
Kullanım Kılavuzu 
 

Parça Şeması: 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
Not: İğneyi hareket ettirmek için her zaman döner volanı kullanın. İç mekanizmanın hasar görmemesi için, iğne koluna asla 
doğrudan basmayın veya kolu çekmeyin. 
 

İLK KULLANIM ÖNCESİNDE OKUNMASI GEREKEN ÖNEMLİ NOTLAR: 
 

a. Cihazı ilk kez kullanırken, 10 saniye kadar çalıştırın ve ardından 5 saniye bekleyin. 
Daha sonra devamlı olarak kullanabilirsiniz. 

b. Sabitleme plakasını kaldırın ve test malzemesini dışarıya doğru çekin. İpliği test 
malzemesine yakın bir yerden kesin. 

 

Kullanım Talimatları: 
1. Cihazın Off (Kapalı) konumda olduğundan emin olun. (Şekil #1'e bakın. On/Off 

(Açma/Kapama) Düğmesi cihazın arkasına doğru geriye kaydırılmalıdır). Döner 
volanı çevirerek iğne kolunu en yüksek pozisyona yükseltin. Not: Döner volan her iki 
yöne de döndürülebilir. (Şekil #1'e bakın) 
 

2. Sabitleme plakasını kaldırın, iğne kolunu aşağı doğru itmediğinizden emin olun. 
(cihaz kilitli konumdayken bile, kol elle hareket ettirilebilir). Kumaşı sabitleme 
plakasının altına yerleştirin. (Şekil #2'ye bakın) Sabitleme plakasını serbest bırakın. 
 

3. Dikmeye başlamadan önce, iğneden arkadan öne doğru en az 5 cm. kadar iplik çekin. 
İğneye iplik geçirilmesi gerekiyorsa, ''Stitch Sew Ouick™ Cihazına İplik Geçirme'' 
bölümüne bakın. 
 

4. Stitch Sew Quick™ cihazını sağ elinizle tutun. Diğer parmaklarınız cihazı alttan 
desteklerken başparmağınızı On/Off (Açma/Kapama) Düğmesine yerleştirin. (Şekil 
#3'e bakın) 
 

5. On/Off (Açma/Kapama) Düğmesini başparmağınızla ileri kaydırarak cihazı açın. 
Kumaşı tutmak ve kumaşı cihazdan çekerken yönünü ve hızını kontrol etmek için sol 
elinizi kullanın. Malzemeyi cihazdan çok hızlı çekmemeye dikkat edin. Daha geniş 
dikişler gerektiğinde, dikişe devam ederken kumaşı bir miktar sol tarafa doğru çekin. 
Düz bir dikiş elde etmek için, kumaş sabitleme plakasındaki orta çizgiyi takip edin. 
(Şekil #4'e bakın) 
 

6. Dikişi Bitirmek İçin - Dikişi tamamladığınızda, döner volanı çevirerek iğne 
pozisyonunu en yüksek konuma kaldırın, ardından bir dikiş sökme aletinin arkasını 
veya bir makas kullanarak ipliği yaklaşık 7.5 cm. kadar dışarı çekin. (Şekil #5 ve 
#6'ya bakın) 
 

7. İğneyi kumaşa indirerek döner volanı çevirin ve iğne kolu tekrar en yüksek 
pozisyonuna gelene kadar döner volanı çevirmeye devam edin. 
 

8. Sabitleme plakasını kaldırın ve kumaşı sola doğru çekin, İPLİĞİ DİKİŞ YERİNDEN 
SÖKÜLECEK KADAR ÇEKMEMEYE DİKKAT EDİN.   
 

ÖNEMLİ KULLANIM TALİMATLARININ DEVAMI DİĞER SAYFADADIR. 

 Şekil 1 

 Şekil 2 

Şekil 3 

Şekil 4 

Şekil 5 

Şekil 6 
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Adaptör  
Girişi 
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İpliğe Düğüm Atılması 
 

9. Kumaşın tersini çevirin ve ayrılmış olan yaklaşık 7.5 cm. ipliği 
belirtilmiş olan yönlere ve ilgili çizimlere göre kılavuzlayın: 

a. İplik geçiriciyi son dikişin altına kaydırın. 
b. İplik geçiriciden yukarıdan aşağıya yaklaşık 2.5 cm. iplik geçirin. 
c. İpliği, ilmeğin içinden geçirin ve sıkıca çekerek bir düğüm yapın. 
d. İplik geçiriciyi dikişin altından yavaşça dışarı çekin. 
e. Fazlalık olan ipliği kesin. 

