik doludur.

1. İğne ipliği düzgün takılmamsı
2. İğne iplik tansiyonu çok sıkı.
3. İğne eğri veya kör.
4. İğne yanlış takılmış olması.
5. Dikimden sonra kumaş geriye doğru çekilmemesi.
6. İğneye göre ipliğin çok kalın veya ince olması.

1. Masura ipliği mekikde düzgün geçirilmemesi
2. Mekikde tiftiğin birikmesi.
3. Masuranın zarar görmüştür ve rahat dönememesi

1. İğne yanlış takılmış olması.                                       
2. İğne eğri veya kör.                                                     
3. İğne vidası gevşek olması.                                        
4. İğne iplik tansiyonu çok sıkı olması. çekilmemesi.                                                     
6. İğne dikilen kumaş için çok ince.                                
7. İğne kumaşdayken desen seçme düğmesi
döndürülmesi.

1. İğne yanlış takılmış.
2. İğne eğri veya kör.
3. İğne ve/veya ipikler yapılan dikim için uygun olmamaları.
4. Esnek, İnce ve Sentetik kumaşlarda Mavi uçlu iğnein kullanılmaması.
5. İğne ipliği düzgün takılmamsı.
6. Ayak baskısı yeterli değil.

Referans

Sayfa 34               
Sayfa 35

Sayfa 15
Sayfa 17 
Sayfa 10 
Sayfa 10 
Sayfa 19 
Sayfa 11

Sayfa 14 
Mekiği temizleyin.
Masura Değiştirn.

Sayfa 10 
Sayfa 10 
Sayfa 10 
Sayfa 17 
Sayfa 19 
Sayfa 11 
Sayfa 18

Sayfa 10 
Sayfa 10
Sayfa 11 
Sayfa 11 
Sayfa 15 
Sayfa 7
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Durum

Dikiş Yeri 
Buruşması

Dikişler kumaşın al-
tında halk yapması.

Kumaş düzgün 
ilerlememesi

Makinenin 
çalışmaması

İlik dikişleri 
balanslı değil

Neden

1. İğne iplik tansiyonu çok sıkı.
2. İğne ipliği düzgün takılmamsı.
3. İğne kullanılan kumaşa göre çok kalın olması.
4. Kullanılan kumaşa göre dikiş uzunluğu fazla olması. 
5. Ayak baskısı düzügün ayarlı değil.
* İnce kumaş dikiminde tela kullanılması gerekir.

1. İğne iplik tansiyonu çok gevşek.
2. İplik için iğne çok kalın veya ince.

1. Dişli tiftik ile dolu.
2. Ayak baskısı zayıf olamsı.
3. Dikişler çok ince.

4. Dişli yukarıda olmaması indirme posizyonunudan kullanıldıkdan sonra.

1. Makine prize takılı olmaması.
2. Mekikde iplik sıkışması.
3. İğne mili hareket düğmesi çekik olması.

1. Dikiş uzunluğu kullanılan kumaş için uygun değil.
2. Kumaş çekiliyor veya geriye tutuluyor.

Referans

Sayfa 17
Sayfa 15 
Sayfa 11   
Dikişleri  Daha 
Yoğun yapın
Sayfa 7

Sayfa 17 
Sayfa 11

Sayfa 35 
Sayfa 7 
Dikişleri dah kalın 
yapın.
Sayfa 8

Sayfa 4 
Sayfa 34 
Sayfa 13 

Sayfa 18
Kumaşı zorla 
ilerletmeyin.
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YEDEK PARÇA VE SERVİS

Yetkili Servis Listesi: 

DEMİRBİLEK MAK.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ.
Katip Çelebi Cad. No:52-62  Vefa/Unkapanı/İSTANBUL

Tel: +90 212 511 23 81 
Fax: +90 212 519 03 20

KULLANMA SÜRESİ:

Sanayi Bakanlığınca belirlenen ve ilan edilen (sanayi mallarının satış 
sonrası hizmetleri hakkında yönetmelik eki listesi13/06/2003 tarih ve 

25137 sayılı resmi gazete) (Sanayi Mallarının Satış S.H. Ek-2) belirtilen 
kullanım ömrü 10 (on) yıldır.

