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ส่วนประกอบท่ีสำคัญของจักร
1.  ฝาครอบหลอดไฟ
2.  ปุ่มตัดด้าย
3.  ปุ่มควบคุมความเร็ว
4.  ปุ่มปรับเข็มข้ึน-ลง และเย็บช้า
5.  ปุ่มเย็บถอยหลัง
6.  ปุ่มเร่ิมเย็บและหยุดจักร
7.  กล่องอุปกรณ์ (ส่วนขยายฐาน)
8.  ฝาปิดด้านบน
9.  วงล้อจักร
10.  แผงควบคุม

11.  ท่ีตัดด้าย
12.  ก้านทำรังดุมอัตโนมัติ
13.  ท่ีสนเข็ม
14.  คันเล่ือนท่ีสนเข็มอัตโนมัติ
15.  สกรูล็อคตีนผี
16.  ก้านตีนผี
17.  ตีนผี
18.  ฟันจักร
19.  แผ่นครอบฟันจักร
20.  สกรูยึดเข็ม
21.  ขอยึดด้าย
22.  เข็ม
23.  ฝาครอบกระสวย
24.  ท่ีเปิดฝาครอบกระสวย

25.  คันกระตุกด้าย(อยู่ด้านใน)
26.  แผ่นประคองด้ายบน
27.  แกนหลอดด้าย
28.  ฝาปิดหลอดด้าย
29.  ท่ีประคองเส้นด้าย(กรอด้าย)
30.  สักหลาดรองหลอดด้าย
31.  ปุ่มปรับความเข้มของแผงควบคุม
32.  แกนกรอกระสวย
33.  ท่ีบังคับการกรอด้าย(เม่ือด้ายเต็ม)
34.  ตารางลาย

34

( 2 )



35.  จอ LCD
36.  ปุ่ม OK.
37.  ปุ่ม Clear
38.  ปุ่มผูกหางด้าย
39.  ปุ่มปรับความถ่ีห่าง/ความกว้าง
       /ความตึงด้าย
40.  ปุ่มเย็บเส้นตรง
41.  ปุ่ม Utility Stitch
42.  ปุ่มลายตกแต่ง
43.  ปุ่มลายตัวอักษร
44.  ปุ่มเลือกลาย
45.  ปุ่มเลือกชุดลาย
46.  ปุ่มตรวจสอบข้อมูล

47.  ท่ียกตีนผี
48.  ปุ่มปรับระดับฟันจักร
49.  สายไฟฟ้า
50.  ขาเหยียบ
51.  หูห้ิวจักร
52.  สวิทช์เปิด-ปิด
53.  ข้ัวต่อสายไฟ
54.  ข้ัวแจ๊คท่ีต่อเข้ากับขาเหยียบ
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การต่อสายไฟก่อนใช้งาน

       ข้อควรระวัง
  -การต่อแจ๊คขาเหยียบเข้ากับตัวจักร ต้องปิด
   สวิทช์ ทุกคร้ัง
  -ต้องดูแลขาเหยียบ อย่าให้หล่นลงพ้ืนหรือห้ามวาง
    วัสดุอ่ืนใดบนขาเหยียบ
  -ให้ใช้ขาเหยียบท่ีติดมากับจักรรุ่นน้ีเท่าน้ัน

1. วางจักรบนโต๊ะที่มั่นคง (ไม่โยกเยกหรือหน้าโต๊ะ
เป็นไม้แผ่นบางๆ ซ่ึงทำให้จักรส่ันและเสียงดัง)

2-3.เสียบปลั ๊กเข้ากับช่องเสียบบนตัวจักรเสียบ
ปล๊ักตัวผู้เข้ากับเต้าเสียบไฟบ้าน

4-5.เปิดสวิทช์ไฟ ไฟแสงสว่างในตัวจักรจะสว่างขึ้น
6. เมื่อต้องการเลิกใช้งานให้ปิดสวิทช์ไฟ และปลด
ปล๊ักไฟออกจากเต้าเสียบไฟบ้าน

1-2.ปิดสวิทช์ไฟ เสียบตัวแจ๊คของขาเหยียบ เข้ากับ
ข้ัวแจ๊คท่ีตัวเคร่ือง
3-4-5.  วางขาเหยียบไว้ท่ีบริเวณเท้า และเปิดสวิทช์ไฟ

ไฟแสงสว่างในตัวจักรจะสว่างข้ึน
6.เม่ือกดขาเหยียบลงไปมากข้ึนความเร็วของจักรก็จะ
เพิ่มขึ้นเมื่อผ่อนขาเหยียบความเร็ว ก็จะลดลงและ
เม่ือยกเท้าข้ึนจากขาเหยียบ จักรจะหยุด

              ข้อควรระวัง
  1.  เม่ือยังเสียบไฟอยู่ต้องดูแลอย่างใกล้ชิด
  2.  ต้องปลดปล๊ักไฟออกจากเต้าเสียบไฟบ้านทันทีท่ีเลิก
      ใช้งานหรือก่อนการซ่อม
  3. เพ่ือไม่ให้เกิดกระแสไฟลัดวงจรและเป็นอันตรายต่อ
       ผู้ใช้งาน เมื่อต้องการจะปลดปลั๊กไฟออกจากไฟ
      บ้านให้จับที่ตัวปล๊ัก ห้ามใช้วิธีดึงท่ีสายไฟ
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อุปกรณ์ท่ีจัดมาในกล่อง

1.    เข็ม 1 กล่อง
2.    ไส้กระสวย 4 ลูก (1 ลูก ใส่อยู่ในตัวจักร)
3.    ท่ีเลาะผ้า
4.    ไขควง
5.    ฝาปิดหลอดด้าย
6.    ไขควงถอดแผ่นครอบฟันจักร
7.    แปรงทำความสะอาด
8.    ตีนผีใส(B)
9.    ตีนผีแซกริมผ้า (C)
10.  ตีนผีติดซิป (E)
11.  ตีนผีสอย (D)
12.  ตีนผีทำรังดุม (F)
13.  ตีนผีเหล็ก (A)(ติดอยู่กับตัวจักร)

ถุงครอบจักร

ถุงครอบจักรเป็นแบบไวนีลพับเก็บได้ ควรครอบ
จักรป้องกันฝุ่นทุกครั้งที่ไม่ได้ใช้งาน
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ฐานจักร (Extension Table)
ฐานจักรถูกออกแบบให้เป็นกล่องใส่อุปกรณ์ เพื่อ
ความสะดวกในการใช้งาน

a.การถอดฐานจักร (Extension Table)
คุณสามารถถอดฐานจักรโดยใช้น้ิวเก่ียวใต้ฐานแล้วเล่ือน
ไป ทางซ้ายมือ ฐานจักรจะหลุดออกอย่างง่ายดาย

b.การเปิดกล่องอุปกรณ์
เปิดกล่องอุปกรณ์ โดยใช้มือดึงเข้าหาตัว ฝากล่อง
อุปกรณ์ ซ่ึงเป็นฐานจักร จะเปิดออกโดยง่าย

การเปล่ียนตีนผี
ควรเลือกตีนผีให้เหมาะสมกับงานท่ีทำ

A การเปล่ียนตีนผี
1.หมุนวงล้อเข้าหาตัวหรือกด ปุ่มเข็มขึ้น/ลง จน
กระท่ังเข็มอยู่ท่ีตำแหน่งสูงสุด

2.เล่ือน ก้านยกตีนผีข้ึน
3.นำตีนผีออกโดยกดปุ่มปลดตีนผีด้าน หลังเข้าหา
ตัว   ตีนผีจะหลุดออก

4.วางตีนผีตัวใหม่เข้าท่ี โดยให้ตัวล็อคอยู่พอดี
5.เล่ือน ก้านยกตีนผีลง ก้านตีนผีจะทำหน้าท่ีล็อค

ตีนผีให้เกาะติดโดยอัตโนมัติ

B การถอด-ใส่ ก้านตีนผี
เมื ่อต้องการทำความสะอาดฟันจักร หรือใส่ตีนผี
พิเศษคุณสามารถถอดก้านตีนผีออกโดย

1.ปลดตีนผีออก
2.หมุนสกรูท่ียึดก้านตีนผี แล้วถอดก้านตีนผีออก
3.เม่ือต้องการจะใส่ ให้ใส่ก้านตีนผีดันข้ึนจนสุด
4.ขันสกรูให้แน่น

      คำเตือน : เพ่ือป้องกันอุบัติเหตุ
 เม่ือเปล่ียนตีนผี ต้องปิดสวิทช์ไฟก่อน
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การใส่เข็ม
โปรดเลือกเข็มท่ีหมาะกับเน้ือผ้าท่ีจะเย็บ
1. หมุนวงล้อเข้าหาตัวหรือกดปุ่มเข็มขึ้น/ลง จนกระ
ท่ังเข็มอยู่ในตำแหน่งสูงสุด

2. คลายสกรูยึดเข็มออก
3. ดึงเข็มเล่มเก่าออก
4. ใส่เข็มเล่มใหม่เข้าไปโดยให้ด้านเรียบอยู่ด้านหลัง
และดันเข้าไปให้สุด

5. หมุนสกรูล็อคเข็มให้แน่น
a. ห้ามใช้เข็มที่งอหรือเข็มทื่อ  ตรวจสอบเข็มที่

งอ โดยวางส่วนเรียบของเข็มเทียบกับพ้ืนเรียบ ระยะ a
(ตามรูป) จะห่างอย่างสม่ำเสมอจากพ้ืนเรียบ

