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AÇIKLAMALAR

KOD 542TGD260

ALAN Ayakkabı ve Saraciye Üretim Teknolojisi

DAL/MESLEK Ayakkabı Üretimi

MODÜLÜN ADI Elektronik Dikiş Makinesi

MODÜL TANITIMI
Elektronik dikiş makinesinin kullanımıyla ilgili bilgi ve
becerilerin kazandırıldığı öğrenme materyalidir.

SÜRE 40/16

ÖN KOŞUL

YETERLİK Elektronik dikiş makinelerini kullanmak

MODÜLÜN AMACI

Genel Amaç
Gerekli ortam sağlandığında seri ve hatasız elektronik
dikiş makinesinde ürün dikebileceksiniz. Amaçlar
1. Elektronik dikiş makinesini dikime

hazırlayabileceksiniz.
2. Elektronik dikiş makinesini kullanabileceksiniz.
3. Elektronik dikiş makinesinin temizlik ve bakım

işlemlerini yapabileceksiniz.

EĞİTİMÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Atölye ortamı, elektronik dikiş makinesi, makine iğnesi,
tornavida, iplik, pens, mekik, masura, kesilmiş parçalar,
kompresör, temizlik bezi, temizlik fırçası, makine yağı,
yağdanlık, vb.

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

 Her faaliyet sonrasında o faaliyetle ilgili
değerlendirme soruları ile kendi kendinizi
değerlendireceksiniz.

 Modül sonunda öğretmeniniz tarafından
hazırlanacak ölçme araçlarıyla
değerlendirileceksiniz.

AÇIKLAMALAR



1

GİRİŞ

Sevgili Öğrenci

Ayakkabı geçmişten günümüze insanların en temel ihtiyaçlarından biridir. İnsanlar her
dönemde ayaklarını dış etkenlerden koruyacak bir giyeceğe ihtiyaç duymuşlardır.
Günümüzde nüfus artışı ve insanların satın alma gücünün artması ile kaliteli malzemelerden
yapılmış, estetik ve modaya uygun ayakkabı ihtiyacı da giderek artmıştır.

Ülkemizde ayakkabı ile ilgili belli standartların olmayışı ve kalifiye eleman eksikliği
ayakkabı sanayimizin yeterince gelişememesine neden olmuştur.

Bu modül ile elektronik dikiş makinelerini daha yakından tanıma imkânı bulacaksınız.
Ayrıca bu makinelerin üretim sürecine getirdiği yenilikleri ve yararları öğrenerek kendinizi
sektöre daha yakın hissedeceksiniz.

GİRİŞ
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1

Gerekli ortam sağlandığında bu modül ile elektronik dikiş makinesini dikime
hazırlayabileceksiniz.

 Ayakkabı üretiminde kullanılan elektronik dikiş makinelerini araştırarak rapor

hazırlayınız.

 Hazırlanan raporu sınıfta sunarak tartışınız.

1.ELEKTRONİK DİKİŞ MAKİNESİ

1.1. Elektronik Dikiş Makinesi Çeşitleri

Bütün dikiş makineleri elektronik olabilir. Düz tek iğneli, çift iğneli, sütunlu, overlok,
saraç gibi makinelerin elektronik tipi de olabilir. Elektronik dikiş makineleri kendi içinde de
değişiklik arz eder, otomatik iplik kesmeli, otomatik ayak kaldırmalı, elektronik panelli, 1-
500 adım otomatik dikiş programlı, hız ayarı, tuş kilidi fonksiyonlu gibi çeşitleri
bulunmaktadır.

1.2. Elektronik Dikiş Makinesinin Bölümleri ve Çalışma Prensibi

1.2.1. Elektronik Dikiş Makinesinin Bölümleri

(1) Şalter
(2) Kontrol kutusu
(3) Senkronizatör
(4) Çardak
(5) PSC kutusu
(6) Hız kontrol butonu
(7) Motor
(8) Pedal
(9) Dokunmatik geri besleme
(10) Tokatlayıcı
(11) Ayak dengeleme vidası
(12) Kademeli hız kontrol butonu
(13) Ayakta çalışma konnektörü
(14) Üretim kontrol konektörü

ÖĞRENME FAALİYETİ–1

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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Şekil 1.1: Makine bölümleri

Şalter: Motor, panel sistemi kontrolünü (PSC) ve kontrol kutusunu açma şalteri.
Kontrol kutusu: Otomatik geri besleme, program adım sayısı verme vb. kontrol kutusu

ile yapılır.
Senkronizatör: Makine kasnağına bağlıdır. İğne pozisyonunu ve dikiş hızını

belirledikten sonra PSC kutusuna sinyal verir.
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Çardak: İplik yerleştirme düzeneği.

PSC kutusu: Dikiş makinesi ve motorunu kontrol eder. İçindeki elektronik kartlar
sayesinde magnetleri (mıknatıs) çalıştırır, pedalı çalıştırır ve makineyi çalıştırmak için
gerekli yerlere elektrik gönderir.

Hız kontrol butonu: Makineyi istenilen en yüksek hıza ayarlamaya yarar. Böylelikle
motor kasnağı değişmeden hız arttırılabilir.

