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Önemli Güvenlik
Bilgileri  

Önemli

Makineyi kullan›rken te-
mel güvenlik talimatlar›-

na uyulmal›d›r.  Dikifl
makinesini kullanmadan

önce bütün talimatlar›
dikkatlice okuyun. 

Kullan›m s›ras›nda tüm
temel güvenlik bilgileri-
nin afla¤›daki hususlarla

s›n›rl› olmad›¤›n› bilin. 
Bütün talimatlar› oku-

yun, bu k›lavuzu gerek-
ti¤inde baflvurmak üze-

re saklay›n. 

Güvenlik Bilgileri  

� Makineyi kullanmadan önce, bütün
ilgili güvenlik özelliklerinin ülkenizde-
ki gereksinimlere ve teknik standart-
lara uygun oldu¤undan emin olun. 

� Makine, güvenlik devreleri olmadan
çal›flt›r›lmamal›d›r.

� Makine yaln›z uygun flekilde e¤itim
alm›fl kifliler taraf›ndan çal›flt›r›lmal›-
d›r.  

� Güvenli¤iniz için, makineyi kullan›r-
ken koruyucu gözlük tak›lmal›d›r. 

� Afla¤›daki durumlarda makineyi ka-
pat›n veya fiflini prizden çekin: 

� Makineye iplik takarken veya masu-
ray› veya ça¤anozu de¤ifltirirken. 

� ‹¤neleri, bask› aya¤›n›, i¤ne plakas›-
n›, kumafl difllisini ve sürgülü plaka-
y› de¤ifltirirken.

� Makinenin bak›m›n› yaparken. 

� Makine kullan›lmad›¤›nda. 

� Ya¤lama ya¤› gözlerinize veya cildi-
nize temas ederse, bol miktarda so-
¤uk suyla y›kay›n. Yutulmas› duru-
munda derhal doktora baflvurun. 

� Tamir, parça de¤iflimi veya bak›m ifl-
lemleri yaln›z uygun flekilde e¤itim
alm›fl kifliler taraf›ndan yap›lmal›d›r.  

� Elektrik aksam› üzerindeki tamir ve
bak›m ifllemleri sadece yetkili bir kifli
taraf›ndan yap›lmal›d›r. Herhangi bir
elektrik aksam› hasar görürse, maki-
ne hemen durdurulmal›d›r. 

� Makineyi tam olarak kullanmaya bafl-
lamadan önce, makinenin ve kullan›-
c›n›n ifllemi yapabildi¤inden emin ol-
mak için bir deneme yap›lmal›d›r. 

� Dikifl makinesi, yüksek frekansl› kay-
nak makinesi ve di¤er cihazlar gibi
yüksek ses kaynaklar›n›n yak›n›na
yerlefltirilmemelidir. 

� Makine sadece uygun elektrik kablo-
su ve konnektörlerle çal›flt›r›lmal› ve
düzgün bir flekilde topraklanmal›d›r. 

� Makine, yaln›zca kullan›m k›lavuzun-
da belirtilen malzemeleri dikmek için
kullan›lmal›d›r ve kullan›m talimatla-
r›na uyulmal›d›r. 

Singer, üründe yap›lan izinsiz de¤iflik-
likler sonucu meydana gelebilecek ha-
sarlardan sorumlu olmayacakt›r. 
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Güvenli Kullan›m

� Elektrik çarpmas› riskini önlemek
için, motor kablo kutusunu açmay›n
ve kablo kutusunun içindeki parçala-
ra dokunmay›n. 

� Yaralanmalar› önlemek için, kay›fl ka-
pa¤› veya baflka herhangi bir güven-
lik devresi olmadan makineyi çal›flt›r-
may›n. 

� Olas› yaralanmalar› önlemek için ma-
kine çal›fl›rken parmaklar›n›z›, bafl›n›-
z› ve elbiselerinizi çarktan, kay›fltan
ve motordan uzak tutun. Bu parçala-
r›n yak›n›na herhangi bir cisim yer-
lefltirilmemelidir. 

� Yaralanmalar› önlemek için makine
çal›fl›rken asla parmaklar›n›z› ça¤a-
noza ve horoz kapa¤›na yaklaflt›rma-
y›n. 

� Olas› yaralanmalar› önlemek için ma-
kine kafas›n› indirirken veya kald›r›r-
ken dikkatli olun. 

� Makinenin aniden bafllamas› sonucu
kazalar› önlemek için, kullanmad›¤›-
n›z zaman daima makineyi kapat›n
veya kay›fl kapa¤›n› ve kay›fl› ç›kar›n. 

� Makinenizin bir servo motoru varsa,
bu motor çal›fl›rken gürültü ç›karmaz.
Beklenmedik çal›flma sonucu meyda-
na gelebilecek olas› kazalar› önlemek
için, makineyi kapatt›¤›n›zdan emin
olun. 

� Elektrik çarpmas›n› önlemek için, uy-
gun topraklama olmadan makineyi
çal›flt›rmay›n. 

� Elektrik boflalmas› sonucu kaza riski-
ni azaltmak veya elektrik aksam›n›n
hasar görmesini önlemek için fifli
prizden çekmeden önce makineyi ka-
pat›n. 

� Makineyi düzenli olarak temizleyin. 

å

å
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Ürünün 
Tan›t›m› 

Ürünün Tan›t›m› 
ve Teknik Özellikleri 

Elektronik ve Direct Drive Düz Dikifl Makinesi 

Elektronik ve Direct Drive Düz Dikifl Makinesi | Kullan›m K›lavuzu ve Parça Listesi 3



Makinenin
Teknik Özellik

Motorun Teknik
Özellikleri 

UTT: Otomatik ‹plik Kesici
ABT: Otomatik ‹leri-Geri Zigzag
EW: Elektrikli Tokatlay›c›  
AFL: Otomatik Ayak Kald›rma

� Çal›flma panelli direct drive servo motor C-60M

Singer
Modeli

Uygulama

Maksimum
H›z 

[spm] 

Dikifl
Uzunlu-

¤u 
[mm] 

Bask› Aya¤›
Yüksekli¤i - 

elle/dizle
[mm]

‹¤ne Mili 
Hareketi

[mm]

Ça¤anoz
Tipi

Elektrikli Cihaz 
‹¤ne
Kat.  

Ya¤lama
Ya¤lama

Ya¤› 

Singer "C"
Tipi Ya¤

Mini Hazne
Ya¤lamas› 

Japon
Normal 

Hafif- 
normal 

Normal -
a¤›r 

Tablo 1 - Makinenin Teknik Özellikleri 
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Tabla Kesme
fiemas›

Kurulum ve Ayarlama Bilgileri 

fiekil 1

Sol taraf

Sa¤ taraf

Ö
n

 t
ar

af

Çapl› 

Ç
ap

l› 
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Ya¤ Haznesinin
Tak›lmas›

Dikkat

Volandan tutmay›n
ve dikifl makinesini

iki kifliyle tafl›y›n. 
Makine hafif e¤imli

pozisyonda iken em-
niyet anahtar› ile tab-

lan›n birbirine geç-
ti¤inden emin olun. 

Ya¤ haznesi, makine tablas› olu¤unun
dört köflesinin üzerine oturmal›d›r. 

Kullan›c› taraf›nda “A”, bafl k›sm›n›
desteklemek için kullan›lan iki kauçuk
yuvay› “1”, çiviler “2” yard›m›yla tab-

fiekil 2 fiekil 3

fiekil 4 fiekil 5

lan›n uzat›lm›fl k›sm›na sabitleyin ve
mentefle taraf›ndaki “B” di¤er iki ka-
uçuk tamponu “3” da çivi yard›m›yla
tak›n.  Sonra, ya¤ haznesi (4) yerlefltiri-
lir (fiekil 2 ve 3). 

‹ki mentefleyi (1) makine yata¤›ndaki
deli¤e tak›n ve makine kafas›n›n tabla-
n›n dört köflesinde bulunan tamponla-
r›n (3) üzerine yerlefltirmeden önce
tabla menteflesinin kauçuk parças›n›n
(2) üzerine oturtun.  