ตารางการเลือกใช้ขนาดเข็มและเส้นด้าย
เทคนิคการเลือกใช้เข็มและเส้นด้าย คือ เลือกชนิดเข็มให้เหมาะกับชนิดของเน้ือผ้าก่อน แล้วจึงเลือก ขนาดเข็มให้
เหมาะสมกับขนาดของเส้นด้าย ให้เส้นด้ายสามารถสนเข้าในรูเข็มอย่างพอดีไม่คับหรือหลวมเกินไป

ผ้าบาง ด้ายฝ้าย No.  80 -100 ระบบ 130/705 H
จอร์เจีย, ออกานดี้, ไหม ด้ายไหม No. 60-80 No. 70-80
ผ้าขนสัตว์, มัสลิน, แพร ด้ายสังเคราะห์  No.80-100
ผ้าปานกลาง ด้ายฝ้าย No. 50-80 ระบบ 130/705 H
ลินนิน, ฝ้าย, ซาติน, ด้ายไหม No. 50 No. 80-90
ผ้าลูกฟูก, ผ้ากำมะหยี่ ด้ายสังเคราะห์  No. 50-80
ผ้าหนา ด้ายฝ้าย No. 40-50 ระบบ 130/705 H
กาเบอร์ดิน,  เวสป้อย ด้ายสังเคราะห์   No.50-60 No. 90-100
ยีนส์ ระบบ 130/705 HJ

No. 90-100
ผ้ายืด ด้ายสังเคราะห์  No. 50-80  ระบบ 130/705 H-S
เจอร์ซี่, สแปนเด็ก, ด้ายไหม No. 50  No. 80-90
Double Knit, ผ้ายืดท่ัวไป ด้ายเย็บผ้ายืด

      ชนิดของผ้า              ขนาดเส้นด้าย      ขนาดเข็ม

หมายเหตุ  :     เลือกซ้ือเฉพาะ เข็มท่ีใช้เฉพาะจักรบ้าน  ระบบ 130/705H เท่าน้ัน
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หน้าท่ีของปุ่มต่างๆ
A ปุ่มเร่ิมเย็บ/หยุดเย็บ

จักรจะเร่ิมทำงานอย่างช้าๆ  เม่ือกดปุ่มเร่ิมเย็บ เม่ือกดซ้ำอีกคร้ังจักรจะหยุด
สัญญาณไฟ :  ท่ีปุ่มเร่ิม/หยุดเย็บ มีสัญญาณไฟบอกสถานะดังน้ี
สีเขียว เม่ือเล่ือนตีนทับผ้าลง สัญญาณไฟสีเขียวสว่างข้ึนแสดงสถานะจักรพร้อมท่ีจะเร่ิมเย็บ หรือกระสวย

กำลังกรอด้าย
สีแดง เม่ือเล่ือนตีนทับผ้าข้ึน สัญญาณไฟสีแดงสว่างข้ึน จักรจะไม่สามารถเย็บได้ จนกว่าจะเล่ือนตีนผีลง

และได้สัญญาณไฟสีเขียว

B  ปุ่มเย็บถอยหลัง
ในสภาวะที่กำลังเย็บอยู่หรือฝีเข็มจักรหยุดนิ่ง ก็ตาม
เม่ือกดปุ่มน้ีค้างไว้จักรก็จะเย็บถอยหลังด้วยความเร็วต่ำ
และเม่ือปล่อยปุ่มดังกล่าวจักรก็จะหยุด

ข้อสังเกตุ : ถ้าต่อขาเหยียบเข้ากับตัวจักร และเม่ือ
กดปุ่มน้ี ค้างไว้จักรก็จะเย็บถอยหลัง  แต่ถ้าปล่อยปุ่ม
ดังกล่าวจักรก็จะเย็บข้ึนหน้าเหมือนปกติ

C ปุ่มเข็มข้ึน-ลง/เย็บช้า
ขณะท่ีจักรหยุดน่ิง เม่ือกดปุ่มน้ีเข็มจะข้ึนหรือลงสลับกัน
ขณะท่ีจักรกำลังเย็บอยู่เม่ือกดปุ่มน้ี จักรจะลดความเร็ว
ช้าลงเพื่อการเย็บที่พิถีพิถัน เมื่อกดปุ่มอีกครั้งจักรจะ
เย็บด้วยความเร็วปกติ

D ปุ่มควบคุมความเร็ว
ความเร็วจักรจะเพิ่มขึ้น เมื่อเลื่อนปุ่มนี้ไปทางขวามือ
และจะช้าลงเม่ือเล่ือนปุ่มมาทางซ้าย

ข้อสังเกตุ :  ถ้าต่อขาเหยียบเข้ากับตัวจักรปุ่มน้ี จะมี
หน้าท่ีกำหนดความ เร็วสูงสุดของจักร เพ่ือกำหนดมิให้
จักรมีความเร็ว เกินความต้องการ เหมาะสำหรับผู้เร่ิม
เย็บท่ียัง ไม่มีความชำนาญ
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E. ปุ่มตัดด้ายอัตโนมัติ
เมื่อเย็บเสร็จและกดปุ่มนี้ จักรจะทำการตัดด้ายโดย
อัตโนมัติ คุณสามารถเลื่อนชิ้นงานออกจากจักรได้
อย่าง รวดเร็วโดยไม่ต้องใช้กรรไกรจักร จะเหลือหาง ด้าย
ไว้พร้อมเย็บต่อได้ทันทีโดยไม่ต้องจับหางด้าย
ข้อควรระวัง :
1.  ห้ามกดปุ่มน้ี เม่ือไม่มีด้าย หรือเพียงต้องการจะกด
       เล่นๆ เพราะจะทำให้เคร่ืองเสียหายได้
2.  ห้ามกดปุ่มนี้ตัดด้ายที่เส้นใหญ่กว่าด้าย No.30,
ด้ายไนล่อน  หรือ ด้าย พิเศษอ่ืนๆ  ควรใช้ท่ีตัดด้าย H
หรือ กรรไกร
F. ก้านยกตีนผี
ตีนผีจะถูกยกข้ึน-ลง ด้วยท่ียกตีนผีน้ี
หมายเหตุ : จักรจะไม่เคล่ือนท่ี ถ้าตีนผีไม่ยกลง  (ยก
เว้นการกรอด้าย)

G. ท่ีลดฟันจักร
คุณสามารถลดฟันจักรเพ่ือการปักจักรหรือชุนผ้า โดย
เล่ือนปุ่มลดฟันจักร (G) ไปทางซ้าย การเย็บปกติต้อง
เล่ือนปุ่มลดฟันจักร (G) ไปทางขวา

H. ท่ีตัดด้าย
ใช้ท่ีตัดด้าย (H) เม่ือไม่สามารถใช้ท่ีตัดด้ายอัตโนมัติ
ได้ วิธีการง่ายๆโดยยกตีนผีข้ึนและจูงหางด้ายเข้าคล้อง
ท่ีตัดด้าย (H)ด้ายจะถูกตัดอย่าง ง่ายดาย

I. ฝาปิดด้านบน
คุณสามารถเปิดฝาด้านบน (I) เพ่ือร้อยด้ายหรือกรอ
กระสวย ตารางลายได้พิมพ์อยู่ด้านใน เพ่ือความ
สะดวกในการเลือกใช้

J. วงล้อจักร
เมื่อต้องหมุนวงล้อจักร เพื่อเลื่อนเข็มจักรให้เคลื่อนที่
ข้ึนหรือลง ควรหมุนวงล้อจักรในทิศทางท่ีเข้าหาตัว
มิฉะน้ันอาจทำให้ด้ายติดหรือกลไกภายในเสียหายได้
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การเลือกตะเข็บใช้งาน
Elvira  Renova  Party  มีตะเข็บใช้งานรวมรังดุมมากถึง
49 ตะเข็บ โปรดดูตาราง หน้า 39  เม่ือเปิดสวิทช์ตะเข็บ
เย็บเส้นตรงจะถูกเลือกขึ้นมาอัตโนมัติ พร้อมใช้งาน
ได้ทันที ซ่ึงดูได้จาก จอ LCD

A. ความคมชัดของจอ LCD
คุณสามารถปรับความคมชัดของจอ LCD
ได้ท่ีวงล้อปรับ LCD (รูป A)

B. การเย็บเส้นตรง
ขณะท่ีคุณใช้ตะเข็บอ่ืนอยู่  ก็สามารถกลับมาใช้ตะเข็บ
เส้นตรงได้ทันที โดยกดปุ่มเพียงคร้ังเดียว (รูป B)

C. การเลือกตะเข็บใช้งาน
1.  กดปุ่มเลือกตะเข็บใช้งาน 6 ลาย (1-6) แบบตะเข็บ
จะปรากฎบนจอ  LCD

2.  กดปุ่มข้ึน (+>>) หรือลง (<<-) ตะเข็บจะเปล่ียนไป
เป็นชุด ชุดละ 6 ลาย

3. กดปุ่ม ( > ) หรือ ( < ) เพ่ือเลือกตะเข็บท่ีต้องการ
หมายเหตุ : เม่ือกดปุ่ม  ( > ) หรือ ( < ) จนถึงตะเข็บ
ซ้ายสุดหรือขวาสุด และกดต่อไปชุดตะเข็บจะเปลี่ยน
เป็นชุดถัดไป

4. เมื่อกดปุ่ม OK จอ LCD จะปรากฎรูป หมายเลข
พร้อมลายละเอียดอ่ืนๆ ของตะเข็บ (คำอธิบายละเอียด
ในหน้าถัดไป)