Motor: Makinenin yüksek süratte, orta süratte ve yavaş süratte çalışmasını sağlar.

Pedal: Pedalı ileri veya geriye basarak dikiş hızının kontrolü, otomatk ayak kaldırma
ve otomatik iplik kesme yapılabilir.

Dokunmatik geri besleme: Elle dokunarak makinede geri dikişi yapmak için
kullanılır.

Tokatlayıcı: İğne ipliği kesildikten sonra onu tokatlama ile kenara çekmeye yarar.

Ayak dengeleme vidası: Makine tablasını dengeleyip çalışma esnasındaki titreşimi
azaltmaya yarar.

Kademeli hız kontrol butonu: Maksimum dikiş hızını 1’den 12’ye kadar 400’lük
kademelerle 4500 vuruş/dakika sürate kadar ayarlamaya yarar. Buton 12 – 16 arasında iken
makinenin sürati dakikada 4500 vuruşu geçmez.

Ayakta çalışma konnektörleri: İşçinin ayakta çalışabilmesini sağlar.

Üretim kontrol konnektörü: Makineyi üretim kontrol sistemine bağlamaya yarar.

Masura iplik sarıcısı: Dikiş makinesi kolunun üzerinde bulunur. Masura sarıcısı,
dikiş işlemi sırasında boş masuraya iplik sararak yedekleme yapar. Masura sarıcısı iplik
miktar ayarlama fonksiyonu sayesinde sarma işlemi bittikten sonra durur ve iplik kesme
tertibatı masura ipliğini keser.

Yağ göstergesi: Yağ göstergesi sayesinde yağ seviyesi kolay gözlemlenebilir.

Kapaklı karter otomatik mikro yağlama sistemi: Kapaklı karter otomatik mikro
yağlama sistemi sayesinde dikilen ürünlerin yağlanma riskini ortadan kaldırır.

Otomatik iplik kesme mekanizması: Dikiş sonunda alt ve üst ipliği sonraki dikiş için
uygun uzunlukta bırakarak kesen tertibattır.

Baskı ayağı: Baskı ayağının pedal kontrolü ile azami kalkma yüksekliği 15mm’dir.
Baskı ayağı, kaldırma kolu veya dizlik kullanılarak baskı yüksek pozisyonda tutulabilir.
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1.2.2. Elektronik Dikiş Makinesinin Çalışma Prensibi

Çalışma prensibi mekanik makine ile aynıdır. Elektromotorun hareketi, dikiş
makinesine ve buradan da gerekli olan yerlere aktarılır. (Örneğin iğnenin, iplik vericinin,
çağanozun ve transportörün hareket ettirilmesi gibi). Öte yandan makinenin içindeki
motorun sağladığı dönme hareketi yukarı – aşağı harekete ( örneğin iğne ve iplik verici için)
ve ileri – geri harekete (örneğin transport için) dönüştürülmelidir.

Şekil 1.2: Makine kesiti

1.3. Makineye İğne Takma

 İğne kelepçesi (1) en yüksek konuma kaldırılır.
 İğne kelepçe vidası (2) gevşetilir ve kullanıcı tarafından bakıldığında iğnenin

aralığı arkaya gelecek şekilde iğne iğne kelepçesine tamamen geçirilir.
 İğne kelepçe vidası (2) sıkılır (Şekil 1.3).

Şekil 1.3: Makineye iğne takma
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1.4. Makineye İplik Takma

İplik, sırası ile şekilde gösterilen yerlerinden geçirilmelidir. Makineye göre farklılık
gösterir. Hatalı iplik takmak dikiş esnasında sorun yaratacağından dikkatli takılmalıdır (Şekil
1.4).

Şekil 1.4: Makineye iplik takma
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KONTROL LİSTESİ

Uygulama faaliyetinde yapmış olduğunuz çalışmayı aşağıdaki ölçütlere göre
değerlendiriniz.

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ Evet Hayır

Elektronik Dikiş Makinesine İğne Takma

1 Dikiş makinesine iğne takamadan önce şalteri kapadınız mı?

2
Volan kasnağını çevirerek iğne milini yukarıya kaldırdınız
mı?

3 İğne mili vidasını gevşettiniz mi?

4
İğneyi uzun kanalı dışarıya (sola) bakacak şekilde taktınız
mı?

5 İğneyi iğne kanalının sonuna gelinceye kadar geçirdiniz mi?

6 Vidayı tornavidayla sıkıştırdınız mı?

Elektronik Dikiş Makinesine İplik Takma

1 Bobinin çardaktaki yerleşimini kontrol ettiniz mi?

2 Bobinden gelen ipliği çubuktan geçirdiniz mi?

3 İpliği iplik yolundan ve iplik gerdiriciden geçirdiniz mi?

4 İpliğin tansiyon pulları arasından geçtiğini kontrol ettiniz mi?

5 İpliği tansiyon yayından geçirerek yön kancasına taktınız mı?

6 İpliği çengelden geçirerek iplik vericiye taktınız mı?

7
İpliği yön kancasına takarak iplik yolu kancasından geçirdiniz
mi?

8
İpliği iğne bağı iplik yoluna geçirerek makine iğnesine doğru
yönde taktınız mı?