İTHALATÇI FİRMA :

DEMİRBİLEK MAK.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. KATİP ÇELEBİ CAD.NO:52-62
EMİNÖNÜ - İSTANBUL

TEL : 0212 511 23 81 PBX 
FAX : 0212 519 03 20 demirbilekltd@superonline.com

İMALATÇI FİRMA : 

JANOME SEWING MACHINE CO., LTD.  TOKYO / JAPAN

Tokyo Fabrikası
Janome Sewing Machine Co., Ltd.

1463 Hazama-cho, Hachioji-shi
Tokyo 193-0941

JAPAN

Tayvan Fabrikası
Janome Taiwan Co., Ltd.

No. 101 Jifung Road, Wufung Taichung
TAIWAN

Tayland Fabrikası
Janome (Thailand) Co., Ltd.

312 Moo 1 Sukaphiban 8 Rd Sriiracha
Chon Buri 20280

THAILAND
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JANOME

GARANTİ BELGESİ

T.C.

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI
TÜKETİCİNİN VE REKABETİN KORUNMASI 

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

GARANTİ BELGESİ

Belgenin Veriliş Tarih ve Sayısı :  17.03.2009 - 66762

Belgenin Geçerlilik Tarihi :      17. Mart 2011

Bu belgenin kullanılmasında; 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 

bu Kanun’a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair 

Yönetmelik uyarınca T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin 

Korunması Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

Sezer TURHAN

Genel Müdür Yardımcısı

Bakan a.

  EV TİPİ DİKİŞ VE NAKIŞ MAKİNELERİ
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Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren 2 yıldır.

Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın 
garantisi kapsamındadır.

Malın garanti süresi içinde arızalanması durumunda, tamirde geçen 
süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 30 iş günüdür. 
Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, 
servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, 
acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı - üreticiden birisine 
bildirim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 15 gün içerisinde 
giderilememesi halinde imalatçı - üretici ithalatçı malın tamiri tamam-
lanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin 
kullanımına tahsis etmek zorundadır.

Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse 
montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, 
değişirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir 
ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.

Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
- Teslim tarihinden itibaren garanti süresi içinde kalmak kaydıyla 
bir yıl içerisinde aynı arızanın ikiden fazla tekrarlanması veyafarklı 
arızaların dörtten fazla meydana gelmesi veya belirlenen garanti 
süresi içerisinde farklı arızaların toplamının altıdan fazla olması 
unsurlarının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamanın sürekli
olması,

- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,

- Servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcısı, 
bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı - üreticisinden
birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının
belirlenmesi, durumunda, tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi
veya ayıp oranında bedel indirimi talep edebilir.

Malın kullanma kılavuzunda yer alan husulara aykırı kullanılmasından 
kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü’ne başvurabilir.

Garanti süresi içerisinde, servis istasyonları tarafından yapılması zorunlu olduğu, 
imalatçı veya ithalatçı tarafından şart koşulan periyodik bakımlarda; verilen hizmet
karşılığında tüketiciden işçilik ücreti ve benzeri bir ücret talep edilemez.

Bu ürün ev kullanımı içindir. Sanayi tipi dikiş makinası değildir. Endüstriyel
amaçlı kullanıldığı taktirde garanti kapsamının dışında kalır. 

GARANTİ ŞARTLARI

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

İMALATÇI / İTHALATÇI FİRMANIN

FİRMA YETKİLİSİNİN

MALIN

SATICI FİRMANIN

TARİH-İMZA-KAŞE

TELEFAKSI

UNVANI

MERKEZ ADRES‹

TELEFONU

İMZASI-KAŞESİ

CİNSİ

MARKASI 

MODELİ

BANDROL VE SERİ NO 

TESLİM TARİHİ VE YERİ 

GARANTİ SÜRESİ AZAMİ 

TAMİR SÜRESİ

UNVANI 

ADRESİ 

TELEFONU

TELEFAKSI
FATURA TARİH VE NO.

DEMİRBİLEK MAKİNE SANAYİ VE TİC.LTD. 

ŞTİ.                                                                 

KATİP ÇELEBİ CD.NO.52-62 VEFA / UNKAPANI  

EMİNÖNÜ / İSTANBUL

212 511 2381                                                     

212 519 0320

EV TİPİ DİKİŞ VE NAKIŞ MAKİNELERİ

JANOME
392 / 393MC

2 YIL

30 İŞ GÜNÜ

8
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