การเลือกลวดลายตกแต่ง, ตัวอักษร ดูหน้า 33
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D. รายละเอียดการปรับตะเข็บ
เม่ือตะเข็บถูกเลือก ข้อมูลต่างๆ  จะปรากฎบนจอ
LCD ดังน้ี
a. รูปตะเข็บ
b.หมายเลขตะเข็บ
c. ตีนผีท่ีเหมาะสมในการใช้งาน
ภาพของตีนผี ท่ีเหมาะสมกับการใช้งาน จะปรากฎ ข้ึน
d.ปุ่มปรับความถี่ห่าง ความกว้างและ
ความตึงด้าย

e.  เป็นปุ่มท่ีใช้เม่ือต้องการปรับความถ่ีห่าง ความ
กว้างและความตึงด้าย การกดปุ่ม(e) แต่ละครั้งจะ
หมุนเวียนจากการปรับ ถ่ีห่าง ความกว้าง จนถึงความ
ตึงด้ายโดยมีลำดับหมุนวนเป็นวงกลมมีรายละเอียดดังน้ี

f. ความถ่ีห่างตะเข็บ ความถ่ีห่างตะเข็บท่ีกำหนด
ไว้อย่างอัตโนมัติ สังเกตได้จากตัวเลขท่ีไฮไลท์บนหน้า
จอ LCD สามารถปรับ ให้ถ่ีข้ึน ได้โดยกดปุ่ม (<<-) ถ้า
ต้องการ ให้ตะเข็บ ห่างข้ึนให้กดปุ่ม (+>>)

g.ความกว้างของตะเข็บ เม่ือต้องการให้ตะเข็บ
แคบลงให้กดปุ่ม (<<-) เม่ือต้องการให้ตะเข็บกว้างข้ึน
ให้กดปุ่ม (>>+)
g-1. การควบคุมตำแหน่งเข็ม เม่ือเลือกตะเข็บ
เส้นตรง กดปุ่ม (e) 1 คร้ัง แล้วกดปุ่มข้ึน (+>>) เข็มจะ
เล่ือนไปทางขวา หรือปุ่มลง (<<-) เข็มจะเล่ือนไปทาง
ซ้าย

h. ความตึงของด้าย
โปรดดูการปรับความตึงด้าย หน้า 19

หมายเหตุ : เมื่อกดปุ่มปรับความยาวหรือความ
กว้างของตะเข็บ แต่ภาพยังไม่ข้ึนท่ีจอ LCD แสดงว่า
ข้อมูลในเคร่ืองยังไม่ได้รับการเปล่ียนแปลง
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ระบบด้ายล่าง
A. การนำไส้กระสวยออก
1. เล่ือนสลักฝาครอบกระสวยไปทางขวาและหยิบออก
2.หยิบไส้กระสวยออกจากตัวจักร
B. การใส่หลอดด้าย
1.ยกแกนหลอดด้ายข้ึน
2.ใส่หลอดด้าย โดยให้รอยบากที่แกนหลอดด้ายอยู่
ทางซ้ายมือ เพื่อให้ด้ายออกจากหลอด ตามแนวที่
ถูกต้อง

3. เล่ือนฝาปิดหลอดด้ายเข้าจนสุด
a : อาจปรับด้านฝาปิดหลอดด้าย ให้เหมาะสมกับ
ขนาดของหลอดด้าย

C. การกรอด้าย
1.- 3. ใช้มือ 2 ข้างจับด้ายผ่านไปตามช่อง ตามรูปท่ี 1,
2 และ 3
4.สอดด้ายเข้ารูไส้กระสวย และใส่ไส้กระสวยเข้าไปใน
แกนกรอด้าย ขณะเดียวกันก็ดันที่กรอด้ายไปทาง
ด้านขวา จอ LCD จะแสดง Mode ของไส้กระสวย
กำลังกรอด้าย

5.จูงหางด้ายที่โผล่ออกมาจากไส้กระสวย แล้วกดปุ่ม
เร่ิม/หยุด หรือเหยียบขาเหยียบ เพ่ือให้กรอด้าย

6. เมื่อการกรอด้ายหมุนไปได้ 4-5 รอบ ให้กดปุ่มเริ่ม/
หยุดหรือยกเท้าจากขาเหยียบ  เพ่ือให้จักรหยุดแล้ว
ตัดหางด้ายท่ีไส้กระสวย

7- 8. ให้จักรเดินเครื่องต่อไป จนกระทั่งด้ายเต็มไส้
กระสวย การกรอด้ายจะหยุดโดยอัตโนมัติ

9-10. โยกที่กรอด้ายมาทางซ้าย ยกไส้กระสวยออก
แล้วใช้กรรไกรตัดด้าย
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D. การใส่ไส้กระสวย
1. วางไส้กระสวยลงในกะโหลก แล้วดึงด้ายออกมา
ให้ไส้กระสวยหมุนทวนเข็มนาฬิกา

2. จูงหางด้ายผ่านรอยบาก (a)

3. จูงหางด้ายมาทางซ้ายตามแนวของสปริง (b) จน
กระทั่งเลื่อนเข้าไปในรอยบาก (C) และตรวจดูให้
แน่ใจว่าอย่าให้เส้นด้ายไม่หลุดออกจากรอยบาก (a)

4. จูงหางด้ายออกมาประมาณ 10 ซ.ม. แล้วปิดฝา
     ครอบไส้กระสวย
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การร้อยด้าย

A.ข้ันตอนการร้อยด้าย
1. ยกตีนผีข้ึน
2. กดปุ่มเข็มข้ึน-ลง และจัดให้เข็มอยู่ในตำแหน่งสูงสุด

(ให้อยู่ตำแหน่งน้ี จนกว่าจะสนเข็มเสร็จ)
B. การใส่หลอดด้าย
เปิดฝาครอบออกและดำเนินการดังน้ี

1. ยกแกนหลอดด้ายข้ึน
2. ใส่หลอดด้ายเข้าไปในแกน
3. ใส่ท่ีปิดหลอดด้ายเพ่ือไม่ให้หลอดหลุดออก
a : อาจกลับด้านท่ีปิดหลอดด้าย เพ่ือให้เหมาะ สมกับ

   ขนาดของหลอด

C. การร้อยด้ายบน
1. จูงหางด้ายจากด้านหลังผ่านตำแหน่ง (1) โดยใช้มือขวาจับหลอดด้ายเอาไว้ไม่ให้หลุดออก
2. จูงเส้นด้ายผ่านแผ่นประคองด้าย จากขวามาซ้ายท่ีตำแหน่ง (2)
3. จูงเส้นด้ายต่อไปตามแนวยังตำแหน่ง (3), (4), (5), (6)
4. จูงหางด้ายเข้าท่ีประคองด้ายบริเวณหลักเข็ม  ตำแหน่ง (7)
5. สนเข็มท่ีตำแหน่ง (8) (โปรดดูวิธีการใช้เคร่ืองสนเข็มหน้า 15)
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D.การสนเข็ม

ข้อควรระวัง :
      ห้ามใช้ท่ีสนเข็มขณะท่ี จักรกำลังเย็บ

1.-2. เล่ือนตีนผีลง และตรวจสอบตำแหน่งของเข็มให้
อยู่สูงสุด โดยกดปุ่มเข็มข้ึน-ลง รูป 1,2,3

3.-4. กดท่ีสนเข็มลงมาเล็กน้อย จูงปลายด้ายมาเก่ียว
กับ ขอ a และดึงเส้นด้ายมาทางขวา

5. กดท่ีสนเข็มลงต่ำท่ีสุด ขอท่ีเก่ียวด้ายจะสอดเข้าไป
ในรูเข็มจูงเส้นด้ายผ่านมาทางขวา ผ่านรอยเว้าของ
ท่ีสนเข็มตรงบริเวณรูเข็ม

6. ค่อยๆปล่อยท่ีสนเข็มข้ึน ขอท่ีอยู่ตรงบริเวณรูเข็ม ก็
     จะเก่ียวเส้นด้ายเป็นห่วง
7. ดึงเส้นด้ายจากรูเข็มยาวออกมาประมาณ 10 ซ.ม.

E. การคล้องด้ายล่าง
1.- 2. ยกตีนผีขึ้น จับปลายเส้นด้าย กดปุ่มขึ้น-ลง 2

คร้ังหรือหมุนวงล้อจักร 1 รอบ
3. ค่อยๆ ดึงเส้นด้ายด้านบนขึ้น เส้นด้ายด้านล่างใน

กระสวยจะถูกเก่ียวข้ึนมา
4. ดึงด้ายทั้งสอง ลอดผ่านใต้ตีนผีออกมาประมาณ

10 ซ.ม.
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A. การเร่ิมต้นและส้ินสุดการเย็บ
1. ตรวจสอบตีนผี ต้องเป็นตีนผีเหล็ก (A) (ดูวิธีการ
เปล่ียนตีนผี หน้า 6)

2. วางผ้าท่ีจะเย็บไว้ใต้ตีนผีแล้วเล่ือนตีนผีลง
3. จับหางด้ายไว้ แล้วกดปุ่มเร่ิมเย็บหรือกดขาเหยียบ
ปล่อยหางด้ายเม่ือเย็บไปได้ 2-3 ฝีเข็ม คุณสามารถ
ควบคุมความเร็วได้ด้วยปุ่มปรับความเร็วหรือเย็บ
ช้าโดยกดปุ่มเย็บช้า

4. เม่ือถึงตำแหน่งส้ินสุดการเย็บให้กดปุ่มหยุด หรือผ่อน
ขาเหยียบ

5. กดปุ่มตัดด้าย
6. ยกตีนผีข้ึน และนำผ้าออก

ข้อควรระวัง
1. ห้ามกดปุ่มตัดด้ายขณะที่ไม่มีผ้าอยู่ที่จักร หรือไม่
ต้องตัดด้าย เพราะจะทำให้เกิดความเสียหาย