DEĞERLENDİRME

Yaptığınız değerlendirme sonunda eksikleriniz varsa öğrenme faaliyetine geri dönerek
işlemleri tekrarlayınız. Yoksa bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2

Bu faaliyette edindiğiniz bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam sağlandığında
elektronik dikiş makinesini seri bir şekilde kullanabileceksiniz.

 Elektronik düz dikiş makinesi kullanan bir operatörle görüşerek elektronik

makinenin sağladığı avantajları ve -varsa- dezavantajları öğreniniz.

2. ELEKTRONİK DİKİŞ MAKİNESİNİN
KULLANIMI

2.1. Elektronik Dikiş Makinesi Panelinde Program Ayarı Yapma
İşlemleri

2.1.1. Paneldeki Programlama Dışı Düzenekler

Şekil 2.1: Programlama paneli

 Güç gösterge lambası(1); elektrik düğmesi açıldığı zaman yanar.
 Azami hız sınırlama düğmesi(2); sola kaydırılarak hız azaltılır ve sağa

kaydırılarak hız arttırılır (Şekil 2.1).

ÖĞRENME FAALİYETİ–2

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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2.1.2. Kontrol Paneldeki Programlama Tuşları

Şekil 2.2

 Desen seçim tuşu(1); dört farklı desen arasından bir desen seçmek için
kullanılır.

 Çiftli ileri-geri zikzak dikiş (başlangıç için) düğmesi (2); çiftli ileri-geri
zikzak dikiş işlemini başlatmak veya iptal etmek için (AÇIK/KAPALI)
kullanılır.

 Çiftli ileri-geri zikzak dikiş (dikiş sonu için) düğmesi (3); dikiş sonu için çiftli
ileri-geri zikzak dikiş işlemini başlatmak veya iptal etmek için (AÇIK/KAPALI)
kullanılır.

 Otomatik ileri-geri zikzak dikiş (başlangıç için) düğmesi (4); otomatik ileri-
geri zig-zag dikiş işlemini başlatmak veya iptal etmek için (AÇIK/KAPALI)
kullanılır.

 Otomatik ileri-geri zikzak (dikiş sonu için) düğmesi(5); dikiş sonu için
otomatik ileri-geri zikzak dikiş işlemini başlatmak veya iptal etmek için
(AÇIK/KAPALI) kullanılır.

 Dikiş adım sayısı ayarlama düğmeleri(6); A’dan D’ye olan dikiş adım
sayısının ayarlanması için kullanılır.

 Kumaş fotoseli AÇIK/KAPALI düğmesi(7); kumaş fotoseli makineye monte
edildiğinde devrededir. Dikiş sırasında kumaş fotoselinin devrede veya devre
dışı olmasını sağlar. Fotosel açıkken kumaş tek kata düştüğünde sinyal verir.

 Tek adımlı otomatik dikiş düğmesi (8); kumaş fotoseli makineye monte
edildiğinde veya dikiş makinesi sabit ölçülü dikiş modunda çalıştırıldığında
devrededir. Pedalın ön kısmı basılı tutulduğunda sensör kumaşı algılayabilir
veya sabit ölçülü dikiş modunun tamamlanmasından sonra makine otomatik
olarak iplik kesme işlemini yapacaktır.

 Otomatik iplik kesme düğmesi (9); kumaş fotoseli makineye monte
edildiğinde veya dikiş makinesi sabit ölçülü dikiş modunda çalıştırıldığında
devrededir. Pedalın ön kısmı basılı tutulduğunda sensör kumaşı algılayabilir
veya sabit ölçülü dikiş modunun tamamlanmasından sonra makine otomatik
olarak iplik kesme işlemini yapacaktır.

 İplik kesme önleme düğmesi(10); herhangi bir durumda ipliğin kesilmesini
önlemek amacıyla kullanılır.
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 Masura iplik sayacı (11); ayar değerine göre masura ipliği miktarını gösterir.
Masura ipliği kalan miktar tespit ünitesi makineye monte edildiğinde sayaç
ayarlanan adım ayarına geldiğinde uyarı sinyali verir.

 Masura sayacı sıfırlama düğmesi (12); masura iplik sayacında gösterilen
değeri ilk değere döndürmek için kullanılır.

 Masura ipliği miktarı ayarlama düğmesi (13); masura ipliği miktarlarını
ayarlamak için kullanılır (Şekil 2.2).
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2.2. Elektronik Dikiş Makinesini Kullanma İşlemleri

UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları Öneriler
 Ana şalteri açınız.  Fişi prize takarken dikkat ediniz.
 Makine şalteri (1) üzerindeki ON

düğmesine basarak makine şalterini açınız.
Enerji gösterge lambasının (2) yandığını
görünüz

Şekil 2.3

 Programlama panelinin işlem
basamaklarını yeniden gözden
geçiriniz.

 Enerji gösterge lambasının
yandığını kontrol ediniz.

 Güvenlik kurallarına uyunuz.
 Dikiş makinesini kullanmadan

önce tüm güvenlik aparatlarının
tam olduğundan emin olunuz.

 Elektrik şalterini kontrol ediniz.
 Kablo ve prizleri kontrol ediniz.