Otomatik ayak kald›rma aparat› yoksa,
makine tablas›na kafa destek çubu¤u-
nu (5) tak›n. 
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Ya¤lama

Dikkat

Makineyi ilk kez veya
uzun bir aradan sonra

kulland›¤›n›zda, al›flmas›
makineyi 3000-3500
dev/dak’da çal›flt›r›n. 

Kauçuk aya¤› (5) ç›kar-
may›n. 

Makine kafas›n›, kafa destek çubu¤una
temas edinceye kadar yat›r›n. 

Kauçuk aya¤› (1) ç›kar›n, ya¤ haznesini
doldurun; e¤er ya¤ çok fazla dolduru-
lursa ya¤ haznesindeki havaland›rma
deli¤inden s›zacak veya ya¤lay›c›l› di-
kifl makinesinde düzgün ya¤lama ger-
çekleflmeyecektir. 

Ya¤, haznenin (2) oyuk iflaret çizgisine
ulafl›r. Ya¤ çok fazla doldurulursa ya¤
haznesindeki (2) havaland›rma deli¤in-
den s›zacak veya düzgün ya¤lama ger-
çekleflmeyecektir. 

Ya¤ seviyesi kontrol cam›n›n (4) (L) ifla-
retinin alt›nda ise, çubuk (3) kontrol ca-
m›n›n (4) (H) iflaretine gelinceye kadar
ya¤ haznesini belirtilen ya¤la dol-
durun. 

fiekil 6

‘H’ iflareti

‘L’ iflareti

Oyuk iflaret
çizgisi 
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Ça¤anoz Ya¤
Besleme 

Ayar›

Ça¤anoz ya¤ beslemesinin kontrol
edilmesi 

Uzun bir süre kullan›lmayan makine 3
dakika kadar boflta çal›flt›r›lmal›d›r
(Normal aral›kl› çal›flma). 

Makine çal›fl›r durumda iken ya¤ kont-
rol ka¤›d›n›n bir k›sm› yerlefltirilmeli-
dir. 

Kalan ya¤›n kontrol süresi 5 saniyedir
(süreyi bir saat ile kontrol edin). 

Uygun ya¤ miktar›n› gösteren örnek  

Ya¤ miktar› farkl› dikifl ifllemlerine göre
ayarlanabilir ancak, miktar uygun ol-
mal›d›r. Aksi takdirde, ça¤anoz ›s›na-
cak veya dikilen madde kirlenecektir. 

Ya¤ miktar›n› kontrol etmek için ya¤
miktar› kontrol ka¤›d›n› üç kez kullan›n.
Ka¤›t üzerindeki iflaret de¤iflinceye ka-
dar viday› ayarlay›n. 

Ça¤anoza beslenilen ya¤›n miktar›  

Ya¤ miktar›n› art›rmak için yatak üze-
rindeki ça¤anoz mili burcunun ayar vi-
das›n› (1) saat yönünde (A), miktar› dü-
flürmek için saatin aksi yönünde çevi-
rin. 

Ayarlamadan sonra makine 30 saniye
kadar boflta çal›flt›r›lmal›d›r. Beslenilen
ya¤›n miktar› kontrol edilebilir. 

Azaltma Art›rma

Ya¤ miktar› kontrol ka¤›d› 
Ça¤anozdan s›çrayan ya¤  

Ça¤anozdan s›çrayan ya¤  

Minimum

Maksimum

Ya¤ miktar› kontrol yeri 

Ya¤ miktar› kontrol ka¤›d› 

fiekil 7 fiekil 8

fiekil 9

Makine yata¤› 

Ça¤anoz  

Burç 
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‹¤nenin 
Tak›lmas›

Makineye ‹plik
Tak›lmas› 

Uyar›lar

‹plik say›s›na ve kullan›-
lan dikifl malzemesine

göre uygun bir i¤ne
ebat› seçin. 

‹¤ne tak›lmadan önce
güç kayna¤› 

kapat›lmal›d›r. 

‹¤ne mili en yüksek hareket noktas›na
ulafl›ncaya kadar volan› çevirin. 

Viday› (2) gevfletin ve i¤neyi (1), girintili
k›sm› (A) sa¤ tarafa (B) bakacak flekilde
tutun. 

‹¤neyi, okla gösterilen yönde sonuna
kadar yerlefltirin. 

Viday› (2) s›k›n. 

‹¤nenin uzun olu¤unun (C) sola bakt›-
¤›ndan (D) emin olun.  

Makine kafas›na iplik takarken, i¤ne
mili en yüksek pozisyonunda olmal›d›r. 

Makineye afla¤›da gösterilen s›rayla ip-
lik tak›n. ‹pli¤i i¤nede yaklafl›k 4 cm
uzunlu¤unda b›rak›n. 

(Not) 
Bu ipli¤i A k›s-
m›ndan geçir-
meyin 

fiekil 11

fiekil 10
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Masura ‹pli¤inin
Sar›lmas›

Uyar›lar

Masura ipli¤ini sarar-
ken, masura ile iplik

tansiyon diski (7) ara-
s›ndaki iplik gergin
olacak flekilde iplik

sarma ifllemine bafl-
lay›n. 

Masura ipli¤ini dikifl
yap›lmad›¤› esnada

sararken, i¤ne ipli¤ini
horozun iplik yolu

üzerinden kald›r›n ve
masuray› ça¤anoz-

dan ç›kar›n. 

1. Masura sonuna kadar masura sar›c›
milinin (1) içine itilir. 

2. Soldaki flekilde gösterilen s›rayla çar-
da¤›n sa¤ taraf›ndaki makaradan çeki-
len masura ipli¤ini geçirin. Daha sonra,
masura üzerindeki masura ipli¤inin
ucunu birkaç kez saat yönünde sar›n.
(Alüminyum masura durumunda, ma-
sura ipli¤ini kolayca takmak için masura
ipli¤i tansiyon diskinden gelen ipli¤i bir-
kaç kez saatin aksi yönünde sar›n.) 

3. Masura sar›c› koluna (2) (A) yönünde
bast›r›n ve dikifl makinesini bafllat›n.
Masura (C) yönünde döner ve masura
ipli¤i sar›l›r.  Sarma ifllemi tamamlan›r
tamamlanmaz masura sar›c› mili (1)
otomatik olarak durur. 

4. Masuray› ç›kar›n ve makas (3) ile ma-
sura ipli¤ini kesin. 

5. Masura ipli¤inin sarma miktar›n›
ayarlamak için, ayar vidas›n› (4) gevfle-
tin ve masura sar›c› ayar plakas›n› (5)
(A) yönünde (azaltma) veya (B) yönün-
de (art›rma) itin.  Daha sonra ayar vida-
s›n› (4) s›k›n. 

6. Masura ipli¤i masuraya eflit flekilde
sar›lmad›¤› durumda, somunu (6) gev-
fletin ve iplik tansiyon diskinin (7) yük-
sekli¤ini ayarlamak için masura ipli¤i
tansiyon diskini çevirin. 

� Masuran›n orta k›sm›n›n iplik tansi-
yon diskinin (7) ortas› kadar yüksek ol-
mas› standart ayarlamad›r. 

� Masuran›n alt k›sm›ndaki masura ipli-
¤inin sarma miktar› çok fazla oldu¤un-
da iplik tansiyon diskini (7) soldaki fle-
kilde gösterildi¤i gibi (A) yönünde ve
masuran›n üst k›sm›ndaki masura ipli-
¤inin sarma miktar› çok fazla oldu¤un-
da ise diski soldaki flekilde gösterildi¤i
gibi (B) yönünde itin. 

� Ayarlamadan sonra somunu (6) s›k›n. 

7. Masura sar›c› tansiyonunu ayarlamak
için iplik tansiyon somununu (8) çevirin. 

fiekil 12
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Masuran›n 
Meki¤e Tak›lmas›

Dikifl Uzunlu¤u
Ayar› 

‹plik Tansiyonu
Ayar› 

Masuray›, ipli¤in ucu sizin taraf›n›zdan
bak›ld›¤›nda sola gelecek flekilde meki-
¤e yerlefltirin. 

‹pli¤i yar›ktan (A) geçirin ve (B) yönün-
de çekin. Böylece, i¤lik tansiyon yay›n›n
alt›ndan geçecek ve çentikten (B) d›flar›
ç›kacakt›r. 

