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Dikişe başlamadan önce, ilk olarak dikişin bu 
işlevle kullanılıp kullanılmadığını anlamak için a 
ile e arasındaki adımları takip ederek deseni test 
edin. Dikişe başlamadan önce, bitiş noktasını 
işaretleyin.

a Makineyi açın.

b Yardımcı Dikiş Ekranında, Yardımcı veya 
Karakter/Dekoratif Dikiş sekmesine basın.

c Dikişe başlayın ve sonra istenen dikiş bitiş 
noktası, sensör kaleminin dokunma 
aralığına girdiğinde makineyi durdurun.

d  öğesine basın.

→ Sensör işlevleri ekranı görünür.

e  öğesine basın.

→ Dikiş bitiş noktası ayar ekranı görünür.

Dikiş Son Noktasını Belirlemek için Sensör Kaleminin 
Kullanılması (Sürüm 1.05 veya üzeri)

Sensör kalemini kullanarak dikiş bitiş noktasının belirlenme prosedürü, Kullanım 
Kılavuzu'ndaki talimatlardan farklıdır. Aşağıdaki tavsiyeye uyun.
Bu kitapçığı Kullanım Kılavuzu ile birlikte saklamanızı tavsiye ediyoruz.

Not
• Konumu doğru bir şekilde belirlemek için, sensör kalemini kullanarak bitiş noktasına iki kez dokunun. 

Aynı noktaya dokunduğunuzdan emin olun.
• Dikişe başlamadan önce, bitiş noktasını işaretleyin.

Not
• İğne düşme aralığı, sensör kalemi ile dikiş 

bitiş noktasından en fazla 70 mm (yaklaşık 
2-3/4 inç) uzaklıkta olacak şekilde 
belirlendiğinde, makine ikinci bir dokunma 
gerektirmez. Adım f tamamlandıktan 
sonra, adım j ile devam edin. Bununla 
birlikte, gerçek dikiş bitiş noktası, 
belirlenenden biraz farklı olabilir.
Konumu doğru bir şekilde belirleyebilmek 
için, belirlemeyi ilk kez yapılacaksa, önce 
makineyi dikiş bitiş noktasına 70 mm'den 
(yaklaşık 2-3/4 inç) daha uzak bir konumda 
durdurun.

Kısa Not
• Sensör kalemi kullanılırken, iğne düşme 

noktası, seçilen dikiş bitiş noktasından 
100 mm'den (yaklaşık 4 inç) uzak bir 
konumdaysa, noktaya ikinci kez 
dokunulduğunda daha doğru bir konum 
belirlenebilir.

Not

•  öğesi kullanılabilir değilse, seçilen 
dikiş deseniyle dikiş bitiş noktası 
belirlenemez. Farklı bir dikiş deseni seçin.
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f Sensör kalemi ile, dikiş bitiş konumu olarak 
belirtilecek konuma dokunun.

→ Mevcut iğne konumuyla dokunulan konum 
arasındaki mesafe görünür.

a Dikiş bitiş noktasına, bir veya iki kez olmak üzere 
kaç kere dokunmanız gerektiği belirtilir.

b Belirlenen dikiş bitiş noktasını silmek için bu 
düğmeye basın.

c Dikişin, tamamlanmış bir desenle bitirilip 
bitirilmeyeceğini seçin.

→ Bkz. “Dikiş Bitiş Modu Tuşu” sayfa 3.
d Deseni dikmeye başlamak için bu öğeye basın.
e Sensör kalemiyle ayar belirlemeyi iptal etmek için 

bu öğeye basın.
f Önceki dikiştekiyle aynı uzaklığı kullanırken, önceki 

ayarları hatırlaması için bu öğeye basın.
→ Bkz. “Önceki Ayarların Tekrar Kullanılması” sayfa 4.

Bir kez dokunun İki kez dokunun
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Not
• Görüntülenen mesafe, mevcut iğne konumu 

ile sensör kalemiyle dokunulan konumu 
bağlayan düz bir çizginin uzunluğu değildir. 
Bu mesafe, dikiş çizgisi ile sensör kalemiyle 
dokunulan konum için dikey bir kesişmenin 
uzunluğudur.

a Görüntülenen mesafe

• Sensör kalemi dokunma aralığı dışındaki bir 
alana dokunulduğunda aşağıdaki hata 

mesajı görüntülenir.  öğesine basın ve 
sonra sensör kalemi dokunma aralığı 
içindeki bir alana dokunun.

• Bu ayar ile dikiş yaparken, kumaşı nazikçe 
tutup düz beslediğinizden emin olun.

• Sensör kalemini, dikişin bitiş noktasını 
belirlemek için kullanırken kalemi, kalibre 
edildiği andaki gibi tutmanız gerekir, aksi 
takdirde mevcut bitiş noktası, belirlediğiniz 
noktadan farklı olabilir.

• En iyi sonuçlar için, asıl projede 
kullanacağınız kumaşı ve dikiş desenini 
kullanarak test dikişi yapın.
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Dikiş Bitiş Modu Tuşu

g  öğesine basın ve dikişe devam edin.
* Ayar, ayarlama alanına sensör kalemiyle uzun süreli 

olarak dokunularak da uygulanabilir.
→ Bir dikiş bitiş noktası ayarı belirtilmiş, ekranın sol üst 

köşesinde  görünür.