 Dikiş adım ayar düğmesinden(kadran)
uygun dikiş adımını ayarlamak için kadran
kilitleme kolunu (1) yukarı doğru iterek
dikiş uzunluğu ayarlama kadranının (2)
rahatça dönebilmesini sağlayınız.

 Masura iplik kapasitesini
belirlemek için önemlidir.
Masura sayacını ayarlamadan
önce dikiş adım ayarı yapınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
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Şekil 2.4

 Dikiş uzunluğu kadranını (2) istenilen
dikiş uzunluğunun kadran üzerinde en üst
konumda olacağı şekilde sağa ya da sola
çeviriniz. Sayı ne kadar büyükse dikiş
uzunluğu o kadar fazla olacaktır.

 Dikiş uzunluğu kadranındaki (2)
ayarı değiştirirken ileri-geri kolu
(3) yarı konumuna kadar
indirilirse kadranın
döndürülmesi kolaylaşacaktır.

 Ayar işlemini bitirdikten sonra kadran
kilitleme kolunu (1) iyice aşağıya iterek
kilitleyiniz.

 Dikiş uzunluğu ayar kadranının
(2) kilitlendiğinden emin
olunuz.

 Dikiş ayarını yaptıktan sonra
örnek parçada deneme yapınız.

 Masura iplik sayacına yüksek bir değer
giriniz (örn: 4000 dikiş).



 Masurayı masuralığa yerleştiriniz.
Kaldırma kolu ile baskı ayağını kaldırınız
ve pedala basınız. Alt ipliği sarınız.

 Dikim esnasında yedek
masuranızı masuralıkta doluma
bırakınız. Bu işlem masura
sardırmak için zaman
harcamanızı önler.

 Alt ipliğin sarılması tamamlandığında
masuralık kolu otomatik olarak orijinal
konumuna geri dönecektir. Masurayı
çıkarınız ve masurayı mekiğe yerleştiriniz.

 Masurayı, ipliğin saat yönünde
hareketini sağlayarak mekiğe
yerleştiriniz.

 Mekiği çağanoza yerleştiriniz.  İğnenin en üst konumda
olduğundan emin olunuz.

 İplik çekildiğinde masuranın
saat yönünde döndüğünden
emin olunuz.
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 Üst ipliği takınız.  Makineye iplik takma
işlemlerine bakınız.

 İğneye iplik takarken, çağanoz,
mekik, masura değiştirirken
makine şalterini kapatınız.

 İğne ucundaki ipliği tutunuz. Volanı
çevirerek alt ipliği yukarı alınız.

 Volanın rahat dönmesi için
pedala hafif basınız.

 Makinenin baskı ayağını kaldırmak için
pedalın arka tarafına (D) hafifçe basınız.
Kesilmiş deneme kumaş parçanızı baskı
ayağı altına yerleştirerek pedalı ilk
konumuna döndürünüz.

 Baskı ayağını kaldırmak için
dizlik kullanmaksızın pedalı (D)
pozisyonunda kullanmayı
alışkanlık hâline getiriniz.

 Elektronik makinede dizlik
kullanımı mekanik makinelerle
aynıdır.

 Makineyi; yavaş dikiş devrinde çalıştırmak
için pedalın ön kısmına (B) hafifçe, yüksek
dikiş devrinde çalıştırmak için pedalın ön
kısmına (A) daha kuvvetli basınız.
Makineyi durdurmak için pedalı orijinal
konumuna (C) getiriniz. Makineye iplik
kestirmek için pedalın arka tarafına (E)
tamamen bastırınız.

Şekil 2.5

 Makineyi baskı ayağı altında
kumaş yokken çalıştırmayınız.

 Makine çalışırken parmak, saç
ve elbiselerinizi
yaklaştırmayınız.

 Makinenin hareket eden
kısımlarına dokunmayınız.

 Makinenin üzerinde eşya
bırakmayınız.

 Makinede bir arıza ortaya
çıkarsa veya anormal gürültüler
olursa ya da kokular duyulursa
hemen makine şalterini
kapatınız.

 Tokatlayıcı düğmesini kullanmak için; 1
nu.lı butonu açınız.

 Tokatlayıcı (2) yeni dikiş başlangıcında
devreye girer. Fazla iplik uçları zikzak
içine gizlenir.

 Tokatlayıcı açma kapama
düğmesini gerektiğinde
kullanınız.

 Tokatlamayı kullanmak, kalite
kontrol süresini azaltacağından
üretim sürecinde kullanınız.
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Şekil 2.6

 Programlama panelini kullanmadan
makinede düz dikiş alıştırmaları yapınız.
Önce azami hız düğmesini yavaş konumda
ve sonra hızlı konumda kullanınız. Pedalı
kontrollü kullanma becerinizi geliştiriniz.

 Makine çalışırken kasnak, V
kayışı ve motora yakın noktalara
parmak saç ve elbiselerinizi
yaklaştırmayınız.

 Programlama panelinden ileri geri zikzak
tuşlarını ayarlayarak iki parçayı başlangıç
ve sonda zikzak yaparak birleştiriniz.

Resim 2.7

 Aynı uygulamayı çift ileri geri
zikzak tuşlarını seçerek
tekrarlayınız.