‹plik (C) çekildi¤inde, masura okla gös-
terilen yönde dönmelidir.

Dikifl uzunlu¤u dü¤mesini (1) ok yönün-
de çevirin ve makine kolu üzerindeki is-
tedi¤iniz say›da iflaret noktas›n› (A) hi-
zalay›n. 

Dü¤menin çizgileri milimetre cinsindedir.

Dikifl uzunlu¤unu art›rmak istedi¤iniz-
de, geri besleme kolunu (2) ok yönünde
bast›r›rken dikifl uzunlu¤u dü¤mesini (1)
çevirin.

fiekil 13

fiekil 14

fiekil 14

‹¤ne iplik tansiyonunun ayarlanmas›

‹plik kesildikten sonra tansiyon somunu
(1) i¤ne ipli¤inin uzunluklar› için ayarla-
nabilir. 

Somunu (1) saat yönünde çevirdi¤iniz-
de (A yönünde) i¤ne ipliklerinin uzunlu-
¤u k›salacakt›r. 

Somunu (1) saatin aksi yönünde çevir-
di¤inizde (B yönünde) i¤ne ipliklerinin
uzunlu¤u artacakt›r. 

Tansiyon somununu (2) farkl› dikifl ko-
flullar›na göre ayarlayarak i¤ne ipli¤inin
tansiyonunu ayarlay›n. 

Somunu (2) saat yönünde çevirdi¤iniz-
de (C yönünde) i¤ne ipli¤inin tansiyonu
artacakt›r. 

Somunu (2) saatin aksi yönünde çevir-
di¤inizde (D yönünde) i¤ne ipli¤inin
tansiyonu azalacakt›r. 

Masura ipli¤i tansiyonunun ayarlan-
mas›

Viday› (3) saat yönünde çevirdi¤inizde
(E yönünde) masura ipli¤inin tansiyonu
artacakt›r. 

Viday› (3) saatin tersi yönünde çevir-
di¤inizde (F yönünde) masura ipli¤inin
tansiyonu düflecektir. 
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‹plik 
Tansiyon 

Yay› Ayar› 

Horoz Hareketi -
‹plik K›lavuzu

Ayar›

Tansiyon yay› hareketinin ayarlanmas›  

Ayar vidas›n› (2) gevfletin. 

‹plik tansiyon kolunu (3) saat yönünde
çevirdi¤inizde (A yönünde) tansiyon ya-
y›n›n hareketi artacakt›r. 

‹plik tansiyon kolunu (3) saatin tersi yö-
nünde çevirdi¤inizde (B yönünde) tansi-
yon yay›n›n hareketi azalacakt›r. 

Tansiyon yay› (1) bas›nc›n›n ayarlanma-
s›  

Ayar vidas›n› (2) gevfletin ve iplik tansi-
yonu grubunu (5) ç›kar›n. 

Ayar vidas›n› (4) gevfletin ve tansiyon
kolunu (3) çevirin. 

Tansiyon kolunu (3) saat yönünde çevir-
di¤inizde (A yönünde) yay›n bas›nc› ar-
tacakt›r. 

Tansiyon kolunu (3) saatin tersi yönün-
de çevirdi¤inizde (B yönünde) bas›nç
azalacakt›r. 

� Genellikle, makine fabrikadan gönde-
rilmeden önce tansiyon yay› (1) düz-
gün bir flekilde ayarlan›r. 

� Sadece özel giysileri dikerken veya
özel iplik kullan›rken yeniden ayarla-
ma gereklidir. 

A¤›r kumafllar› dikerken, iplik k›lavuzlar›
(1) horoz taraf›ndan çekilen ipli¤in uzun-
lu¤unu artt›rmak için sola do¤ru hareket
eder (“A” yönünde).

Hafif kumafllar› dikerken, iplik k›lavuzla-
r› (1) horoz taraf›ndan çekilen ipli¤in
uzunlu¤unu azaltmak için sa¤a do¤ru
hareket eder (“B” yönünde).

‹plik k›lavuzu (1) üzerindeki iflaret çizgisi
(C) vidan›n ortas›yla hizaland›¤›nda,
standart ayarlama elde edilir. 

fiekil 16

fiekil 17
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Dizlik 
Yüksekli¤i 

Ayar› 

Dikifl Uzunlu¤u
Ayar› 

Bask› Aya¤›
Bas›nc› Ayar›

Dikkat

Bask› aya¤› 10mm ve-
ya daha fazla yukar›
kalkt›¤›nda, en alçak

pozisyonda i¤ne milinin
(2) bask› aya¤›na (3) te-

mas etmedi¤inden
emin olun. 

Dizli¤i kullan›rken, bask› aya¤›n›n stan-
dart yüksekli¤i 10mm’dir. 

Dizlik ayar vidas›n› (1) çevirerek bask›
aya¤›n›n 15mm’ye kadar yükselmesini
sa¤layabilirsiniz (fiekil 18). 

Bask› aya¤›n› kald›rmak için bask› aya¤›
kald›rma kolunu (1) (A) yönünde çevi-
rin. Bask› aya¤› yaklafl›k 5.5 mm yukar›
kalkacak ve duracakt›r. 

Kald›rma kolu (B) yönünde çevrildi¤in-
de bask› aya¤› tekrar eski konumuna
dönecektir. 

Somunu (2) gevfletin ve bask› aya¤› ya-
y› ayar dü¤mesini (1) saat yönünde çe-
virdi¤inizde (A yönünde) bask› aya¤›n›n
bas›nc› artacakt›r. 

Ayar dü¤mesini (1) saatin tersi yönünde
çevirdi¤inizde (B yönünde) bask› aya¤›-
n›n bas›nc› azalacakt›r. 

Somunu (2) s›k›n. 

Kumafllar›n normal dikifli için, bask›
aya¤› yay› ayar dü¤mesinin (1) standart
yüksekli¤i 30~32 mm (5 kg) civar›nda
olacakt›r. 

fiekil 18

fiekil 19

fiekil 20
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‹¤ne Durma
Konumu 

Ayar› 

Dikkat

a) Vida (1) ve (2) gev-
flek iken makineyi ça-

l›flt›rmay›n. 
b) Ayarlarken, viday›

gevfletmeniz yeter-
lidir; ç›karmay›n. 

‹plik kesiminden sonra durma konumu

Standart i¤ne durma konumu, kasnak
kapa¤› üzerindeki nokta iflareti (A) volan
üzerindeki nokta iflareti (B) ile hizalana-
rak elde edilir. 

‹¤ne deli¤i ile ayarlamay› yapmak için,
i¤neyi en yüksek pozisyonda durdurun
ve viday› (1) gevfletin. 

A. Viday› (1) (C) yönünde hareket ettirir-
seniz i¤ne durma zamanlamas› ileri al›-
n›r. 
B. Viday› (1) (D) yönünde hareket ettirir-
seniz i¤ne durma zamanlamas› gecikti-
rilir. 

En alçak durma konumu. 

Pedal›n ön taraf›na bas›larak pedal nötr
(bofl) konuma döndü¤ü zaman alçak i¤-
ne durma konumu afla¤›daki gibi ayar-
lanabilir. 

‹¤neyi (1) en alçak konumda durdurun,
viday› (2) gevfletin ve i¤ne deli¤inden
ayarlamay› yap›n.

A. Viday› (2) (A) yönünde hareket ettirir-
seniz i¤ne durma zamanlamas› ileri
al›n›r. 

B. Viday› (2) (B) yönünde hareket ettirir-
seniz i¤ne durma zamanlamas› gecik-
tirilir. 

fiekil 21

fiekil 22

Elektronik ve Direct Drive Düz Dikifl Makinesi | Kullan›m K›lavuzu ve Parça Listesi 14



Pedal Bas›nc› ve
Hareketi Ayar› 

Pedal 
Ayar› 

Pedal›n ön k›sm›na basmak için gerekli
bas›nc› ayarlama 

Bu bas›nç, pedal bas›nc› ayarlama yay›-
n›n (1) konumu de¤ifltirilerek ayarlana-
bilir. 

� Yay (1) (A) yönünde hareket ederse
bas›nç azal›r. 

