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Dikiş uzunluğu ayarı

Desen Arka Puntalama Anahtarı

Katlamalı dikiş

Serbest Desen Dikiş Anahtarı. 

 Sabit Desen Dikişli Dikiş Anahtarı 

Hız artışı 

Hız düşüşü 

Parametre artışı / Parametre azalması 

Fonksiyon parametresi düzenleme 

Anahtarı onaylama 

İğne arkası  dikişine başlama 

İğne arkası dikişini sonlandırma 

İğne duruş konumu seçimi 

Otomatik baskı ayağı kaldırma ayarı 

Ücretsiz Dikiş 

Ardışık ters dikiş 

Yavaş başlatma seçimi 

Manuel Baskı Ayağı Kaldırma ayarı 

Çok Bölümlü Dikiş 

Otomatik Fonksiyon 

İplik kesme 

İğneyi kaldırma veya doldurma 



Programa Nasıl Girilir?
• P1-P43 doğrudan "P" ye basın
• P44 ve için Üstü uzun süre "P" ye basın
“0000” açılacak, şifre “2017” ve sonra “S” 
ye basın, doğrudan P92'yi gösterecektir --- 
istediğiniz herhangi bir programı seçin. 



Detaylı işlem için ana program ve ana anahtar

• P68 En yüksek hız değişimi 
• P126 Baskı ayağı yüksekliği
• P123 Dikiş uzunluğu sınırlı
• P92 Motor sıfır noktası revize 
Not: Kontrol kutusunu, motoru veya paneli 
değiştirdiğinizde, öncelikle lütfen P92 ile çalışın, 
ardından başka bir ayarlama veya çalışma başlatın.
Motor sıfır noktası revizyonu nasıl ayarlanır?
Uzun süre "P" ye basın, "0000" gelecektir şifre "2017", sonra "S" 
ye basın, doğrudan "P92" gösterecektir, programa girmek için "S" 
ye basınız, sonra tuşuna        basın, iğne durana kadar otomatik 
çalışacaktır. 
Tamam demek, kaydetmek için "S" ye basın



aynı anahtarla aç ve kapa 

aynı anahtarla aç ve kapa

serbest dikişle kapatın 



"M" tuşu 





Elektronik diş kesme ayarı 
• İplik kesemezse P128 + P134 
ilk olarak iğneyi yukarıda tutun. 
sonra, uzun süre "P" ye basın, "0000" çıkacak, şifre "2017". 
sonra "S" ye basın, doğrudan "P92" gösterecektir , "P128" i
bulun, "S" ye basın,         tekrar basın   , bu arada hareket 

eden bıçağa bakın ve doğrulamak için gözlerinizi kullanarak 
bıçağı sabitleyin.

P134'e tekrar veri değiştirin, uygun olana kadar 
artmalıdır, ardından kaydetmek için “S” ye basın. 

this 
OK

Mekanik ayar gerek YOK !! 



• Düzeltici yönlendirilemiyorsa P137 + P80 
Uzun süre "P" ye basın, "0000"  çıkacak, şifre "2017", 
sonra "S" ye basın, doğrudan "P92"yi gösterecek, "P137" 
yi bulun, tekrar "S" ye basın ve ardından verileri P137'ye 
değiştirin = 70. 
Son olarak P80'i bulun, orijinal veri 35, 40/45/50 ... 
uygun olana kadar ayarlayabilirsiniz! 



Çok bölümlü dikiş 
(maks: 1-15 bölüm) 

• Adım 1:       Basın. 
• Adım 2: Programa girmek için       basın 
• Adım 3: Doğrudan P1.12 Gösterecektir 

P1 = 12 ilk dikiş dikişine eşit olduğu anlamına 
gelir, burada toplam 15 bölümü ayarlayabilirsiniz. 



• Adım 4: Her bölümün dikiş uzunluğunu ayarlamak istiyorsanız 

ilk olarak: uzun süre basın ekran açılacak.

sonra:dikiş uzunluğu değişikliği için           basın                        
    P1 / P2 bölümü için değişiklik          basın     

5. Adım: Kaydetmek için "S" ye basın 
Bu işlevi tekrar kullanmazsanız, normal 
çalışmayı geri almak için            serbest 
dikiş tuşuna basmanız yeterlidir. 



• İğne pozisyonu yukarı / aşağı değişimi 
Dikiş sırasında iğne konumunun aşağıda 
kalmasını istiyorsanız bu tuşa basmanız 
yeterlidir. 

Açıklama:
düzelticiden sonra iğne pozisyonu daima korunur, 
ayarlamaya gerek yoktur 



• Ayak kaldırıcı konumu yukarı / aşağı 
değişimi 

Düzeltici ayak kaldırıcı açık kaldıktan sonra 
veya dikiş sırasında durduğunuzda ayak 
kaldırıcının ayakta kalmasını istiyorsanız bu 
tuşa basmanız yeterlidir. 



Yavaş başlatma seçimi 
Açtığınızda, dikişe başlama sırasında ilk 2 iğnenin 
yavaş çalışacağı anlamına gelir.
Ayrıca Mermory fonksiyonu ile - P1 hızı 3700rpm gibi. 
“S” ye ve bu tuşa bastıktan sonra sonsuza kadar 
kaydedecektir. 



Aşağı tutmak için köşe dikişi 
için ayak kaldırıcı ayarı 

• Adım 1:"P"ye uzun süre basın,"0000"çıkacaktır. 
• Adım 2: şifre: "2017" 
• Adım 3: P92'yi açacak, ardından P127'yi bulacak 
• Adım 4: "2" seçimi yapın ve "S" ye basın 

kaydedin .



Ana Hata çözme yöntemi 
• E03: Öncelikle fişi kontrol edin, eğer her şey yolunda 

ise, ekran paneli veya contor kutusu anlamına gelir 

• E05: Bozuk Pedal değişimi
• E07: Motor sıkışmış / çağanoz yağsız / sıkışmış parçalar, 

öncelikle mekanik ve kanca yağını kontrol edin, her şey 
yolunda ise, motor kodlayıcı veya kontrol kutusu kırılmış 
demektir. 

• E14: Motor kodlayıcı / fiş sorunu 
• E15: Kontrol kutusu bozuk 
• E17: Güvenlik anahtarı
• KAPALI aydınlatma, çok sık aç / kapat anlamına 

gelir 



• E72: YUKARI iğne konumu 
"P" ye uzun süre basın, "0000" çıkacak, şifre "2017", 
sonra "S" ye basın, doğrudan "P92" gösterecek, "P72" yi 
bulun, programa girmek için "S" ye basın.
Ardından kanala dokunun ve ipliği kesin.
Check-up seviyesinin en yüksek yerde olup olmadığını 
kontrol ettikten sonra
değilse, el çarkını çevirin,
ekran 208 gösterene kadar ve kaydetmek için "S" ye bası

• E82/84/85/86/87: geri adım motor ızgarası kirli 
veya kodlayıcı bozuk. 

• E92 / 94/95/96/97: trimmer step motor ızgarası 
kirli veya kodlayıcı bozuk. 