 Çift kat kumaş parçası üzerine değişik
uzunluklarda ve şekillerde çizgiler çiziniz.
İleri geri zikzak A, B, C, D değerlerini
değiştiriniz ve bu çizgiler üzerinden
dikiniz.

 Aynı uygulamayı çift ileri geri
zikzak tuşlarını seçerek
tekrarlayınız.

 Sabit ölçülü dikiş desenini ayarlama
düğmesini seçiniz. A, B, C, D değerlerini
ayarlayınız. Parça üzerinde denemeler
yapınız.



 Belirli uzunlukta yan dikiş şeklinde seri
parçalar hazırlayınız. Sabit ölçülü dikiş
desenini bu parçalara uygun ayarlayarak
arka arkaya yan dikiş dikimleri yapınız.

 Aynı uygulamayı pat, omuz, pat
gibi giysi bölümleri için
uygulayınız.

 Üst üste dikişli desen (ponteriz) düğmesini
seçiniz. A, B, C, D değerlerini ayarlayınız.
Parça kumaş üzerinde denemeler yapınız.
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 A, B, C değerlerini beden etiketi
genişliğine uygun ayarlayınız. Seri alarak
beden etiketi tutturma işlemini yapınız.

 Aynı uygulamayı bakım etiketi
tutturarak tekrarlayınız.

 Dikdörtgen dikişli desen (etiket dikişi)
düğmesini seçiniz. Dört kenarı dikilecek
bir etikete uygun olarak A, B, C, D
değerlerini ayarlayınız. Etiket dikişini seri
olarak tekrarlayınız.

 Bu uygulamayı farklı ölçülerde
etiketlere göre programlayarak
tekrarlayınız.

 İğne yukarı–aşağı konum ayarlama
düğmesini kullanınız.

 Apolet, cep kapağı parçalarının
köşe dikişlerinde kullanarak
pekiştirme yapınız.

 Otomatik iplik kesme ve iplik kesme
önleme düğmelerini kullanınız.
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KONTROL LİSTESİ

Uygulama faaliyetinde yapmış olduğunuz çalışmayı kendiniz ya da arkadaşınızla
değiştirerek değerlendirme ölçeğine göre değerlendiriniz.

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ Evet Hayır

1 Makineyi çalıştırmak için fişi prize taktınız mı?

2
Makine şalterindeki ON düğmesine basarak makine şalterini
açtınız mı?

3 Dikiş adım ayar düğmesinden dikiş adım ayarı yaptınız mı?

4 Masura sayacını ayarladınız mı?

5 Üst ipliği, makineye verilen sıralamada taktınız mı?

6
Pedalı açıklamalar doğrultusunda farklı seviyelerde
kullandınız mı?

7
Makineyi durdurmak için pedalı orijinal konumuna getirdiniz
mi?

8 Tokatlayıcıyı kullandınız mı?

9
Otomatik ileri-geri zikzak dikiş başlangıç ve sonlandırma
düğmelerini kullandınız mı?

10
Dikiş adım sayılarını (+) (-) düğmelerini kullanarak
değiştirdiniz mi?

11
Otomatik iplik kesme işlemini isteğe göre aktif veya pasif
hâlde kullandınız mı?

12
İğneyi üst veya alt noktada pozisyonlamak için iğne
pozisyonlama düğmesini denediniz mi?

13
Sabit ölçülü dikiş desenini omuz, yan dikiş gibi uygulamalara
göre ayarlayarak kullandınız mı?

14
Üst üste dikişli desen (ponteriz) fonksiyonunu ayarlayarak
etiket vb. uygulamalarda kullandınız mı?

15
Dikdörtgen dikişli desen (etiket dikişi) fonksiyonunu
ayarlayarak dört kenarı dikilecek dikişleri yaptınız mı?

DEĞERLENDİRME

Yaptığınız değerlendirme sonunda eksikleriniz varsa öğrenme faaliyetine geri dönerek
işlemleri tekrarlayınız. Yoksa bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3

Bu faaliyette edindiğiniz bilgi, beceri ve kullanım kılavuzu doğrultusunda elektronik
dikiş makinesinin temizlik ve bakımını yapabileceksiniz.

 Çevrenizdeki bir dikim atölyesine giderek, elektronik dikiş makinelerinin

periyodik bakımı hakkında bilgi edininiz.

3. ELEKTRONİK DİKİŞ MAKİNESİNİN
TEMİZLİK VE BAKIMI

3.1. Elektronik Dikiş Makinesinin Günlük Temizlik İşlemleri

Bir makinenin performansını korumak ve uzun bir hizmet ömrü sağlamak amacıyla
her gün temizlik işlemleri uygulanmalıdır.

ÖĞRENME FAALİYETİ–3

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları Öneriler

Şekil 3.1

 Makine kafasını arkaya yatırınız.

 Yumuşak toz bezi kullanınız.
 Makineyi kullanmadığınız zamanlarda

şalteri kapalı tutunuz.

 Mekiği (4) çıkarınız.
 Yumuşak bir bezle çağanozun (5)

tozunu alınız.
 Masurayı mekikten (4) çıkarınız ve

mekiği (4) bir bezle temizleyiniz.
 Masurayı mekiğin (4) içine

yerleştiriniz. Daha sonra mekiği (4)
tekrar makineye takınız.