� Yay (1) (B) yönünde çekildi¤inde ba-
s›nç artar. 

Pedal›n arka k›sm›na basmak için gerek-
li bas›nc› ayarlama 

Bu bas›nç, somun (2) kullan›larak ayar-
lan›labilir. 

� Somun (2) (C) yönünde çevrildi¤inde
bas›nç azal›r. 

� Somun (2) (D) yönünde çevrildi¤inde
bas›nç artar. 

Pedal hareketinin ayarlanmas› 

Ba¤lant› çubu¤unun konumu, pedal ha-
reketi ile de¤ifltirilebilir. 

� Ba¤lant› çubu¤unu (3) kolun (4) sol ta-
raf›ndaki deli¤ine yerlefltirdi¤inizde
pedal hareketi azal›r. 

Ba¤lant› çubu¤unun tak›lmas› 

Motor kontrol kolu (1) ve ba¤lant› çubu-
¤u (2) düzelecek flekilde pedal› (3) flekil-
de oklarla gösterildi¤i gibi sola veya sa-
¤a itin. 

Pedal aç›s›n›n ayarlanmas› 

Bu e¤imi, ba¤lant› çubu¤unun (2) uzun-
lu¤u de¤ifltirilerek istenildi¤i gibi ayar-
lan›labilir. 

Ayar vidas›n› (4) gevfletin ve ba¤lant›
çubu¤unun (2) uzunlu¤unu ayarlay›n. 

fiekil 23

fiekil 24
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Pedal›n
Çal›flmas›

Pedal afla¤›daki dört aflamada çal›flt›r›l›r. 

‘A’ ad›m› konumu 

Pedal›n ön k›sm›na iyice bast›¤›n›zda
makine yüksek dikifl h›z›nda çal›fl›r. 

‘B’ ad›m› konumu

Pedal›n ön k›sm›na hafif bast›¤›n›zda
makine düflük dikifl h›z›nda çal›fl›r. 

‘C’ ad›m› konumu (Bofl) 

Pedal› orijinal konumuna ald›¤›n›zda
makine durur (i¤ne yukar›da veya afla¤›-
da). 

‘D’ ad›m› konumu (Sadece otomatik
ayak kald›rma kolu)

Pedal›n arka k›sm›na hafif bast›¤›n›zda
ayak kald›rma kolu yukar› kalkar. 

‘E’ ad›m› konumu

Pedal›n arka k›sm›na iyice bast›¤›n›zda
makine ipli¤i keser.  

Notlar: 

1) Makine otomatik geri dikifl modunda iken, pedal bofl konumuna al›n›rsa, ge-
ri dikifl dikildikten sonra makine duracakt›r. 

2) Yüksek ve düflük h›zl› dikiflten hemen sonra pedal›n arka k›sm›na basarsan›z
makine normal iplik kesme ifllemi yapacakt›r.  

3) Makine iplik kesme ifllemine bafllad›ktan hemen pedal› bofl konuma al›rsan›z
makine iplik kesme ifllemini tamamen gerçeklefltirecektir.  

4) Makine, i¤ne afla¤› pozisyonda iken durdu¤unda ve i¤neyi yukar› kald›rmak
istedi¤inizde, pedal›n arka k›sm›na bir kez bas›n. 

5) Makinenin otomatik ayak kald›rma kolu varsa, makineye “D” ad›m› konumu
ilave edilir.  Bask› aya¤›n›n yukar› kald›r›lmas› gerekiyorsa, pedal›n arka k›sm›-
na hafif bas›n ve aya¤›n afla¤› indirilmesi gerekiyorsa pedal› bofl konuma al›n. 

fiekil 25
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Tek Dokunufllu
Geri Dikifl 

Ayar› 

‹plik Tokatlay›c›
Ayar› 

Geri dikiflin yap›lmas›  

Tek dokunufllu dü¤meye (1) bas›ld›¤›n-
da makine geri dikifl diker. 

Tek dokunufllu dü¤me (1) bas›l› tutuldu-
¤u sürece makine geri dikifl dikmeye de-
vam eder. 

Tek dokunufllu dü¤me (1) b›rak›ld›¤›nda
makine normal dikifle döner. 

fiekil 26

fiekil 27

Tek dokunufllu konum ayarlamalar› 

Ayar vidas›n› (2) gevfletin ve dü¤meyi
(1) ok yönünde çevirin. 

Tek dokunufllu dü¤me taban›n›n (4)
yüksekli¤ini ayarlamak istedi¤inizde,
makine kafas›n›n arka taraf›ndaki ayar
vidas›n› (3) gevfletin ve taban› yukar› ve-
ya afla¤› itin. 

Tokatlay›c› Konumu  

‹plik tokatlay›c›s›n›n konumunu malze-
menin kal›nl›¤›na göre ayarlay›n. Ayar-
lama ifllemi afla¤›daki gibidir. 

Volan üzerindeki beyaz nokta iflaretini
(1) makine kolu üzerindeki nokta iflareti
(2) ile hizalamak için volan› normal yön-
de çevirin. 

‹plik tokatlay›c›s›n›n düz k›sm› ile i¤ne-
nin merkezi aras›ndaki mesafeyi 1.0
mm’ye ayarlay›n. 

‹plik tokatlay›c›, bas›lacak ve tokatlay›c›
burcu (4) ile sabitlenecek flekilde tokat-
lay›c› ayar vidas›n› (3) s›k›n. 

‹plik tokatlay›c› gerekmedi¤i zaman, ip-
lik tokatlay›c› dü¤mesini “KAPATIN”. 
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‹¤ne ile
Ça¤anoz

Aras›ndaki
Boflluk Ayar› 

Önlemler 

Boflluk çok az ise, ça-
¤anozun uçlar› afl›na-
cak ve boflluk çok faz-

la ise, dikifller atlan›-
lacakt›r. 

Ça¤anozu de¤ifltirir-
ken, orijinal bir ça¤a-

noz kullan›lmal›d›r. 

‹¤ne mili yüksekli¤inin ayarlanmas› 

‹¤ne mili (2) en alçak pozisyonunda
oluncaya kadar volan› çevirin ve ayar
vidas›n› (1) gevfletin. 

‹¤ne mili (2) üzerindeki çizgiyi (A) i¤ne
mili alt burcunun (3) alt ucuyla  hizala-
d›ktan sonra ayar vidas›n› (1) s›k›n. 

Ça¤anoz konumunun ayarlanmas› 

‹ki ça¤anoz ayar vidas›n› gevfletin ve
i¤ne mili üzerindeki çizgi (B) i¤ne mili
alt burcunun (3) alt ucuyla hizalan›nca-
ya kadar volan› çevirin. 

Yukar›daki ayarlama ad›mlar›ndan
sonra ça¤anozun ucu (5) i¤nenin (4) (a)
ortas›yla hizalan›r; i¤ne ile ça¤anoz (5)
aras›ndaki bofllu¤un 0.04~0.1 mm (b)
oldu¤undan emin olun. 

fiekil 28

‹¤nenin merkezi  
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‹plik 
Kesme 

Ayar›  

‹plik kesme kam› konumunun ayarlan-
mas›  (fiekil 29) 

‹¤ne, tabandan 5.0 mm kadar yukar› kal-
k›ncaya kadar volan› çevirin. 

Makaral› (3) iplik kesme mili iplik kesme
kam›n›n (1) iç bükey k›sm›na temas
edinceye kadar iplik kesme solenoidine
(4) bas›n. 

Konum ayar vidas›n› (2) hafif s›k›n. 

Daha sonra, iplik kesme solenoidini (4)
b›rak›n ve kam (1) ile iplik kesme tahrik
mili (3) aras›ndaki boflluk 0.5 mm olun-
caya kadar kam (1) konumunu ayarla-
mak için viday› (2) gevfletin. 

Ayarlamadan sonra, viday› (2) iyice s›-
k›n. 

(Yeniden kontrol edin) 

Makaral› (3) kesme mili iplik kesme ka-
m›n›n (1) iç bükey k›sm› ile kavraflt›¤›n-
da, her ikisi aras›ndaki bofllu¤un 0.6-0,8
mm oldu¤undan emin olunmal›d›r (fie-
kil 30). 