2. ห้ามใช้เคร่ืองตัดด้าย เม่ือด้ายมีขนาดใหญ่กว่าเบอร์
30 ด้ายไนล่อน หรือด้ายพิเศษอ่ืนๆในกรณีเช่นน้ี ควร
ใช้ท่ีตัดด้ายภายนอก (ดูคำแนะนำ หน้า 9)

หมายเหตุ เมื่อกดปุ่มตัดด้ายแล้ว ให้ใช้มือจับ
เฉพาะด้ายบน เม่ือจะเย็บคร้ังต่อไป (ไม่ต้องพะวง
กับด้ายล่างหรือดึงด้ายจากกระสวยขึ้นมา)

        ข้อควรระวัง :   เพ่ือป้องกันอุบัติเหตุ
  ระหว่างท่ีเย็บจักรต้องระวังบริเวณเข็มจักรและผ้าท่ี
  กำลังเย็บจะถูกป้อนเข้าโดยอัตโนมัติ อย่าพยายาม
  ดึงหรือผลักผ้า

การเร่ิมเย็บ
เมื่อเปิดสวิทช์จักร ภายในเครื่องจะกำหนดเป็น
ตะเข็บเย็บเส้นตรง
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B. การเย็บถอยหลัง
การเย็บถอยหลังใช้เพื่อย้ำตะเข็บเพิ่มความแข็งแรง
เม่ือส้ินสุดการเย็บ
1. วางผ้าในตำแหน่งท่ีจะเย็บถอยหลังและเล่ือน ตีน

ทับผ้าลง
2. กดปุ่มเย็บถอยหลังค้างไว้และกดปุ่มเร่ิม/หยุด หรือ

เหยียบขาเหยียบเพ่ือให้จักรเย็บไป 4 - 5 ฝีเข็ม
3. เม่ือปล่อยปุ่มเย็บถอยหลัง จักรจะเย็บเดินหน้าปกติ

โดยกดปุ่มเร่ิมและหยุดหรือใช้ขาเหยียบ
4. เม่ือเย็บจนถึงสุดขอบผ้าให้กดปุ่มเย็บถอยหลังค้าง

ไว้ จักรจะเดินถอยหลัง และเมื่อปล่อยจักรจะเดิน
หน้าตามปกติ

หมายเหตุ  : ตะเข็บ       และ       เป็นตะเข็บเส้นตรงท่ีมี
ท้ังการ เย็บเดินหน้า และถอยหลัง พร้อมกัน ดูหน้า 20

C. การย้ำตะเข็บอัตโนมัติ
คุณสามารถเย็บย้ำตะเข็บสำหรับการเย็บเร่ิมต้น และ
ลงท้ายอย่างอัตโนมัติ
1. กดปุ่มย้ำตะเข็บอัตโนมัติ “       ” ภาพจะปรากฎบน

จอ LCD
2. เมื่อเริ่มเย็บตะเข็บจะย้ำให้เองในช่วงเริ่มต้น และ

เย็บตะเข็บท่ีเลือกไว้ต่อไป
3. เม่ือเย็บถึงจุดส้ินสุดกดปุ่มเย็บถอยหลังจักรจะเย็บ

ย้ำตะเข็บและหยุดอย่างอัตโนมัติ
4. หากต้องการยกเลิกการย้ำตะเข็บอัตโนมัติให้กด

ปุ่มย้ำอัตโนมัติอีกคร้ัง เคร่ืองหมาย “       ” บนจอ
LCD  ก็จะหายไป

43
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D. การเย็บหักมุมผ้า
1. หยุดจักรเม่ือเย็บถึงมุมผ้า ปักเข็มลงไปในเน้ือผ้า
2. ยกตีนผีข้ึน
3. หมุนผ้ามาตามแนวเย็บอีกด้านหน่ึง
4. ยกตีนผีลงและเย็บต่อไป

E. การเย็บผ้าเน้ือหนา
เม่ือคุณเย็บผ้าเน้ือหนากว่าปกติ  (ตีนผีเหล็ก) ตีนผีจะ
เล่ือนข้ึนบนผ้ายากและทำให้การเร่ิมเย็บไม่สะดวก
ควรทำดังน้ี
1. ยกตีนผีข้ึน
2. กดปุ่มล็อคท่ีอยู่ด้านขวาของตีนผีเหล็ก
3. ตีนผีจะไม่กระดก  ปักเข็มลงบนผ้า เร่ิมเย็บแล้วจึง
ปล่อยมือจากปุ่มล็อก เม่ือตีนผีกดทับบนเน้ือผ้าจะ
ทำให้การเย็บเป็นไปด้วยความราบร่ืน เม่ือเย็บไปได้
สักระยะ ปุ่มล็อกจะคลายออดเอง

a. ก้านยกตีนผี สามารถยกตีนผีได้สูงขึ้นอีก 1 ระดับ
เพ่ือให้สามารถสอดวัสดุหนาๆเข้าได้อย่างสะดวก

F. การเย็บบริเวณท่ีมีผ้าทบหลายช้ัน
ขณะเย็บให้เย็บอย่างช้าๆ และใช้มือประคองบริเวณท่ี
มีผ้าทบหลายช้ัน

G.การกะระยะริมขอบผ้า
เส้นบนแผ่นครอบฟันจักร  จะกำหนดระยะแนวเย็บถึง
กลางตำแหน่งหลักเข็ม เพื่อช่วยจัดระยะของขอบผ้า
กับตะเข็บท่ีเย็บได้ง่ายข้ึน
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ความตึงของด้าย
ทุกครั้งที่เปลี่ยนลายความตึงด้าย จะถูกกำหนดด้วย
ระบบคอมพิวเตอร์โดยอัตโนมัติ ผลงานจะออกมาอย่าง
สมบูรณ์แบบ และเป็นการเพ่ิมความสะดวกสบายของ
ผู้ใช้อย่างมาก แต่อย่างไรก็ตามคุณยังสามารถปรับ
ความตึงด้าย เพ่ือการเย็บแบบพิเศษตามท่ีคุณต้องการ
1. กดปุ่มความถ่ี-ห่าง/ความกว้าง/ความตึงด้าย จน
กระท่ัง   Mode ความตึงด้ายปรากฎบนจอ LCD

2. เม่ือต้องการใช้ความตึงด้ายสูงข้ึน กดปุ่ม (+>>) ถ้า
ต้องการจะลดความตึงด้าย กดปุ่ม (<<-) ความตึง
ด้ายเท่ากับ “0”  หมายถึง ความตึงด้ายท่ีถูกกำหนด
โดยอัตโนมัติ เคร่ืองหมาย  ”        ” เป็นตัวช้ีระดับ
ความตึงด้ายท่ีเปล่ียนแปลงไป เม่ือเปล่ียนลายความ
ตึงด้ายจะกลับไปสู่ความตึงด้ายอัตโนมัติทุกคร้ัง

A. ความตึงด้ายอัตโนมัติ
ความตึงด้ายอัตโนมัติได้ถูกกำหนดทุกคร้ังท่ีเปล่ียนลาย
ด้ายบน - ล่าง จะอยู่ระหว่างกลางๆ ของเน้ือผ้า
B. เม่ือด้ายบนมีความตึงสูงข้ึน
ด้ายจากกระสวยจะลอยข้ึนมาเป็นปมอยู่ด้านบน
C. เม่ือด้ายด้านบนมีความตึงลดลง
ด้ายบนจะเล่ือนลงไปเป็นปมอยู่ด้านล่างผ้า
D. ความตึงด้ายสำหรับตะเข็บซิกแซก
ความตึงด้ายสำหรับการเย็บตะเข็บซิกแซกถูกกำหนด
ให้ความตึงด้ายบนอ่อนกว่าเม่ือเย็บตะเข็บเส้นตรงเล็ก
น้อย เพ่ือให้ตะเข็บสวยงามและไม่ตึง เกินไป
E. ข้อแนะนำ
1. ถ้าเย็บตะเข็บเส้นตรง และพบว่าตะเข็บด้านบนสวย
งามดี แต่ตะเข็บด้านล่างเป็นถั่วงอกให้ตรวจสอบ
การร้อยด้ายท่ีถูกต้องหน้า 14

2. แม้ว่าความตึงด้ายจะถูกกำหนดไว้ในเคร่ืองแล้ว  แต่
เม่ือคุณเย็บและพบว่าตะเข็บไม่สวย สาเหตุอาจเกิด
จากการร้อยด้าย และใส่ไส้กระสวยไม่ถูกต้องดูการ
ใส่ไส้กระสวยหน้า 13
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การเย็บเส้นตรง
ตะเข็บเส้นตรง ควรเลือกให้เหมาะสมกับชนิดของ เน้ือ
ผ้าและการใช้งาน
        การเย็บเส้นตรง (หลักเข็มซ้าย)

        การเย็บเส้นตรง (หลักเข็มกลาง)

        เส้นตรงย้ำอัตโนมัติ (หลักเข็มซ้าย)

     การเย็บเส้นตรงแบบย้ำอัตโนมัติ (หลักเข็มกลาง)

ตีนผีเหล็ก (A)
A. ตะเข็บเส้นตรงธรรมดา
   (ใช้เบอร์ 1และ 2)
1.จัดผ้าตรงจุดท่ีจะเย็บวางใต้ตีนผี แล้วยก ตีนผีลง
2. จูงหางด้ายบน - ล่างไว้และเร่ิมเย็บ
3. หยุดเย็บเม่ือถึงตำแหน่งท่ีต้องการ
4. กดปุ่มตัดด้าย