 Mesai bitiminde makine ana şalterini
kapattıktan sonra fırça, hava tabancası
veya vakum motoru ile biriken tozları
temizleyiniz.

 Makine üst bölümünü ve tablasını toz
bezi ile temizledikten sonra makinenin
örtüsünü üzerine örtünüz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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3.2. Elektronik Dikiş Makinesini Yağlama Sistemi

Şekil 3.2

İşlem Basamakları Öneriler
 Dikiş makinesini kullanmadan önce

çağanoz yağlama yağ haznesini
doldurunuz.

 Şalteri kapatmayı unutmayınız.

 Yağ kanalının kapağını (1) açınız ve
makine ile birlikte verilen yağdanlığı
kullanarak yağ haznesini yağ ile
doldurunuz.

 Yağ gösterge çubuğunu sürekli kontrol
ediniz.

 Yağ gösterge çubuğunun üst kenarı (2)
yağ miktarı kontrol penceresinde (3)
bulunan üst işaret çizgi kanalına
gelinceye kadar yeterli miktarda yağ
koyunuz.

 Makineyi çalıştırdığınızda yağ
göstergesinde yağ hareketini
gözlemleyiniz.

 Dikiş makinesini çalıştırırken yağ
seviyesi, yağ gösterge çubuğunun (2)
üst kenarı; yağ kontrol penceresindeki
(3) alt çizgi kanalından aşağıya düşerse
yağı tamamlayınız.
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3.3. Elektronik Dikiş Makinesinde Basit Arızalar ve Giderme
Yöntemleri

Arıza Açıkla
ma

Sebep 1 Sebep 2 Çözüm

Program paneli
ekranı üzerinde
görüntünün
kaybolması

Şekil 3.3

Panel bağlantı
soketi yerinden
çıkmış olabilir.

Soketin takılı
olup olmadığını
kontrol ediniz.

Yağ göstergesi
penceresinde yağın
görülememesi

Şekil 3.4

Karterde yağ
bitmiş olabilir.

Kontrol ederek
yağ ilave ediniz.

İğne düzgün
takılmamış
olabilir.

İğneyi düzgün
bir şekilde
takınız.

Yanlış iğne
kullanılmış
olabilir.

İğne numarasını
ve kumaşa
uygunluğunu
kontrol ediniz.

İğne eğri veya
körelmiş olabilir.

Yeni iğne
takınız.

Üst iplik
gelişinde
problem olabilir.

Kontrol ediniz.

İğne kırılması

Şekil 3.5

Çağanoz ayarının Kontrol ediniz.
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bozulması
kırılmaya neden
olabilir.
İpliğin
dayanıklılığı az
olabilir.

İplik
sağlamlığını
kontrol ediniz.

Üst ya da alt
iplik tansiyonu
düşük veya
yüksek olabilir.

Alt– üst iplik
tansiyonunu
ayarlayınız.

İğne yıpranmış
olabilir.

Yeni iğne
takınız.

İplikler düzgün
takılmamış
olabilir.

İplik takımını
kontrol ediniz.

İğne düzgün
takılmamış
olabilir.

İğneyi düzgün
takınız.

Çağanozun
yağlanması
yeterli
olmayabilir.

Yağ göstergesini
kontrol ediniz.

Plakadaki iğne
deliği hasarlı
olabilir.

Kontrol ediniz.

İplik kopması

Şekil 3.6

Masura düzgün
sarılmamış
olabilir.

Kontrol ediniz.

İplik
yolundaki
arızalardan
dolayı iplik
kesme
sırasında
iplik aşırı
derecede
geriliyor.

İplik yolunu
kontrol ediniz.

Başlangıçta bir
veya daha fazla
adımda atlama

Şekil 3.7

İplik kesildikten
sonra iğnede
kalan iplik çok
kısadır.

Üst tansiyon
ayarı
fazladır.

Üst tansiyon
ayarını
gevşeterek uygun
ayara getiriniz.
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İğne çok
kalın olabilir.

Daha ince bir
iğne kullanınız.

İğne plakası veya
baskı ayağı
düzgün
olmayabilir veya
baskı ayağı
basıncı çok az
olabilir.

Baskı ayağı
basıncı
yeterli
değildir.

Baskı ayağı
basıncını
artırınız.

İğne çağanoz
ayarı doğru
yapılmamıştı
r

Dikiş oluşumu
için çağanoz ve
iğneyi doğru
pozisyonda
ayarlayınız.

Çağanoz ucu
iğne ipliğini
yakalayamıyor.
(Atlama
yapıyor.)

İğne yanlış
takılmış
olabilir.

İğneyi düzgün
bir şekilde
yerleştiriniz.

İplikler düzgün
bir şekilde
kesilmiyor
olabilir.

Gerekirse
hareketli bıçağı
değiştirtiniz.

Baskı ayağı
basıncı düşük
olabilir.

Baskı ayağı
basıncını
ayarlayınız.

Dişli çok aşağıda
olabilir.

Dişlinin
yüksekliğini
ayarlayınız.

Eşit olmayan dikiş

Şekil 3.8
Üst iplik
gerginliği uygun
olmayabilir.