→ Makine, iğneyi; belirtilen dikiş bitiş noktası 
mesafesinin yaklaşık yarısında kumaşın içinde 
otomatik olarak durdurur ve dikiş bitiş noktası ayar 
ekranı görünür.

h Sensör kalemi ile, dikiş bitiş noktası olarak 
belirtilecek konuma tekrar dokunun.

→ Mevcut iğne konumuyla dokunulan konum 
arasındaki mesafe görünür.

i Dikiş bitiş noktasını uygulamak için  
öğesine basın.

* Ayar, ayarlama alanına sensör kalemiyle uzun süreli 
olarak dokunularak da uygulanabilir.

j Dikişe yeniden başlayın.
* Makine belirtilen bitiş noktasında otomatik olarak 

durur.

Dikiş sonu ayarlanmamış. Bitiş 
noktasına ulaşıldığında, dikiş deseni 
tamamlanmamış bile olsa dikiş işlemi 
aniden durur.
Dikiş deseninin uzunluğu ayarlanır, 
dolayısıyla dikiş işlemi tamamlanmış 
bir desenle belirlenen bitiş noktasında 
durur.

Not
• Dikiş bitiş modu tuşu aşağıdaki durumlarda 

kullanılamaz.

- Yalnızca  öğesi gösterilirken. 
Seçilen dikişte, dikiş bitiş noktası ayarı 
kullanılamaz ve yalnızca bir simge 
gösterilir.

- Dikiş bitiş modu tuşu silik olarak 
görüntülendiğinde.

- Desenin tamamlanması için desen 
uzunluğunun %20'undan daha fazla 
ayarlama gerektiren bir noktada dikiş bitiş 
noktası belirlerken.

• Dikişi tam bir desenle tamamlamak için, 
desenin boyutlarının azaltılmasını tavsiye 
ediyoruz. Uzun bir desen dikerken, dikiş tam 
bir desenle tamamlanamayabilir.

Not
• Sensör kalemi kullanılarak, dikiş bitiş 

noktasına iki kez dokunulduğunda mesafe 
doğru bir şekilde belirlenir. Aynı noktaya 
dokunduğunuzdan emin olun.

• İkinci kez dokunulan nokta, ilk dokunulan 
noktadan farklıysa aşağıdaki gibi bir hata 
mesajı görüntülenir. Doğru konuma 
dokunun.

• Dikiş bitiş modu tuşu, dikiş bitiş noktası 
ikinci kez belirlenirken kullanılamaz.
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■ Önceki Ayarların Tekrar Kullanılması
Aynı kumaş ve desenle, aynı uzunluğu dikerken, 
sensör kalemini kullanarak dikiş bitiş noktasını her 
defasında tekrar belirlemek yerine önceki ayar tekrar 
kullanılabilir.
Sensör kalemini tekrar kullanmak yerine, önceki 
ayarı kullanmak için, adım c ten e e geçin sonra 

adım f de  öğesine basın.

*  öğesine basıldıysa, dikiş bitiş noktasını tekrar 

belirlemeye gerek kalmaz. Makine, dikiş bitiş 
noktasında otomatik olarak durana kadar dikiş 
yapmaya devam etmek için, adım j a göre devam 
edin.

* Dikişe başlamak için, dikiş deseninin başında  

öğesine bastığınızdan emin olun.

Not
• Bu devam etme işlevi, yalnızca iğne noktası 

ile dikiş bitiş noktası arasındaki 200 mm'lik 
(yaklaşık 8 inç) mesafe sınırlarına atanmış 
dikiş mesafesini tekrarlar. 
Eğer dikişe başladıysanız ve makineyi bitiş 
noktasını belirlemek için durdurduysanız, 

önceki ayarları kopyalamak için  
öğesine bastığınızda, makine yalnızca 
makineyi durduğunuz yerle bitiş noktası 
arasındaki mesafeyi tekrarlar.

Dikiş bitiş noktasını,  öğesine 
bastıktan sonra, sensör kalemi ile yeni bitiş 
noktasına dokunarak, değiştirebilirsiniz. 
Daha iyi sonuç almak için, bitiş noktasının, 
baştan başlayarak tekrar belirtilmesi tavsiye 
edilir.

• Dikiş bitiş noktası, aşağıdaki durumlarda 
hatırlanamaz. (Tuş kullanılabilir değil.)
- Makine kapatıldığında.
- Bir desen değiştirildiğinde, eklendiğinde 

veya silindiğinde.
- Dikiş uzunluğu değiştirildiğinde.
- Bir desen dikey olarak ters döndüğünde.
- Çift besleme ayağı 

takıldığında/çıkarıldığında.
- Çift besleme ayağının besleme 

konumlandırma kolu 
kaldırıldığında/indirildiğinde.

• Önceki ayarı iptal etmek için,  öğesine 

basın. Prosedüre adım f dan devam edin.
• Dikiş bitiş noktası tekrar hatırlanabilir, 

ancak, dikiş koşulları değiştiyse, örn.: Farklı 
kumaş kullanılıyorsa, dikiş bitiş noktası 
baştan tekrar belirlenmelidir.
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