B. ตะเข็บเส้นตรงย้ำอัตโนมัติ
 (ใช้เบอร์ 3 และ 4)

1. จัดผ้าตรงจุดท่ีจะเย็บวางใต้ตีนผี แล้วเล่ือน ตีนผีลง
2. จูงหางด้ายบน - ล่างไว้และเร่ิมเย็บ จักรจะเย็บเดิน
หน้า 4 - 5   ฝีเข็ม และถอยหลัง 4 -5 ฝีเข็ม แล้วเย็บ
เดินหน้าตามปกติ อย่างอัตโนมัติ

3. เมื่อการเย็บถึงตำแหน่งที่ต้องการ และต้องการย้ำ
ตะเข็บให้กดปุ่มเย็บถอยหลัง จักรก็จะเย็บถอย
หลัง 4 - 5 ฝีเข็ม เดินหน้า 4 - 5 ฝีเข็ม แล้วหยุดอย่าง
อัตโนมัติ

4. กดปุ่มตัดด้าย
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การเย็บตะเข็บซิกแซก
จักรของคุณสามารถเย็บซิกแซกได้หลากหลาย ท้ังจัด
ความกว้างหรือความยาวของตะเข็บได้ตามต้องการ

         ตะเข็บซิกแซก : ตีนผีเหล็ก (A)

         ตะเข็บซาติน  : ตีนผีใส (B)

ตะเข็บซิกแซก จะมีประโยชน์มากสำหรับการแซกกัน
รุ่ยริมผ้า

ตะเข็บซาติน
เมื่อกำหนดให้จักรเย็บตะเข็บซาติน ตะเข็บจะถี่กว่า
การเย็บซิกแซกธรรมดา ใช้สำหรับตกแต่งริมผ้าหรือ
Applique และต้องเปล่ียนเป็นตีนผีใส(B)

ตะเข็บซิกแซก 3 จังหวะ
ตะเข็บซิกแซก 3  จังหวะ มีประโยชน์มากกับการติด
แถบอิลาสติกและการแซกริมผ้า

          ตะเข็บซิกแซก 3 จังหวะ

ตีนผีเหล็ก (A)
A.   การเย็บติดแถบอิลาสติก
ดึงแถบอิสาสติกมาทางด้านหลังขณะเย็บ
B.  การแซกริมผ้า
เป็นการป้องกันผ้าลุ่ยแบบวิธีง่ายๆ โดยเข็มที่เย็บต้อง
ปักไปท่ีขอบของริมผ้า ดูวิธีการเย็บหน้า 22

การเย็บเส้ือผ้าทรงกระบอก
ถอดกล่องอุปกรณ์ออก (ส่วนที่ขยายฐานจักร) ฐาน
จักรจะกลายเป็นฟรีอาร์ม สามารถสอดเส้ือผ้าทรงกระ
บอกเข้าเย็บได้ง่าย ดูวิธีถอดฐานจักร  หน้า 6
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การแซกริมผ้า
A ใช้ตีนผีแซกริมผ้า

ตีนผีแซกริมผ้า (C)
วางผ้าให้ชิดขอบตีนผี เพ่ือให้เข็มเย็บพอดีขอบผ้า
a.  ตะเข็บซิกแซก 9 ใช้เย็บป้องกันผ้าลุ่ย
b.  ตะเข็บเหล่าน้ี (13,14,16,17) เหมาะสำหรับการเย็บ
      เข้าข้างและแซกริมไปในเวลาเดียวกัน
c.  ตะเข็บ 16   เหมาะสำหรับผ้าบาง หรือผ้าน้ำหนักเบา
*กรณีเย็บผ้ายืด  มีตะเข็บท่ีเย็บและแซกริมผ้าในเวลา
เดียวกัน  ใช้ลายเบอร์ 22,23 และใช้ตีนผีใส( B)
        ข้อควรระมัดระวัง
   เพ่ือป้องกันอุบัติเหตุ เม่ือใช้ตีนผีแซกริมควรจะใช้
   เฉพาะตะเข็บดังกล่าวเท่าน้ัน  ไม่ควรเปล่ียนความ
   กว้างของตะเข็บให้ต่ำกว่า 5.0 เพราะจะทำให้เข็ม
   กระแทกถูกตีนผีและหักได้

B  การใช้ตีนผีเหล็ก (A)

ตีนผีเหล็ก (A)
วางผ้าให้เข็มเย็บใกล้ขอบผ้าท่ีสุด
d. ใช้ตะเข็บซิกแซก 9 สำหรับการซิกแซกที่มี ความ
      กว้างไม่มาก (ความกว้าง  2.0-4.5)
e.  ใช้ตะเข็บ 11 เม่ือต้องการเย็บผ้าท่ีลุ่ยง่าย ผ้ายืดหรือ
     ผ้าบาง
* เบอร์ 5 ใช้เย็บผ้ายืดเน้ือบาง เช่น ผ้าเจอร์ซ่ี  เม่ือเย็บ
เสร็จตัดริมผ้าออกตามรูป
C. หมายเหตุ
คุณสามารถตัดขอบที่ยื่นออกมาหลังซิกแซกแล้ว แต่
ต้องระมัดระวังอย่าตัดถูกตะเข็บท่ีเย็บ
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การเย็บตะเข็บสอย
ตะเข็บสอย   เม่ือเย็บเสร็จแล้ว จะไม่เห็นรอยตะเข็บบน
ผ้าด้านหน้า

          ตะเข็บสอย

ตีนผีสอย (D)
1. พับผ้าท่ีจะเย็บตามรูป

a.  ผ้าเน้ือปานกลางและผ้าเน้ือหนาแซกริมผ้า
b.  ผ้าบาง พับเก็บริมตามรูป
c.  ด้านหลังของผ้า
d.  ตะเข็บท่ีแซกริมแล้ว

2. ที่กั้นระยะผ้า (e) บนตีนสอยจะช่วยให้การเย็บ
ง่ายข้ึนสามารถปรับระยะได้ด้วยสกรู ( f )

3. วางผ้าใต้ตีนผี ใช้มือหมุนวงล้อเข้าหาตัว ให้เข็มอยู่
ตำแหน่งซ้ายสุดของซิกแซก เพื่อให้เข็มเย็บติดริม
ขอบผ้าท่ีจะสอยเพียงเล็กน้อย

หมายเหตุ : ถ้าตะเข็บเย็บติดขอบผ้ามากไปให้ลด
ความกว้างของลาย หรือหมุนตัวกะระยะผ้าไปทางขวา
ถ้าตะเข็บไม่ติดผ้า ให้ปรับความกว้างของตะเข็บมาก
ข้ึน หรือปรับท่ีก้ันระยะผ้าไปทางซ้าย
4. เล่ือนตีนผีลง แล้วเร่ิมเย็บช้าๆให้ขอบผ้า ขนานไป

กับตัวประคองผ้า
5. กลับผ้าท่ีเย็บเสร็จแล้ว

(c)  ด้านหลังของผ้า
(h)  ด้านหน้าของผ้า
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การเย็บตะเข็บยืดหยุ่น
การเย็บตะเข็บยืดหยุ่นทำให้คุณมั่นใจกับตะเข็บที่
แข็งแรงและยืดหยุ่นได้ โดยไม่ปริแตก ช่วยให้สามารถ
เย็บผ้ายืดหรือผ้าเฉลียงได้อย่างไม่มีปัญหา นอกจาก
นี้ยัง สามารถใช้กับผ้าที่มีความแข็งแรง เช่น ยีนส์
ได้อีกด้วย

ตะเข็บเส้นตรงย้ำ 3 จังหวะ

ตะเข็บยืดหยุ่น  สำหรับผ้ายืด
(หลักเข็มกลาง)  .......

ตะเข็บซิกแซก 3 จังหวะ

ตีนผีเหล็ก (A)
เมื่อต้องการเย็บงานตามตัวอย่าง a-d ให้ใช้เข็มเย็บ
ผ้ายืด (130/705 H-S) เพื่อป้องกันตะเข็บกระโดด
a.   แจ็คเก็ตb.  กางเกง
c.  กระเป๋า d.  กระเป๋ากางเกง

คัทเวิร์ค หรือ Scallop

ตีนผีเหล็ก (A)
ตะเข็บน้ีเหมาะสำหรับเย็บขอบของเส้ือผ้าสตรี, เส้ือผ้า
เด็ก และขอบผ้าปูโต๊ะ
a.  การทำ Scallop Hem (ลายเบอร์ 1)
1. เอาผ้าด้านหน้า 2  ชิ้น ประกบกันแล้วเย็บลาย

Scallop  ไปตามขอบ
2. ตัดผ้าตามแนวโค้งห่างจากตะเข็บ 3 มม. (1/8 “ )
3. กลับผ้าให้ผ้าด้านหน้าอยู่ภายนอก และดุนส่วนโค้ง
ออกให้เรียบร้อย

b.  การทำ Scallop Edging
ใช้ลายเบอร์ 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9
1. ตีนผีใส (B) เย็บตามแนวของผ้า
2. ใช้กรรไกรตัดขอบตามแนวโค้ง ระวังอย่าตัดถูกด้าย

ตะเข็บตกแต่ง
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การปักปะ (Applique)

ใช้ตีนผีเหล็ก (A) หรือตีนผีใส
1. ติดช้ินผ้าท่ีจะทำการปักปะ เนาหรือติดกระดาษกาว
สองหน้า แล้วรีดทับด้วยเตารีด

2. เย็บขอบผ้าท่ีปะให้เข็มอยู่ชิดกับขอบตะเข็บเส้นตรง
จะเป็นแนวขอบทำให้เหมือนทำด้วยมือ

a. กรณีต้องเย็บเปลี่ยนทิศทางที่มุม หรือที่ส่วนโค้งให้
ปักเข็มลงและยกตีนผีข้ึน และหมุนผ้า