Üst iplik
gerginliğini
kontrol ediniz.

Başlama
adımlarındaki iğne

ipliğinin ucunun
kumaş üzerine

çıkması

Şekil 3.9

İplik kesildikten
sonra iğnede çok
uzun iplik
kalıyor.

Üst tansiyon
yeterli
olmayabilir.

Tansiyon
gerginliğini
artırınız.

İplik kesildikten
sonra iğnede çok
uzun iplik
kalıyor.

Üst tansiyon
yeterli
olmayabilir.

Tansiyon
gerginliğini
artırınız.

Başlama
dikişindeki iğne

ipliğinin kumaşın
arka tarafında

toplanması
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Alt iplik
çekildiğinde
masuranın dönüş
yönü doğru
olmayabilir veya
masura hasarlı
olabilir.

Kontrol ediniz.

Şekil 3.10

Masura üzerine
çok fazla ip
sarılmış olabilir.

Masurayı tam
doldurmayınız.
Sarım miktarı
%80’den daha
fazla
olmamalıdır.

Dikişin
başlangıcında üst

ipliğin iğneden
çıkması

Şekil 3.11

Elektronik düz
dikiş
makinesinde ön
tansiyon ayarı
fazla sıkılmışsa
dikiş sonunda
otomatik kesme
tertibatının
kestiği iplik
uçları kısa
kalabilir. Yeni
dikiş
başlangıcında
iplik iğneden
çıkar.

Ön tansiyon
ayarını kontrol
ederek
gevşetiniz.

Alt dikişte
boncuklanma

görüntüsü

Şekil 3.12

Üst iplik
tansiyonu
ayarsız olabilir.

Üst iplik
tansiyonunu
ayarlayınız.

Üst dikişte
boncuklanma

görüntüsü

Alt iplik
tansiyonu
ayarsız olabilir.

Alt iplik
tansiyonunu
ayarlayınız.

İğne çok
kalındır.

Daha ince bir
iğne kullanınız.

Büzülme
Dikişin
çekmesind
en veya
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Alt ve üst iplik
tansiyon
ayarlarını kontrol
ediniz.

İğne ve masura
ipliğinin
gerginliği çok
fazladır.

İplik yolu
pürüzlüdür.

İplik yolundaki
pürüzleri
temizleyiniz.

Baskı
ayağının
basıncı çok
fazladır.

Pürüzsüz kumaş
beslemesi elde
edilinceye kadar
baskı ayağı
basıncını
azaltınız.

Baskı
ayağının altı
pürüzlüdür.

Baskı ayağının
tabanını
temizleyiniz
veya baskı
ayağını
değiştiriniz.

Baskı ayağı ile
ilgili sorun
olabilir.

Kumaşın
beslemesi
zordur.

Teflon baskı
ayağı kullanınız.

Dişli plaka
çok
yüksektir.

Dişli plakayı
yeterli besleme
gücü sağlanacak
şekilde daha
alçak pozisyona
getirtiniz.

Dişli plakada
problem olabilir.

Dişli
plakadaki diş
uçları
aşınmıştır.

Dişlerin uçlarını
bileyletiniz veya
dişli plakayı
değiştirtiniz.

Şekil 3.13

beslemenin
eşit
olmamasın
dan dolayı
dikişlerin
etrafında
büzülme
olur.

Dikiş hızı çok
fazladır.

Hızını azaltınız.

Bu görüntü üstte
oluşuyorsa
masura ipliği
mekik yaprağı
arasından çıkmış
veya mekik
bozulmuş
olabilir.

Kontrol ediniz.

Dikiş sırasında
bollukların

oluşması

Bu görüntü altta
oluşuyorsa üst
iplik
tansiyonunda

Üst iplik
tansiyon pulların
ara ara
gevşemesinin
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problem olduğu
anlaşılmalıdır.

nedenlerini
araştırınız. Baskı
ayağı baskısını,
dizliği veya
baskı ayağı
kaldırma
kolunun normal
çalışıp
çalışmadığını
kontrol ediniz.

İğne eğri olabilir. İğneyi
değiştiriniz.

İğne düzgün
takılmamış
olabilir.

İğneyi düzgün
takınız.

Makineye iplik
düzgün
takılmamış
olabilir.

İpliği yeniden
kontrol ediniz.

Baskı ayağı
basıncı düşük
olabilir.

Baskı ayağı
basıncını
ayarlayınız.

Kumaşa uygun
kalınlıkta iğne
takılmamış
olabilir.

İğne kalınlığını
kontrol ediniz.

Dikiş atlaması

Şekil 3.14

Makine
tam dikiş
yapmıyor.

Şekil
3.15

Tansiyon teli
düzgün
çalışmıyor
olabilir.

Tansiyon telini
kontrol ediniz.

Kirli dikiş
görüntüsü

Dikiş plakası
altına biriken
tozlar alt iplik ile
çekilerek dikiş
içine
sıkışabilirler.

Dişli plaka ve
çağanoz içindeki
tozları
temizleyiniz.

Şekil 3.16
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KONTROL LİSTESİ

Öğrenme faaliyetinde yapmış olduğunuz çalışmayı aşağıdaki ölçütlere göre
değerlendiriniz.