 

 
 

 
 

 

 

Dikiş İpliğinin Geçirilmesi 
 

Not: İplik, masura veya makaranın sağ üst tarafından akmalıdır. Masura 
takılmadan önce yay yerinde olmalıdır. 
1. Cihaza #7, 8 ve 9.şekillere uygun olarak iplik takın. 
2. İpliği delikten yukarıya doğru geçirin. (Şekil #7'ye bakın) 
3. İpliği, iki gümüş renkli disk arasındaki tansiyon kontrolü üzerinden geçirin. 

(Şekil #8'e bakın) 
4. İğne iplik geçiriciyi, önden arkaya doğru iğne deliğinden geçirin. İpliği iğne iplik 

geçiricinin gözünden geçirin. 
5. İğne iplik geçiriciyi ipliğin ucundan iğnenin deliğine doğru arkadan öne doğru 

çekin. (Şekil #9'a bakın) İğne iplik geçiriciyi çıkartın. 
 

İplik Tansiyonunun Ayarlanması 
 

1. Dikiş çok sıkıysa, tansiyon kontrolünü hafifçe sola doğru çevirin. 
2. Dikiş çok gevşekse, tansiyon kontrolünü hafifçe sağa doğru çevirin. 
 

Normal Bir İplik Makarasının Takılması (Şekil #10'a bakın) 
 

1. Masura somununu gevşetin ve masurayı çıkarın. 
2. İplik makarasını uzatma miline kaydırın. 
3. Uzatma milini masura miline bağlayın. 

 

İğnenin Değiştirilmesi 
 

Ayar vidasını bir tornavida yardımıyla gevşetin ve eski iğneyi çıkarın. Her zaman 
standart bir dikiş makinesi iğnesi kullanın.  
İğne, Stitch Sew Quick™ cihazının ön tarafına bakacak şekilde, iğne milinin düz 
tarafı ile takılmalıdır. (Şekil #11'e bakın) 
 

Masuranın Değiştirilmesi 
 

Bu cihaz için yedek masura satın alırken, cihazınızda Sınıf 15 bir metal masura 
kullandığını unutmayın. 
 

Pillerin Değiştirilmesi (4AA Piller - Cihazla Birlikte Verilmemiştir) 
 

Not: Pilleri değiştirmeden önce cihazın Off (Kapalı) konumda olduğundan emin olun. 
 

 
 
 
 
 
AC/DC Adaptör (Cihazla Birlikte Verilmemiştir) 
 

Adaptör 6V 800mA değerine sahip olmalıdır. Adaptörle birlikte 1/8"/3.5 mm çaplı fiş kullanmalıdır. Bir adaptörün farklı 
değerlere sahip bir prize takılması priz ve adaptöre hasar verebilir. Adaptörün uç polaritesini, dikiş cihazının DC giriş jakının 
alt kısmında gösterilmiş olan şemaya uygun olacak şekilde ayarladığınızdan emin olun. 
 
DİKKAT: İğne sivridir. Yaralanma tehlikesini önlemek için iğne ile çalışırken çok dikkatli olun. Çocuklardan uzak tutun. 
Kullanılmadığı durumlarda, cihaz her zaman Off (Kapalı) konumda muhafaza edilmelidir. 
 
 

 
 

Bu cihaz, fiziksel, duyusal veya zihinsel yetenekleri yetersiz kişiler (çocuklar dahil) veya deneyim ve bilgi 
eksikliği olan kimseler tarafından, güvenlik önlemlerinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın kullanımıyla ilgili 
gözetim sağlanmadığı veya eğitim verilmediği sürece kullanılmaya uygun değildir. Küçük çocuklar, cihazla 
oynamadıklarından emin olmak için her zaman denetim altında bulundurulmalıdır. 
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     DİKİŞ MAKİNESİ DÜĞMESİ 
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