หมายเหตุ : สามารถใช้ลายอ่ืนๆได้ เช่น เบอร์ 44, 45

การต่อผ้า (Patch Work)
การต่อผ้า คือการตกแต่งโดยใช้ผ้าหลายๆชนิด หลาย
สี มาเย็บต่อกันให้เกิดความสวยงาม

ใช้ตีนผีเหล็ก (A)
1. วางผ้า 2 ผืนโดยให้ด้านหน้าประกบทับกัน และเย็บ
ด้วยเส้นตรงตลอดแนว

2. แบะตะเข็บตามแนวท่ีเย็บแล้วรีดให้เรียบ
3. เย็บตามแนวกลางของตะเข็บเดิม ด้วยลาย19 หรือ

20 ให้กินผ้าท้ัง  2  ข้างเท่าๆ กัน

ตะเข็บใช้งานและตกแต่ง
(Utility and Decorative Stitches)
คุณสามารถนำตะเข็บใช้งานมาเลือกเย็บตกแต่งให้
สวยงามได้ ตะเข็บเลขที่ 32-49

ตีนผีใส (B)
การเย็บตกแต่งกับผ้าบาง ควรใช้ผ้าหรือกระดาษรอง
ด้านหลัง เพ่ือป้องกันผ้าย่น และลายออกมาสวยงาม
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การติดซิปแบบมาตรฐาน

ตะเข็บเส้นตรง (หลักเข็มกลาง) นิยมใช้ใน
งานเย็บของใช้ต่างๆ เช่น หมอนอิง, กระเป๋า เป็นต้น

ตีนผีติดซิป (E)

               ข้อควรระวัง :
เม่ือใช้ตีนผีติดซิปต้องใช้ตะเข็บเย็บเส้นตรงและ
ต้ังตำแหน่งเข็มอยู่กลางเท่าน้ัน ห้ามเปล่ียนไปเย็บ
ตะเข็บอ่ืน เพ่ือป้องกันเข็มหัก

1.  เนาซิปติดกับผ้าก่อนเย็บโดย
a. แนวตะเข็บ
b. แนวเย็บปลายซิป
c. เนาตามแนวตะเข็บให้ผ้า 2 ช้ินติดกัน
d. ด้านหลังของผ้า

2. รีดแบะตะเข็บแล้ววางซิปบนผ้าด้านหลังเนาซิป
ติดกับผ้า

3. ตีนผีติดซิปใส่ได้ 2 ข้าง ให้ติดตีนผีเข้ากับก้านตีนผี
ด้านซ้ายเพื่อเย็บด้านขวาและติดตีนผีเข้ากับก้าน
ตีน ผีด้านขวา เพ่ือเย็บด้านซ้าย

4. เร่ิมเย็บจากหัวซิปด้านซ้ายจนถึงปลายซิป

5. หยุดจักรและหักมุม เพื่อเย็บวนมาทางซิปอีกด้าน
หน่ึงจนสุดปลาย เย็บหางซิปและหักมุมเย็บซิป
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การติดซิปกระโปรง

ตะเข็บเส้นตรง (หลักเข็มกลาง)

ตีนผีติดซิป (E)

               ข้อควรระวัง :
เม่ือใช้ตีนผีติดซิปต้องใช้ตะเข็บเย็บเส้นตรงและ
ต้ังตำแหน่งเข็มอยู่กลางเท่าน้ัน ห้ามเปล่ียนไปเย็บ
ตะเข็บอ่ืน เพ่ือป้องกันเข็มหัก

1.  วางซิปเทียบตามแนวของผ้าท่ีจะเย็บ
a. เย็บตะเข็บด้านบน
b. เย็บจนสุดความยาว เพ่ือเว้นช่องเปิดท่ีใส่ซิป
c. เนาตะเข็บเพ่ือให้สะดวกในการเลาะออก
d. ผ้าด้านหลัง

2. พับขอบผ้าชิ้นบนมาทางซ้ายแล้วพับขอบผ้าชิ้น
ล่างลงล่าง โดยพับแนวผ้าห่างจากตะเข็บ 3 ม.ม.

3. ตีนผีติดซิป ติดได้ท้ัง 2 ข้าง ติดก้านตีนผีท่ีด้านซ้าย
เพ่ือเย็บซิปด้านขวา ติดก้านตีนผีด้านขวา เพ่ือเย็บ
ซิป ด้านซ้าย

4. เร่ิมเย็บจากหัวซิปด้านซ้ายไปถึงปลายซิป
5. เร่ิมเย็บท่ีปลายซิปวนไปถึงหัวซิป
6. หยุดจักรเม่ือฝีเข็มห่างจากหัวซิปประมาณ  5 ซ.ม.

แล้วเลาะด้ายเนาออกให้หมด

A.  การรูดซิปเปิดออกขณะเย็บ
1. หยุดจักรก่อนถึงหัวซิปประมาณ 5 ซ.ม.
2. เล่ือนเข็มปักลงบนผ้า
3. ยกตีนผีข้ึน เพ่ือเล่ือนหัวซิปผ่านตีนผี
4. เอาตีนผีลงแล้วเย็บต่อจนสุด
a. มือจับหัวซิป
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การทำรังดุม (Buttonhole Sewing)
Elvira Renova สามารถทำรังดุมได้ 4 แบบ

24.  รังดุมธรรมดา เหมาะกับผ้าบางจน
ถึงปานกลาง

25. รังดุมหัวกุญแจ เหมาะกับผ้าหนา

26. รังดุมหัวมนแคบ

27. รังดุมผ้ายืด

ตีนผีทำรังดุม (F)
1. กำหนดตำแหน่งและความยาวของรังดุมบนผ้า
2. ตีนผีทำรังดุมสามารถกำหนดขนาดรังดุมได้ โดย
เล่ือนรางเล่ือนของตีนผีให้มีความยาวเท่ากับกระดุม
a. = ความยาวของกระดุม + ความหนา

3. ร้อยด้ายบนผ่านด้านล่างของตีนผี และจัดด้ายบน
และด้ายล่างไปทางซ้าย

4. วางผ้าอยู่ใต้ตีนผีและให้แนวของรังดุมอยู่ตรงกลาง
ของตีนผี แล้วเล่ือนตีนผีลง

5. เลื่อนแกนทำรังดุมลงให้อยู่ระหว่างช่องตีนผี ซึ่งจะ
เป็นกลไกที่ช่วยให้ได้ความยาวของรังดุม อย่าง
อัตโนมัติ

หมายเหตุ  :  จักรจะไม่ทำงาน  ถ้าคุณไม่เล่ือนแกนทำ
     รังดุมลง

6. จับด้ายไว้แล้วเร่ิมเย็บ
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7. จักรจะทำรังดุมอย่างอัตโนมัติและจะหยุดเม่ือเสร็จ
8. กดปุ่มตัดด้ายแล้วยกตีนผีข้ึนและเล่ือนไปทำรังดุม

อันต่อไป
9. เจาะรังดุมด้วยความระมัดระวัง โดยใช้ท่ีเจาะรังดุม

พยายามอย่าให้โดนขอบรังดุม โดยใช้เข็มหมุดกัน
ท่ีปลายของรังดุมอีกข้างหน่ึงไว้

            ข้อควรระวัง : เพ่ือป้องกันอุบัติเหตุ
      ระวังอย่าให้น้ิวอยู่ใกล้ ขณะท่ีใช้ท่ีเจาะรังดุม

A.  เม่ือทำรังดุมกับผ้ายืด
ต้องใช้ผ้ารองเสริมให้แข็งแรง

หมายเหตุ   :  ความถ่ีของขารังดุม สามารถปรับด้วย
ปุ่มปรับความถ่ีห่างของตะเข็บ
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การเย็บแถบย้ำอัตโนมัติ และ
การชุนผ้า (Automatic Bar-Tack
and Darning)
คุณสามารถเย็บแถบย้ำอัตโนมัติโดยใช้ตีนผีทำรังดุม

แถบย้ำอัตโนมัติ จะช่วยเสริมความแข็งแรง เช่น
บริเวณมุมของกระเป๋า

การชุนผ้า ช่วยซ่อมผ้าท่ีมีรอยขาดยาวๆหรือเป็นรู

ตีนผีทำรังดุม (F)
1. ปรับรางเลื่อนของตีนผีทำรังดุม ตามความยาวที่
ต้องการ

a = ความยาวของแถบย้ำ
2. สอดด้ายลอดใต้ตีนผีแล้วจูงด้ายบนและด้ายล่างไป
ทางซ้าย

3. กำหนดจุดท่ีจะเย็บลงบนผ้า แล้วเล่ือนตีนผีลง
b. ภาพ b แสดงให้เห็นการเย็บย้ำผ้าหนา เช่น  มุมกระ-
เป๋า เป็นต้น

4. เล่ือนก้านทำรังดุมอัตโนมัติลงจนสุด
5. จูงหางด้ายไว้แล้วเร่ิมเย็บ
6. จักรจะเย็บแถบย้ำให้อย่างสวยงาม และหยุดเอง
โดยอัตโนมัติ

7. กดปุ่มตัดด้าย  ยกตีนผีข้ึน แล้วนำผ้าออก

หมายเหตุ :  จักรจะไม่สามารถเริ่มต้นเย็บได้หาก
ใส่ตีนผีทำรังดุมและเล่ือนก้านทำรังดุมไม่ถูกต้อง
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การติดกระดุม

ตะเข็บติดกระดุม ตีนผีใส (B)