Karfl›t ve hareketli b›çaklar›n konumu-
nun ayarlanmas›  (fiekil 31) 

Makaral› (3) iplik kesme mili iplik kesme
kam›nda (1) en yüksek pozisyonda iken,
karfl›t b›ça¤›n (8) ön ucu ile hareketli b›-
ça¤›n (7) kenar› 0.2-0.5 mm kadar kav-
raflmal›d›r. 

Ayarlama gerekiyorsa, makaral› (3) iplik
kesme tahrik mili kesme kam›n› (1) geç-
meden b›çak mili krank kolunu (6) hare-
ket ettirin.  

Viday› (5) gevfletin ve karfl›t b›ça¤›n (8)
ön ucu ile hareketli b›ça¤›n (7) kenar›
0.2-0.5 mm kadar kavrafl›ncaya kadar
b›çak mili krank kolunu itin. 

Daha sonra viday› (5) iyice s›k›n. 

fiekil 29

fiekil 30 fiekil 31

Dönme yönü 
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Kumafl Difllisi
Yüksekli¤i ve

E¤imi 

Dikkat

Kumafl difllisinin e¤i-
mi sadece bir mil ile

ayarlan›rsa, kumafl
difllisinin yüksekli¤i
de¤iflir.  Her iki mil
ile ayarlad›¤›n›zdan

emin olun. 
Kumafl difllisinin ha-
reket konumu, milin

ayar konumuna göre
kayd›r›labilir.  Bu s›-

rada, kumafl difllisi
mili kolundaki (7)

ayar vidas›n› (5) gev-
fletin ve hareket ko-
numunu ayarlay›n.

Not

� Kumafl›n dengesiz
bir flekilde beslenme-
sini önlemek için, ku-
mafl difllisinin ön ta-
raf›n› yukar› kald›r›n. 
� Kumafl›n büzülme-

sini önlemek için, ku-
mafl difllisinin ön

taraf›n› indirin. 

Kumafl difllisi (A) en yüksek pozisyo-
nunda iken, difller 191K-20/-20F modeli
için i¤ne plakas›n›n (B) üst yüzeyinden
0.75 - 0.85 mm ve 191K-30/- 30F mode-
li için 0.95 ve 1.05 mm yukar›da olmal›-
d›r. 

Yüksekli¤i kullan›lacak malzemeye gö-
re ayarlay›n. 

Kumafl difllisi tahrik milindeki (1) ayar
vidas›n› ve kumafl difllisi sal›ncak milin-
deki (3) ayar vidas›n› gevfletin. 

Kumafl difllisi yüksekli¤inin ayarlanmas› 

Kumafl difllisi tahrik milini (1) afla¤›daki
gibi çevirin. 

‘A' yönünde çevrildi¤inde, kumafl diflli-
sinin yüksekli¤i besleme çubu¤u (6) ile
artar. 

‘B' yönünde çevrildi¤inde, kumafl diflli-
sinin yüksekli¤i besleme çubu¤u (6) ile
azal›r. 

Kumafl difllisi e¤iminin ayarlanmas› 

Kumafl difllisi sal›ncak milini (3) afla¤›-
daki gibi çevirin. 

‘C' yönünde çevrildi¤inde, kumafl diflli-
sinin ön taraf› besleme çubu¤u (6) ile
yukar› kalkar. 

‘D' yönünde çevrildi¤inde, kumafl difl-
lisinin ön taraf› besleme çubu¤u (6) ile
afla¤› iner. 

Ayarlamadan sonra ayar vidalar›n› (2
ve 4) iyice s›k›n. 

fiekil 32

a: Kumafl difllisi
b. ‹¤ne plakas›
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Besleme Zaman-
lamas› Ayar› 

Dikkat

Besleme eksantrik kam›
çok fazla hareket eder-

se i¤ne k›r›lacakt›r. 

Besleme zamanlamas›, besleme eksant-
rik kam›n›n (1) durma konumu de¤ifltiri-
lerek ayarlan›labilir. 

Dikifl makinesi geriye do¤ru yatar. 

Besleme eksantrik kam›ndaki (1) iki ayar
vidas›n› (1) gevfletin. 

Besleme zamanlamas›n› afla¤›daki gibi
de¤ifltirmek için besleme eksantrik ka-
m›n› (1) çevirin. 

Standart konum için, besleme çubu¤u
tahrik kolu göstergesinin merkez iflareti-
ni (3) besleme tahrik milindeki çizgi (4)
ile hizalay›n. 

Kumafl›n dengesiz beslenmesini önle-
mek üzere besleme zamanlamas›n› ileri
almak için, besleme eksantrik kam›n› (1)
ok yönünde (+) itin. 

Dikifl s›k›l›¤›n› art›rmak üzere besleme
zamanlamas›n› geciktirmek için, besle-
me eksantrik kam›n› (1) ok’un aksi yö-
nünde (-) itin. 

Standart

‹leri alma 

Geciktirme 

fiekil 33
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‹plik Tansiyonu
Alma

Mekanizmas› 

Dikkat

De¤ifltirme vidas›n›
(1), iplik tansiyonu

de¤ifltirme plakas›n›n
(2) alt veya üst konu-
munun d›fl›ndaki her-

hangi bir konumda
kullanmay›n. 

Vida fabrikada alt ko-
numa ayarlanm›flt›r. 

Bask› Aya¤›n›n
Mikro Kald›rma

Mekanizmas› 

Dikkat

Bask› aya¤› mikro
kald›rma mekanizma-
s› kullan›lmad›¤›nda,

vidan›n (1) yüksekli¤i-
ni dikifl makinesinden
yaklafl›k 11.0 mm da-
ha yüksek olacak fle-
kilde ayarlay›n. Dikifl
makinesi, mikro kal-
d›rma mekanizmas›

çal›fl›r durumda iken
kullan›l›rsa, yeterli

besleme kuvveti elde
edilemez. 

‹plik tansiyonu alma mekanizmas› için,
dikifl s›ras›nda bask› aya¤› kald›r›lm›fl ol-
sa bile i¤ne ipli¤i gevfletilmeden dikifl
dikilebilir. 

(Bask› aya¤›n›n üst üste binmifl kal›n k›-
s›mda hafif yukar› kald›r›lm›fl olmas› bi-
le iplik tansiyonunun de¤ifltirilmesini
önleyebilir). 

Ayarlamay› afla¤›daki gibi yap›n.  

Makine kafas›ndaki lastik tapay› ç›kar›n
ve alt›gen anahtarla iplik tansiyonu de-
¤ifltirme vidas›n› (1) gevfletin. 

De¤ifltirme vidas›n› (1) iplik tansiyonu
de¤ifltirme plakas›n›n (2) üst taraf›na ta-
k›n. Bask› aya¤› kald›r›lsa bile iplik tansi-

yonu diski yukar› kalkmaz ve i¤ne ipli¤i
gevflemez. (‹plik tansiyonu diski sade-
ce iplik kesildi¤inde yukar› kalkar). 

Kadife veya benzeri tüylü kumafllar› di-
kerken, bask› aya¤› mikro kald›rma me-
kanizmas› için vida (1) kullan›larak ku-
mafl›n kaymas› veya hasar görmesi ihti-
mali azalt›l›r.  

Somun (2) gevfletilmiflken, bask› aya¤›
mikro kald›rma mekanizmas› vidas›n›
(1) kademeli olarak s›k›n, bask› aya¤›n›,
kumaflla eflleflinceye kadar hassas bir
flekilde kald›r›labilece¤i konuma ayarla-
y›n ve somun (2) ile sabitleyin.  

fiekil 35

fiekil 34
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Makine Kafas›n›n
Temizlenmesi 

Ya¤lama

Güvenlik 
Kontrol

Bak›m

Makine kafas›ndaki tozlar› almak için
makineyi düzenli olarak yumuflak ve ku-
ru bir bezle silin.
Yüzeyi temizlemek için herhangi bir tip
leke tineri kullanmay›n. 

Makine uzun bir süre kullan›lmam›flsa,
makineyi 3,3 ila 3,4 aras›ndaki bölüm-
lerde belirtildi¤i gibi ya¤lay›n.  

Bütün güvenlik donan›mlar›n›n düzgün
tak›ld›¤›n› ve ayarland›¤›n› düzenli ola-
rak kontrol edin. 