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ Evet Hayır

Elektronik Dikiş Makinesinin Günlük Temizliği

1 Makinenin günlük temizliğini yaparken şalteri kapattınız mı?

2 Çağanoz ve mekik temizliğini yaptınız mı?

3
Makine kafası tablası ve ayak kısmını toz beziyle temizlediniz
mi?

4
Fırça veya hava tabancası ile makinenin tozlarını temizlediniz
mi?

5 Makine örtüsünü üzerine örttünüz mü?
Yağlama
1 Çağanoz yağ haznesini kontrol ettiniz mi?
2 Yağ göstergesindeki yağ hareketini gözlemlediniz mi?

3
Yağ kontrol göstergesinde yağ seviyesinin belirlenen çizgiler
arasında olup olmadığını kontrol ettiniz mi?

Basit Arızaların Giderilmesi

1
Program paneli ekranı üzerinde görüntünün kaybolması
durumunda bağlantı soketini kontrol ettiniz mi?

2
Yağ göstergesi penceresinde yağ hareketi görünmüyorsa
makinenin yağ miktarını kontrol ettiniz mi?

3 Makine sürekli iğne kırıyorsa nedenlerini araştırdınız mı?

4 Makine sürekli iplik kopartıyorsa nedenlerini araştırdınız mı?

5
Dikiş başlangıcındaki dikiş adımlarında atlama olup olmadığını
kontrol ettiniz mi?

6 Dikiş adımlarının eşit boyda olup olmadığını kontrol ettiniz mi?

7
Başlama adımlarında iğne ipliğinin ucu sürekli kumaşın üzerine
çıkıyorsa nedenlerini araştırdınız mı?

8
Dikiş başlangıcında iğne ipliğinin kumaşın arka yüzünde
toplanıp toplanmadığını kontrol ettiniz mi?

9
Dikiş başlangıcında iğne ipliği iğneden çıkıyorsa nedenlerini
araştırdınız mı?

10
Kumaşın alt veya üst yüzeyinde boncuklanma görüntüsünün
olup olmadığını kontrol ettiniz mi?

11
Yapılan dikiş nedeniyle kumaşta büzülmeler olup olmadığını
kontrol ettiniz mi?

12 Dikişte atlamalar olup olmadığını kontrol ettiniz mi?

13
Yapılan çalışmada kirli dikiş görüntüsü olup olmadığını kontrol
ettiniz mi?

DEĞERLENDİRME
Yaptığınız değerlendirme sonunda eksikleriniz varsa öğrenme faaliyetine geri dönerek

işlemleri tekrarlayınız. Yoksa bir sonraki modüle geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
OBJEKTİF TEST

1. Aşağıdakilerden hangisi elektronik düz dikiş makinesi özelliklerinden değildir?

A) İplik kesme tertibatı
B) Otomatik ayak kaldırmalı
C) Kayışsız titreşimsiz sessiz çalışma
D) Elektronik panelli

2. Aşağıdakilerden hangisi elektronik düz dikiş makinesi paneli üzerinde yer almaz?

A) Masura iplik sayacı
B) Volan
C) İleri geri zikzak
D) İplik kesme

3. Programlama panelinde düğmesinin fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çiftli ileri-geri zikzak dikiş (başlangıç)
B) Çiftli ileri-geri zikzak dikiş (dikiş sonu)
C) Otomatik ileri-geri zikzak dikiş (başlangıç)
D) Otomatik ileri-geri zikzak dikiş (dikiş sonu)

4. Aşağıdakilerden hangisi iğne kırılması nedenlerinden değildir?

A) Çağanoz ayarı bozuktur.
B) Dipçik iğne miline iyi yerleşmemiştir.
C) İplik mekikten çıkmıştır.
D) Gereğinden ince iğne kullanılmıştır.

5. Dikiş başlangıcında alt ipliğin dolaşma sebebi hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?

A) Baskı ayağı basıncı yüksek olabilir.
B) Masuranın dönüş yönü doğru değildir.
C) Masura çok fazla sarılmıştır.
D) Masura düzgün bir şekilde dönmüyor olabilir.

6. Directdrive elektronik düz dikiş makinesinin en önemli özelliği …………………….
oluşudur.

7. Azami hız sınırlama düğmesi sola kaydırıldığında hızı…………..olur.

8. Yağ göstergesi penceresinde yağ görünmüyorsa, …….………………………………
olabilir.

MODÜL DEĞERLENDİRME
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PERFORMANS TESTİ

Soru 1: Başında ve sonunda zikzak yapılarak 50cm uzunluğunda tekrarlanacak bir
kapama dikişini programlayınız ve örnek parça üzerinde uygulayınız.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Eksikleriniz varsa faaliyete dönerek
tekrarlayınız.

Modülü başarıyla tamamladıysanız diğer modüle geçebilirsiniz.
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CEVAP ANAHTARLARI

MODÜL DEĞERLENDİRME CEVAP ANAHTARI

1 C
2 B
3 A
4 C
5 A
6 Kayışsız
7 Azalmış/yavaş
8 Yağ tankında yağ

bitmiştir.

CEVAP ANAHTARLARI
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