1. ลดฟันจักรลงโดยเลื่อนปุ่มปรับฟันจักรไปทางซ้าย
( ดูหน้าท่ี 3 )

2. ใส่ตีนผีใส (B)
3. วางกระดุมที่จะติดลงใต้ตีนผีบนผ้าในตำแหน่งที่
จะติดกระดุม

4. ปรับความกว้างตะเข็บให้อยู่ตรงรูกระดุมพอดี
5. หมุนวงล้อเข้าหาตัวตรวจสอบให้เข็มลงตรงรูกระ
ดุมด้านซ้ายและด้านขวา

ข้อควรระวัง  :
เพ่ือป้องกันเข็มหักให้เย็บอย่างช้าๆ อย่าให้เข็ม
กระทบกับกระดุม

6. เย็บช้าๆ ประมาณ 10 ตะเข็บ
7. ยกตีนผีข้ึน ตัดให้หางด้ายยาวประมาณ 10 ซม.
8. ดึงด้ายบนลงล่างและผูกด้ายกันหลุด
9. เมื่อติดกระดุมเสร็จให้ยกฟันจักรขึ้น โดยเลื่อนปุ่ม
ปรับฟันจักรไปทางขวา

หมายเหตุ :  เม่ือต้องการติดกระดุมท่ีมี 4 รู ก็ใช้วิธี
เดียวกับการติดกระดุมข้างต้น

A. การเย็บก้านกระดุม
สำหรับเสื้อผ้าที่หนาๆ เช่น เสื้อโคท หรือเสื้อ

แจ็คเก็ตเม็ดกระดุมต้องอยู่ห่างจากตัวผ้าทำให้ใส่
กระดุมง่ายจึงต้องเย็บก้านกระดุม

เมื่อเริ่มเย็บกระดุมให้วางเข็มหมุดบนระหว่างรู
กระดุมท้ังสอง เม่ือเสร็จให้ดึงเม็ดกระดุมห่างออกจาก
ผ้า เข่ียด้ายล่างและด้ายบนมาพัน และมัดก้านกระดุม
เพ่ือเสริมความแข็งแรง
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การทำรังดุมตาไก่

รังดุมตาไก่ใช้กับงานหลายอย่าง เช่น รู
เข็มขัด , รูท่ีร้อยเชือก เป็นต้น

ใช้ตีนผีใส ( B )
คุณสามารถเลือกรังดุมตาไก่ได้ 3 ขนาด
โดยปรับความกว้างของตะเข็บ
1. วางผ้าใต้ตีนผีและเล่ือนตีนผีลง เร่ิมเย็บจักรจะหยุด
อย่างอัตโนมัติ

2. กดปุ่มตัดด้ายและยกตีนผีข้ึน
3. เจาะรูที่ตรงกลางตาไก่ ด้วยมีดเลาะผ้าหรือที่เจาะ
ตาไก่

ควิลท์ต้ิง (Hand Look Quilting
Stitch)
ควิลท์ต้ิงเป็นตะเข็บท่ีเย็บแล้วดูเหมือนทำด้วยมือ

ตะเข็บควิลท์ต้ิง

ตีนผีเหล็ก (A) ตีนผีใส (B) และในกรณีที่ใช้กับงาน
ควิลท์ ควรใช้ตีนผี Walking Foot เป็นตะเข็บท่ีเย็บแล้ว
ดูเหมือนการควิลท์มือ วิธีเย็บ
- ด้ายบนใช้ด้ายโพลีเอสเตอร์เส้นเล็ก ด้ายล่องหน
หรือใช้ด้ายสีเดียวกับผ้า

- ด้ายล่าง ท่ีไส้กระสวยใช้ด้ายสีแตกต่างจากผ้า
- ปรับความตึงด้ายบนให้สูงข้ึน เพ่ือให้ด้ายล่างข้ึนบน
ดูเหมือนการควิลท์ด้วยมือ
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A.การเลือกลายตกแต่งและตัวอักษร
1. a. ลายตกแต่ง กดปุ่มลายตกแต่งลายตกแต่ง 4
แบบ จะปรากฎท่ีบรรทัดล่างของจอ LCD

b.  ตัวอักษร (ตัวพิมพ์ใหญ่)  กดปุ่มตัวอักษรตัว
อักษร 6 ตัว ก็จะปรากฎบนจอ LCD

c. ตัวอักษร (ตัวพิมพ์เล็ก)  เม่ือกดปุ่มตัวอักษร
2 ครั ้งติดกัน ตัวอักษร 6 ตัว แบบพิมพ์เล็กก็จะ
ปรากฎบนจอ LCD

2. เม่ือกดปุ่มข้ึน  (+>>) หรือ ลง (<<-)  แบบของตัว
อักษรก็จะเปลี่ยนไปเป็นชุดๆ ละ 4-6 ตัว ใช้เพื่อต้อง
การค้นหาแบบรวดเร็ว

3. กดปุ่ม ( >) หรือ (< ) เพ่ือเลือกตัวอักษรท่ีต้องการ
ตัวอักษรจะเล่ือนไปทีละตัว

หมายเหตุ  :  เม่ือกดปุ่ม ( >) หรือ  (< ) จนสุดขอบ
ซ้ายหรือขวาสุด คุณยังคงสามารถเล่ือนต่อไป เพ่ือเลือก
ลายท่ีต้องการได้

4.  เม่ือกดปุ่ม OK เพ่ือเลือกลายหรือตัวอักษร ท่ีต้องการ
ลายท่ีถูกเลือกก็จะปรากฎบนจอ LCD บรรทัดบน
หมายเหตุ  :  ลายตกแต่งแต่ละชุดดูได้จากหน้า 39

5. ด้วยวิธีเลือกลายดังกล่าว คุณสามารถเลือกลาย
เพื่อเย็บปักต่อกันซึ่งจะปรากฎอยู่ที่บรรทัดบนของจอ
LCD  ได้มากสูงสุดถึง  40 ลาย

การเย็บตะเข็บตกแต่งและตัวอักษร
Elvira Renova Party  มีลายตกแต่ง 116 ลาย และตัวอักษร 2 รูปแบบ (ตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็ก) คุณสามารถ
นำมาเย็บประกอบเข้าด้วยกันโดยง่าย
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6. เมื่อลายที่เลือกมีมากกว่าพื้นที่ของจอ LCD คุณก็
สามารถตรวจดูได้จากปุ่มตรวจสอบข้อมูล

7. หมายเหตุ :
หมายเลข “       116” เป็นลายผูกตะเข็บ เพ่ือป้อง

กันมิให้ตะเข็บท่ีเย็บแล้วหลุดลุ่ยออก แนะนำให้ใช้
ตะเข็บน้ีต่อท้ายตะเข็บตกแต่งทุกชนิด

B. การลบลายท่ีเลือก
1. เมื่อคุณต้องการลบลายที่เลือกออกเพียงลายเดียว
ให้กดปุ่ม Clear (ค้างไว้น้อยกว่า 0.5 วินาที) เคร่ืองก็จะ
ลบข้อมูลดังกล่าวออก
2. แต่ถ้าคุณต้องการลบลายท่ีเลือกออกท้ังหมดให้กด
ปุ่ม Clear (ค้างไว้มากกว่า 0.5 วินาที)
C. การตรวจลายท่ีเลือกไว้แล้ว
1. กดปุ่มตรวจสอบข้อมูล ลายท่ีเลือกล่าสุดจะปรากฎ
บนจอ LCD
2. กดปุ่ม (<) เพ่ือเล่ือนลายไปทางซ้าย
3. ตรวจสอบลายท่ีเลือกไว้  โดยกดปุ่ม (<) หรือ (>)
4. กดปุ่มตรวจสอบข้อมูลอีกที เพื่อกลับเป็น Mode
ของการเลือกปกติ
D. การปรับความยาว,ความกว้างของ

ตะเข็บ และความตึงด้ายบน
1. กดปุ่มตรวจสอบข้อมูล (R)
2. เลือกลายท่ีคุณต้องการ โดยกดท่ีปุ่ม (<) หรือ (>)
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3. กดปุ่มความกว้าง/ความยาว/ความตึงของด้าย จน
กระท่ัง Mode ท่ีคุณต้องการปรากฎข้ึนมา เช่น

Mode a.  ความถ่ีห่าง
Mode b.  ความกว้าง
Mode c.  ความตึงด้าย

การปรับโดยกดปุ่มข้ึน (+>>) หรือ ลง (<<-) วิธีการ
ก็เหมือนกับท่ีได้กล่าวไว้แล้วในบทก่อนๆ
หมายเหตุ :
ตัวอักษรหรือลายตกแต่งบางลายไม่สามารถปรับ

ความถ่ีห่างและความกว้างได้ ดังน้ันภาพตาม  Mode a
หรือ Mode b จะไม่ปรากฎ ท่ีจอ LCD
4. กดปุ่มตรวจสอบข้อมูล (R)  เพ่ือกลับไปใช้งานตาม
ปกติ

E. การเย็บลวดลายการเย็บชุดเดียว/ต่อเน่ือง
คุณสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการเย็บจากเย็บชุด
เดียวหรือเย็บต่อเน่ืองได้โดยกดปุ่มย้ำตะเข็บ(ผูกด้าย)
ต่อท้ายชุดลายท่ีเลือกไว้
a. การเย็บชุดเดียว เม่ือเคร่ืองหมาย”       “ ปรากฎบน
จอ LCD จักรจะหยุดเย็บอัตโนมัติ เม่ือเย็บลวดลาย
ครบชุด

b. การเย็บแบบต่อเน่ือง  เม่ือเคร่ืองหมาย “      “ ปรากฎ
บนจอ LCD จักรจะเย็บลวดลายที่เลือกอย่างต่อ
เน่ืองไม่มีการหยุด