Makine kafas›n›n tüm tespit ve destek
vidalar›n›n yeterince s›k›ld›¤›n› kontrol
edin.

V-kay›fl›n çok fazla afl›nmad›¤›n› ve ger-
ginli¤inin uygun oldu¤unu kontrol edin. 

Elektrik motorunda afl›r› ›s›nma olmad›-
¤›n› ve elektrik kablosu ile fiflin hasar
görmedi¤ini kontrol edin.
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Ar›za giderme

1. ‹¤ne yanl›fl tak›lm›fl. 

2. Yanl›fl i¤ne tipi veya büyüklü¤ü. 

3. ‹¤ne bükülmüfl. 

4. Ça¤anoza olan mesafe yanl›fl.

Sorunlar Olas› Nedenleri 

5. ‹¤ne, i¤ne plakas›ndaki veya bask› aya¤›ndaki i¤ne
deli¤ine ortalanmam›fl. 

1. Düflük kaliteli iplik.

2. ‹plik i¤ne deli¤inden daha kal›n. 

3. ‹plik yanl›fl tak›lm›fl. 

4. ‹plik çok fazla gergin.

5. ‹¤ne yanl›fl tak›lm›fl. 

6. Çardak yanl›fl tak›lm›fl. 

1. ‹¤ne ile ça¤anoz ucu aras›ndaki mesafe yanl›fl.

2. ‹plik yanl›fl tak›lm›fl. 

3. ‹¤ne yanl›fl tak›lm›fl. 

4. Yetersiz iplik tansiyonu. 

5. Ça¤anozun ucu hasarl›. 

6. ‹¤ne bükülmüfl. 

1. ‹plik yanl›fl tak›lm›fl. 

2. ‹plik i¤ne deli¤inden daha kal›n. 

3. Yetersiz iplik tansiyonu. 

4. ‹¤ne ile ça¤anoz ucu aras›ndaki mesafe ayar› yanl›fl.

1. ‹plik çok fazla gergin.

2. Germe yay› çok gergin.

3. Bask› aya¤›n›n bas›nc› yetersiz. 

4. Kumafl difllisi yüksekli¤i yetersiz. 

5. ‹¤ne çok kal›n. 

7. ‹plik tansiyon diski, iplik k›lavuzu, i¤ne, ça¤anoz
ucu ve i¤ne plakas› çapaklanm›fl. 

8. Ça¤anoza olan mesafe yanl›fl. 

1. ‹¤neyi düzgün tak›n. 

2. Kumafla ve ipli¤e uygun i¤ne kullan›n. 

3. ‹¤neyi de¤ifltirin.   

4. Ça¤anozu yeniden ayarlay›n.

Olas› Çözümler  

5. ‹¤ne plakas›n› ve bask› aya¤›n› yeniden ayarlay›n. 

1. ‹pli¤i de¤ifltirin. 

2. Kumafla ve ipli¤e uygun i¤ne kullan›n. 

3. Makineye düzgün bir flekilde yeniden iplik tak›n.

4. ‹plik tansiyon somununu yeniden ayarlay›n.

5. ‹¤neyi düzgün tak›n. 

6. Çarda¤› düzgün tak›n. 

1. ‹¤ne ile ça¤anoz ucunu yeniden ayarlay›n.

2. Makineye düzgün bir flekilde yeniden iplik tak›n.

3. ‹¤neyi düzgün tak›n. 

4. ‹plik tansiyon somununu yeniden ayarlay›n.

5. Yenisiyle de¤ifltirin. 

6. ‹¤neyi de¤ifltirin.   

1. Makineye düzgün bir flekilde yeniden iplik tak›n.

2. Kumafla ve ipli¤e uygun i¤ne kullan›n. 

3. ‹plik tansiyon somununu yeniden ayarlay›n.

4. ‹¤ne ile ça¤anoz ucunu yeniden ayarlay›n.

1. ‹plik tansiyon somununu yeniden ayarlay›n.

2. ‹plik çekme yay›n› yeniden ayarlay›n. 

3. Bask› aya¤› bas›nc›n› yeniden ayarlay›n. 

4. Kumafl difllisini yeniden ayarlay›n. 

5. Kumafla ve ipli¤e uygun i¤ne kullan›n. 

7. Z›mpara yap›n, cilalay›n veya yeni parçalarla
de¤ifltirin. 

8. ‹¤ne ile ça¤anoz ucu aras›ndaki mesafeyi yeniden ayarlay›n.

‹¤ne k›r›l›yor

‹plik kopuyor 

Büzülmüfl dikifller. 

Dikifller atlan›yor 

Dikifller gevflek  
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Parça Listesi 



Gövde ve Kapak
Parçalar›

Elektronik ve Direct Drive Düz Dikifl Makinesi | Kullan›m K›lavuzu ve Parça Listesi 26



Gövde ve Kapak
Parçalar› 

Horoz kapa¤› 

Vida SM3/16 x 40 L=9

Vida SM3/16 x 28 L=9

Yan plaka 

Vida SM3/16 x 28 L=9

Üst mil ön ya¤ fitili kelepçesi 

Lastik tapa    

Lastik tapa    

Lastik tapa    

Lastik tapa    

Vida SM3/16 x 28 L=9

Kasnak kapa¤›   

C›vata 

Emniyet contas›  

Etiket (16)

Sürgülü plaka grubu 

Sürgülü plaka

Sürgülü plaka yay›  

Vida 8M2/32 x 56 L=l.9

Vida SM11/64 x 40 L=8.5

‹¤ne plakas›

‹¤ne plakas›

Vida 

Cetvel durdurma yata¤› 

Vida SM5/64 x 28 L=7

Kol iplik k›lavuzu A

Vida SM11/64 x 40 L=6

Güvenlik etiketi 

Plaka  

Vida SM3/16 x 28 L=9

Al›n kapa¤› 

Al›n kapa¤› contas›

Lastik tapa    

Kol iplik k›lavuzu B

Vida SM11/64 x 40 L=6

Vida SM15/64 x 28 L=9

Yatak saplamas› A

Vida SM3/16 x 28 L=9

Ya¤ geri dönüfl borusu tutucusu  

Lastik tapa (küçük)

Lastik tapa

No. Parça No. Aç›klama
Adet 
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Gövde ve Kapak
Parçalar› 
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Gövde ve Kapak
Parçalar› 

Vida SM15/64 x 28 L=9

Yatak saplamas› B

Lastik tapa    

Lastik tapa    

Lastik tapa    

1 numaral› iplik tansiyonu grubu 

‹plik tansiyon k›lavuzu 

‹plik tansiyon kolu 

‹plik tansiyon diski  

‹plik tansiyon yay› 

‹plik tansiyonu somunu

Tansiyon azaltma destek pimi 

Pul plakas› 

Tansiyon azaltma pimi yay› 

‹plik çözme pimi 

‹plik tansiyon grubu 

‹plik tansiyon grubu 

Vida SM9/64 x 40 L=5.5

‹plik tansiyon kolu taban› 

Germe yay› 

‹plik tansiyon kolu 

‹plik tansiyon diski  

Disk stoplay›c›

Tansiyon yay›  

Tansiyon yay›  

Tansiyon diski stoplay›c›s›  

Tansiyon somunu

Emniyet anahtarlar› grubu

Emniyet anahtar› plakas›  

Emniyet anahtar› taban›  

Emniyet anahtar› yay›  

Emniyet anahtar› 

Vida 

Vida M2x 12

Emniyet anahtar› 

Emniyet anahtar› kablosu grubu

Muhafaza 

Kablo band› 

Vida SM11/64 x 40 L=7

Perçin 

Model plakas› 

Conta 

Arka reçine plakas› 

Ön reçine plakas› 

Kablo tutucusu
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No. Parça No. Aç›klama
Adet 



Masura Sar›c›
Parçalar› 
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Masura Sar›c›
Parçalar› 

Masura sar›c› grubu 

Vida SM9/64 x 40 L=5"

Masura sar›c› ayar plakas› 

Masura kolu 

Vida SM9/64 x 40 L=13.5 

E-ring

Dikey makara pulu 

Masura tamponu 

Masura oturma taban› grubu  

Ayar plakas› 

Yay 

Kauçuk halka    

Masura kam mili grubu 

Mandal yay› 

S›kma halkas›      

Bask› aya¤› yay›  

Masura sar›c› mili grubu 

Halka 25.5 x 6.8

Masura iplik tansiyon grubu 

‹plik tansiyonu somunu

Ba¤lant› çubu¤u yay›

‹plik tansiyon diski  

Masura iplik tansiyon çubu¤u grubu 

Somun SM11/64 x 40

Vida SM9/64 x 40 L=9

‹plik k›lavuzu plakas› 

Vida SM9/64 x 40 L=6 

‹plik kesici 

Vida SM3/16 x 28 L=10
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No. Parça No. Aç›klama
Adet 



Anamil, ‹¤ne
Mili ve 
Horoz 

Parçalar› 

Horoz grubu 

Horoz grubu 

Horoz krank mili 

Vida SM15/64 x 28 L=10.5

Yatak deste¤i 

Yatak 

Horoz krank kolu 

Vida 

Boflluk ayar burcu grubu 

Yatak 605

Yatak 608

Elektronik ve Direct Drive Düz Dikifl Makinesi | Kullan›m K›lavuzu ve Parça Listesi 32

No. Parça No. Aç›klama
Adet 



Anamil, 
‹¤ne Mili 
ve Horoz
Parçalar› 

Horoz

‹¤ne mili krank kolu  

‹¤ne mili krank kolu grubu  

Vida (sola do¤ru çevrilen) 

‹¤ne mili tutucusu 

Üst i¤ne mili burcu

Vida SM9/64 x 40 L=6 

‹¤ne mili burcu (alt)

‹¤ne mili burcu (alt)

‹¤ne mili burcu alt iplik k›lavuzu 

‹¤ne mili burcu alt iplik k›lavuzu 

Sürgülü blok  

‹¤ne mili

‹¤ne mili

Vida SM1/8 x 44 L=4.5

‹¤ne mili iplik k›lavuzu 

‹¤ne 1955-01 90/14

‹¤ne 1955-01 110/18

Volan grubu 

Volan

Ifl›¤a duyarl› cam A

fiim 

Ifl›¤a duyarl› cam B

fiim 

fiim 

Halka 18

Vida M6x8

Kablo band› 

Motor A grubu 

C›vata 

Senk. grubu 

Vida M4x8

Karfl› a¤›rl›k grubu 

Vida 

Vida SM1/4 x 40 L=6

Karfl› a¤›rl›k 

Vida 

Yatak 

Yatak deste¤i 

Vida M6x8

Masura sar›c› tahrik çark› 

Vida SM11/64 x 40 L=4

Yatak 

Üst diflli çark 

Vida M6x8

Kaplin 

Vida M6x8

Zamanlama kay›fl›  

Anamil 
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No. Parça No. Aç›klama
Adet 



Bask› Aya¤›
Parçalar› 
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Bask› Aya¤›
Parçalar› 

Kald›rma kolu

Vida 

Kauçuk halka    

El kald›rma kolu kam grubu 

Ba¤lant› mili

Kald›rma kolu ba¤lant› çubu¤u grubu

E-ring

Kald›rma kolu ba¤lant› çubu¤u 

Vida M4 x 6

Ba¤lant› kolu grubu 

Plaka  

E-ring

Kald›rma plakas› 

E-ring

Mentefle vidas› 

Kald›rma kolu ba¤lant›s› 

Mentefle vidas› 

Ba¤lant› çubu¤u 

Ba¤lant› çubu¤u k›lavuzu 

Pul  

Vida 8M3/16 x 28 L=9

Vida 

Somun SM15/64 x 28

Kablo tutucusu A

Vida SM11/64 x 40 L=7

‹plik tansiyonu alma teli   

Tansiyon alma mili  

E-Ring

E-Ring

Tansiyon azaltma geri dönüfl yay› 

Kablo tutucusu braketi 

Vida SM3/16 x 28 L=9

Bask› aya¤› yay› regülatörü 

Somun  

Bask› aya¤› k›lavuz kolu  

Bask› aya¤› yay› 

Bask› aya¤› k›lavuz braketi 

K›lavuz braketi plakas› 

Bask› aya¤› iplik k›lavuzu 

Vida SM11/64 x 40 L=18

Vida SM9/64 x 40 L=9

Burç 

Bask› aya¤› 

Vida SM9/64 x 40 L=10.5

Bask› aya¤› grubu 

Bask› aya¤› grubu 
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No. Parça No. Aç›klama
Adet 



Besleme
Mekanizmas›

Parçalar› 
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Besleme
Mekanizmas›

Parçalar› 

Bilezik grubu 

Vida 

Ayarlama taban› mili burcu 

Besleme ayar taban› 

Vida SM9/64 x 40 L=6 

Besleme ayar pimi   

Vida 

Somun  

Besleme ayar çubu¤u    

Boru  

Besleme ayar yay›  

Kumafl difllisi de¤ifltirme mili kolu B pimi 

Besleme kolu grubu 

Vida 

Besleme kolu yay›  

Besleme kolu mili burcu 

Besleme kolu mili 

Besleme kolu 

Vida M6 x 8

Geri besleme kolu stoplay›c›s› 

Vida 

Kumafl difllisi de¤ifltirme mili kolu grubu 

Vida 

Burç A 

Kumafl difllisi de¤ifltirme mili ya¤ keçesi  

Boflluk ayar burcu  

Vida 

Ayarlama kolu dayanak mili A

Vida 

Ayarlama kolu grubu 

Vida SM9/64 x 40 L=6 

Ayarlama kolu ba¤lant› kolu 

E-Ring

Ayarlama kolu dayanak mili B

Kumafl difllisi de¤ifltirme mili 

Kumafl difllisi de¤ifltirme mili kolu B 

Vida 

Somun  

Burç B 

Yay 

Pim 

Besleme regülatörü yay›

Kauçuk halka    

Kauçuk kilit pimi     

Besleme dü¤mesi

Vida SM3/16 x 28 L=18
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No. Parça No. Aç›klama
Adet 



Ça¤anoz 
Tahrik Mili ve
Besleme Mili

Parçalar› 
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Ça¤anoz 
Tahrik Mili ve
Besleme Mili

Parçalar› 

Besleme tahrik kam› grubu  

Besleme tahrik kam› grubu  

Vida SM9/64 x 28 L=6 

Besleme tahrik kam› plakas›  

Besleme tahrik kam› boflluk ayar burcu   

Yatak 

Besleme tahrik taban› kolu 

Besleme tahrik kam› 

Besleme tahrik taban› mili 

Vida SM11/64 x 40 L=7

Vida 

Yatak deste¤i 

Vida 

Yatak 

Ya¤ keçesi  

Besleme tahrik mili 

Büyük diflli grubu 

Vida SM1/4 x 40 L=8

Besleme külbütör kam›  

Vida 

‹¤ne makaras›

Besleme külbütör çubu¤u  

Besleme külbütör kam› plakas› 

Vida 8M9/64 x 40 L=6

Ya¤ keçesi  

Yatak 

Alt diflli çark   

Vida M6 x 8

Yürüme aya¤› pimi 

Ba¤lant› kolu A  

Ba¤lant› kolu B  

Vida SM9/64 x 40 L=6 

Yürüme aya¤› pimi 

Geri külbütör kolu grubu 

Vida 

Vida SM9/64 x 40 L=6 

Ya¤ keçesi grubu  

Besleme külbütör mili 

S›kma halkas›    
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No. Parça No. Aç›klama
Adet 



Ça¤anoz 
Tahrik Mili ve
Besleme Mili

Parçalar› 
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Ça¤anoz 
Tahrik Mili ve
Besleme Mili