1. ใส่ตีนผีใส (B) เม่ือเย็บตะเข็บตกแต่งหรือตัวอักษร
2. เล่ือนตีนผีลงและเร่ิมเย็บ
3. ลวดลายท่ีเย็บจะแสดงให้เห็นท่ีตำแหน่งแถวบน
ด้านซ้ายของจอ LCD

หมายเหตุ  :
      การปรับเปล่ียนรูปแบบกลางครันขณะเย็บจะปรากฎ
ข้ึนในชุดลายถัดไป
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F. เทคนิคพิเศษ
a. การเย็บลายจากจุดเร่ิมต้น

กรณีที่คุณเย็บชุดลายยังไม่สิ้นสุด แต่ต้องการเริ่ม
เย็บชุดลายจากจุดเร่ิมต้นใหม่ กรณีน้ีให้กดปุ่มลายหรือ
ตัวอักษรปุ่มใดปุ่มหน่ึงชุดลายจะเร่ิมต้นเย็บจากจุดเร่ิม
ต้นโดยอัตโนมัติ
b. การเรียกชุดลายกลับมาใช้งาน

ขณะที่คุณเย็บชุดลายอยู่และกลับมาใช้ตะเข็บใช้
งาน คุณสามารถเรียกชุดลายเดิม เพ่ือกลับมาเย็บอีก
ได้ โดยกดปุ่มลายหรือตัวอักษรปุ่มใดปุ่มหน่ึง แล้วกด
ปุ่ม R หน้าจอจะกลับสู่ Modeการเย็บชุดลาย และคุณ
สามารถเร่ิมเย็บชุดลาย ต้ังแต่จุดเร่ิมต้นได้

การปรับความถ่ีห่างของตะเข็บ
อัตโนมัติ

การเย็บตะเข็บอัตโนมัติบนเนื้อผ้าที่แตกต่างกัน
อาจได้ผล ความถี่ห่างของตะเข็บต่างกันไปด้วย คุณ
สามารถปรับสกรูใต้ฐานจักรไปทาง (-) หรือ (+) เพ่ือ
ปรับความถ่ีห่างให้เหมาะสมได้

ตะเข็บลายตกแต่ง
1. ถ้าลายท่ีเย็บถี่เกินไปตามภาพ (A) ให้หมุนสกรูใน

ทิศทาง (+)
2. ถ้าลายที่เย็บห่างเกินไปตามภาพ (B) ให้หมุนสกรู

ไปในทิศทาง (-)

ตะเข็บลายตัวอักษร
1. ถ้าลายท่ีเย็บห่างเกินไปตามภาพ (A)ให้หมุนสกรูใน

ทิศทาง (-)
2. ถ้าลายท่ีเย็บถ่ีเกินไปตามภาพ (B)ให้หมุนสกรูไปใน

ทิศทาง (+)
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การทำความสะอาด
หากระบบกระสวยมีเศษด้ายหรือฝุ่นท่ีเกิดจากเส้นด้าย
และผ้าสะสมอยู่ อาจทำให้ฝีเข็มผิดปกติได้

A. กะโหลก
ถอดฝาปิดไส้กระสวยออก แล้วทำความสะอาด
บริเวณกะโหลก

B.  กระสวยและฟันจักร
1. ถอดเข็มและก้านตีนผีออก ถอดไส้กระสวยและฝา

ปิดไส้กระสวยออก คลายสกรูแป้นครอบฟันจักร
2. ถอดแป้นครอบฟันจักรออก โดยยกด้านขวาข้ึน
3. ถอดกะโหลกออก
4. ทำความสะอาดบริเวณกระสวย ฟันจักร โดยใช้

ผ้าแห้ง นุ่ม
5. ใส่กระโหลกกลับเข้าท่ี โดยให้จงอย (a) สับกับตัว

ก้ัน (b) (แสดงในภาพ)
6. ใส่แป้นครอบฟันจักรกลับเข้าที่ แล้วขันสกรูยึดให้

แน่น

หมายเหตุ :
Renova Party ออกแบบให้หยอดน้ำมัน ได้

เพียง จุดเดียว คร้ังละ 1-2 หยด บริเวณ กระสวย
ท่ีสัมผัสกับกะโหลกเท่าน้ัน การหยอดน้ำมันหล่อ
ล่ืนในบริเวณอ่ืนโดยไม่มีความรู้ อาจทำให้เกิดผล
เสียหายร้ายแรงต่อระบบภายในได้

**Renova Party ใช้ระบบแสงสว่างแบบ LED  หาก
ดวงไฟไม่ติด โปรดติดต่อศูนย์บริการฯ
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ด้ายบนขาด - ร้อยด้ายไม่ถูกต้อง - ร้อยด้ายใหม่ 14
- มีด้ายติดที่กระสวย - เอาด้ายที่ติดกระสวยออก 13
- ใส่เข็มไม่ถูกต้อง - ใส่เข็มใหม่ 7
- ความตึงด้ายสูงเกินไป - ปรับความตึงด้ายใหม่ 19
- ใช้ด้ายคุณภาพต่ำหรือขนาดไม่เหมาะสม - เลือกใช้เส้นด้ายให้เหมาะสม 7

  ด้ายล่างขาด - ร้อยด้ายล่างไม่ถูกต้อง - ร้อยด้ายล่างใหม่ 13
- การกรอด้ายไม่สม่ำเสมอหรือเต็มเกินไป - กรอด้ายใหม่ 12
- กะโหลกสกปรก - ทำความสะอาดกะโหลก 35

  ตะเข็บกระโดด - ใส่เข็มไม่ถูกต้อง - ใส่เข็มใหม่ 7
- เข็มที่ใช้งอหรือทื่อ - เปลี่ยนใช้เข็มอันใหม่ 7
- ขนาดเข็มไม่เหมาะสม - ใช้ขนาดเข็มให้เหมาะกับด้าย,ผ้า 7
- เกิดกับการเย็บผ้ายืด - ใช้เข็มเย็บผ้ายืด

  ผ้าย่น - ร้อยด้ายไม่ถูกต้อง - ร้อยด้ายใหม่ทั้งบนและล่าง 14
- ร้อยด้ายล่างไม่ถูกต้อง - ร้อยด้ายล่างใหม่ 13
- เข็มทื่อ - เปลี่ยนใช้เข็มอันใหม่ 7
- ความตึงด้ายสูงเกินไป - ปรับความตึงด้ายให้เหมาะสม  19

  ตะเข็บหลวม - ร้อยด้ายล่างไม่ถูกต้อง - ร้อยด้ายล่างใหม่ 13
- การร้อยด้ายไม่ถูกต้อง - ร้อยด้ายใหม่ทั้งบนและล่าง 14
- ปรับความตึงด้ายไม่ถูกต้อง - ปรับความตึงด้าย 19

  ลายผิดรูปแบบ - ตีนผีที่ใช้ไม่เหมาะสม - เลือกใช้ตีนผีให้เหมาะสม 20
- ความตึงด้ายไม่สมดุล - ปรับความตึงด้าย 19

  ท่ีสนเข็มสนเข็มไม่ได้ - หลักเข็มไม่อยู่ตำแหน่งสูงสุด - ปรับหลักเข็มให้อยู่ตำแหน่งสูงสุด   8
- ใส่เข็มไม่ถูกต้อง - ใส่เข็มให้ถูกต้อง 7
- เข็มงอ - เปลี่ยนเข็มใหม่ 7

  ฟันจักรส่งผ้าไม่ปกติ - ลดฟันจักรเอาไว้ - ปรับฟันจักรขึ้น 9
- ความถี่ห่างไม่เหมาะสมกับเนื้อผ้า - ปรับความถี่ห่างให้เหมาะสม  11
- มีสิ่งสกปรกติดฟันจักร - ทำความสะอาดฟันจักร 35

  เข็มหัก - มีการดึงผ้าขณะเย็บ - อย่าดึงผ้าขณะเย็บ 16
- ปลายเข็มกระทบตีนผี - เลือกใช้ตีนผีให้เหมาะสมกับงาน  20
- ใส่เข็มไม่ถูกต้อง - ใส่เข็มใหม่ให้ถูกต้อง 7
- ขนาดเข็มและเส้นด้ายไม่เหมาะกับความ - ใช้ขนาดเข็มให้เหมาะกับด้าย 7
หนาของเนื้อผ้า  และเน้ือผ้า

  จักรฝืด - มีสิ่งสกปรกสะสมบริเวณกระสวย - ถอดเข็ม ตีนผี แป้นครอบฟัน 35
และฟันจักร และกะโหลกออกทำความสะอาด

  จักรไม่เดิน - ไม่ได้เสียบปลั๊ก - เสียบปลั๊กไฟให้แน่น
- ไม่ได้เปิดสวิทช์ - เปิดสวิทช์จักร
- โยกแกนกรอด้ายไปทางขวา - โยกแกนกรอด้ายกลับไปทางซ้าย
- ไม่ได้ยกตีนผีลง - ยกตีนผีลง
กรณีทำรังดุม

- ไม่ได้ดึงก้านทำรังดุมลง - ดึงก้านทำรังดุมลง
- ไม่ได้ใส่ตีนผีทำรังดุม - ใส่ตีนผีทำรังดุม

   ปัญหา             สาเหตุ          การแก้ไข ดูหน้า

คำแนะนำการแก้ปัญหา
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ตารางลาย

ตะเข็บ
ใช้งาน

ตะเข็บ
ตกแต่ง
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ตัว
อักษร
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