Parçalar› 

Anamil boflluk ayar burcu   

Vida 

Besleme külbütör mili burcu 

Besleme külbütör taban› kolu 

Pul  

Vida 

Vida SM11/64 x 40 L=7

Besleme külbütör taban› mili 

Besleme taban› 

Kumafl difllisi

Kumafl difllisi

Vida 

Mekik grubu 

Masura 

Ça¤anoz grubu 

Ça¤anoz grubu 

Ya¤ keçesi  

Ça¤anoz tahrik mili burcu grubu    

Yatak deste¤i 

Yatak 

Vida SM11/64 x 40 L=4.5

Ya¤ keçesi grubu  

Ça¤anoz mili arka burcu 

Diflli, küçük

Vida SM1/4 x 40 L=8

Ya¤ keçesi vidas› 

Ya¤ fitili  

Ça¤anoz tahrik mili 

Mekik tutucusu 

Vida
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No. Parça No. Aç›klama
Adet 



‹plik Kesici
Parçalar› 
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‹plik Kesici
Parçalar› 

Muhafaza 14P 

Pim konta¤› 

Topraklama kablosu grubu 

Vida 

Yar›m dip grubu 

Vida 

Hareketli b›çak 

B›çak braketi  

Somun  

Vida 

B›çak mili ba¤lant› kolu 

Kesici b›çak 

Vida 

‹¤ne koruma parças› 

Pul  

Vida 

‹plik kesme sal›ncak kolu 

Vida 

Konumlama blo¤u  

‹plik kesme kam› sal›ncak kolu grubu 

Vida 

K›sa burç 

Vida 

‹plik kesme kam› 

‹plik kesme sal›ncak kolu mili 

‹plik kesme sal›ncak kolu 

Yay kapa¤› 

Yay 

Yay 

‹plik kesme sal›ncak kolu mili 

Vida 

Silindir mili grubu 

Somun  

‹plik kesme mili  

S›kma halkas›      

Manyetik tapa altl›¤› 

Mentefle vidas› 

Tahrik plakas›  

Plancer kolu pimi 

Somun  

Geri besleme solenoid mili 

Manyetik tapas› 

Manyetik tapa altl›¤› 

Pul  

Somun  

Vida 

Vida 

Kol  
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No. Parça No. Aç›klama
Adet 
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Ya¤lama Kab›
Parçalar› 



Ya¤lama 
Kab› 

Parçalar› 

Diflli kutusu salmastras› 

Diflli kutusu kapa¤› 

Vida SM3/16 x 28 L=10

Ya¤ kontrol cam› 

Ya¤ fitili deste¤i        

Vida SM9/64 x 40 L=6 

Ya¤ fitili  

Ya¤ keçesi bask› aya¤› 

Ya¤ geri dönüfl keçesi 

Kauçuk halka    

Ya¤ ayar vidas›  

Plancer

Plancer yay›  

Vida 

Kauçuk halka    

Ya¤lama konnektörü 

Boru  

Boru  

Distribütör 

Boru  

Boru stoplay›c› A

Boru  

Boru  

Ya¤ kab› grubu 

Pul  

Vida SM5/16 x 24 L=7

Vida SM3/16 x 28 L=9

Boru stoplay›c› B

Boru  

Boru  

Ya¤ girifli    

fiamand›ra grubu 

Kauçuk halka    

fiamand›ra muhafazas›  
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No. Parça No. Aç›klama
Adet 



Otomatik Geri
Besleme Meka-

nizmas› Parçalar›
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Otomatik Geri
Besleme Meka-

nizmas› Parçalar›

Vida SM11/64 x 40 L=7

Geri besleme solenoidi taban› 

Vida SM15/64 x 28 L=9

Geri besleme solenoid taban› grubu

Geri besleme solenoidi 

Pim konta¤› 

Geri besleme solenoid mili 

Kauçuk kilit pimi     

Pul  

E-ring

Geri besleme kolu  

Vida 

Somun  

Plancer kolu pimi 

Geri besleme dü¤mesi grubu

Geri besleme dü¤mesi taban› 

Geri besleme dü¤mesi taban k›lavuzu  

Geri besleme dü¤mesi kapa¤›

Vida SM11/64 x 40 L=7

Geri besleme dü¤mesi mili 

Geri besleme dü¤mesi deste¤i  

Geri besleme kablosu grubu

Muhafaza 14P 

Kablo band› 

Vida SM3/16 x 28 L=9
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No. Parça No. Aç›klama
Adet 



‹plik Tokatlay›c›
Parçalar› 
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‹plik Tokatlay›c›
Parçalar› 

Tokatlay›c› kapa¤›  

Vida Mx6

Tokatlay›c› solenoid grubu  

Tokatlay›c› solenoidi

Tokatlay›c› ba¤lant› burcu 

Tokatlay›c› solenoid pimi   

Elektrik kablosu  

Elektrik kablosu  

Pim konta¤› 

Güç dü¤mesi

Tokatlay›c› lasti¤i B

Tokatlay›c› taban› grubu  

Vida D=6.5 H=3.2

Tokatlay›c› menteflesi vida burcu 

Tokatlay›c› yay›  

Somun SM9/64 x 40"

Tokatlay›c› ba¤lant›s› A

Tokatlay›c› ba¤lant›s› B

Tokatlay›c› ba¤lant›s› B mentefle vidas› 

E-ring

Tokatlay›c› lasti¤i A

Somun SM11/64 x 40

Tokatlay›c› taban› 

Tokatlay›c› mili grubu  

E-ring

Tokatlay›c› 

Braket takma burcu 

Vida SM9/64 x 40 L=5

Vida M3 x 6

Vida SM3/16 x 28 L=9
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No. Parça No. Aç›klama
Adet 



Otomatik Ayak
Kald›rma Kolu

Parçalar› 
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Otomatik Ayak
Kald›rma Kolu

Parçalar› 

Somun  

Pul  

Manyetik tapa grubu

Manyetik tapa pimi 

E-ring

Manflon 

Manyetik tapa pimi ba¤lant›s› 

Vida 

Manyetik krank kolu 

Vida 

E-ring

Otomatik bask› aya¤› mili 

Pul  

Ya¤ keçesi  

Manflon 

Tokatlay›c› kapa¤›  

Vida 

Yan plaka 

Pul  

Vida 

Çekme çubu¤u braketi 

Çekme çubu¤u braketi pulu 

Vida 

Somun  

Somun  

Krank kolu 

Çekme çubu¤u 

Vida 

Vida 

Vida 

E-ring

Conta 
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No. Parça No. Aç›klama
Adet 



Ya¤ Haznesi
Parçalar› 
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Ya¤ Haznesi
Parçalar› 

Ya¤ haznesi 

Kauçuk destek 

Dizlik grubu

Somun SM15/64 x 28

Ba¤lant› kolu   

Vida M6 L=17.5

Dizlik kolu (k›sa) 

E-ring

Ba¤lant› kolu   

Mentefle vidas› D=7.24 H=3.3

Braket  

Somun M6

Vida M6 L=30

Vida M6 L=17.5

Yay 

Dizlik kolu (uzun) 

Dizlik pedi dik mili

Vida M6 L=12

Dizlik pedi plakas› deste¤i 

Dizlik pedi plakas› 

Dizlik pedi plaka lasti¤i 

Braket  

Vida M6 L=20

Dizlik pedi plaka kapa¤› 
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No. Parça No. Aç›klama
Adet 



Çardak 
Parçalar›  
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Çardak 
Parçalar›  

Çardak grubu 

Kauçuk kapak    

Makara çubu¤u (alt)

Makara çubu¤u (üst)

Makara çubu¤u ba¤lant›s› 

Makara kolu (üst)

Makara kolu (alt)

Vida 

‹plik k›lavuzu  

Makara pimi

Yayl› pul  

Pul  

Somun  

Makara deste¤i 

Makara tutucusu 

Pul  

Yayl› pul  

Somun  

Vida 

Somun  

Makara dayama tamponu 
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No. Parça No. Aç›klama
Adet 



Makine
Aksesuarlar› 
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Makine
Aksesuarlar› 

Makine mentefle plakas› 

Makine menteflesi kauçuk tamponu 

Çivi seti 

‹¤ne 1955-01 #14

‹¤ne 1955-01 #18

Tornavida (büyük)

Tornavida (orta)

Tornavida (küçük)

Masura 

Toz kapa¤› 

Makine tespit pimi 

Ya¤ kab›   

Ya¤ haznesi m›knat›s›  

Ya¤lay›c› grubu 

Dizlik bask› aya¤› kolu 

‹¤ne ipli¤i k›lavuz pimi 
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Adet 
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