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(�)

ส่วนประกอบทีส
่ ำคัญของจักร
1. ฝาครอบหลอดไฟ
2. ปุม่ ตัดด้าย
3. ปุม่ ควบคุมความเร็ว
4. ปุม่ ปรับเข็มขึน้ -ลง และเย็บช้า
5. ปุม่ เย็บถอยหลัง
6. ปุม่ เริม่ เย็บและหยุดจักร
7. กล่องอุปกรณ์ (ส่วนขยายฐาน)
8. ฝาปิดด้านบน
9. วงล้อจักร
10. แผงควบคุม
11. ทีต่ ดั ด้าย
12. ก้านทำรังดุมอัตโนมัติ
13. ทีส่ นเข็ม
14. คันเลือ่ นทีส่ นเข็มอัตโนมัติ
15. สกรูลอ็ คตีนผี
16. ก้านตีนผี
17. ตีนผี
18. ฟันจักร
19. แผ่นครอบฟันจักร
20. สกรูยดึ เข็ม
21. ขอยึดด้าย
22. เข็ม
23. ฝาครอบกระสวย
24. ทีเ่ ปิดฝาครอบกระสวย
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25. คันกระตุกด้าย(อยูด่ า้ นใน)
26. แผ่นประคองด้ายบน
27. แกนหลอดด้าย
28. ฝาปิดหลอดด้าย
29. ทีป่ ระคองเส้นด้าย(กรอด้าย)
30. สักหลาดรองหลอดด้าย
31. ปุม่ ปรับความเข้มของแผงควบคุม
32. แกนกรอกระสวย
33. ทีบ่ งั คับการกรอด้าย(เมือ่ ด้ายเต็ม)
34. ตารางลาย
(2)

35. จอ LCD
36. ปุม่ OK.
37. ปุม่ Clear
38. ปุม่ ผูกหางด้าย
39. ปุม่ ปรับความถีห่ า่ ง/ความกว้าง
/ความตึงด้าย
40. ปุม่ เย็บเส้นตรง
41. ปุม่ Utility Stitch
42. ปุม่ ลายตกแต่ง
43. ปุม่ ลายตัวอักษร
44. ปุม่ เลือกลาย
45. ปุม่ เลือกชุดลาย
46. ปุม่ ตรวจสอบข้อมูล

47. ทีย่ กตีนผี
48. ปุม่ ปรับระดับฟันจักร
49. สายไฟฟ้า
50. ขาเหยียบ
51. หูหว้ิ จักร
52. สวิทช์เปิด-ปิด
53. ขัว้ ต่อสายไฟ
54. ขัว้ แจ๊คทีต่ อ่ เข้ากับขาเหยียบ

(3)

การต่อสายไฟก่อนใช้งาน
ข้อควรระวัง
-การต่อแจ๊คขาเหยียบเข้ากับตัวจักร ต้องปิด
สวิทช์ ทุกครัง้
-ต้องดูแลขาเหยียบ อย่าให้หล่นลงพืน้ หรือห้ามวาง
วัสดุอน่ื ใดบนขาเหยียบ
-ให้ใช้ขาเหยียบทีต่ ดิ มากับจักรรุน่ นีเ้ ท่านัน้
1. วางจักรบนโต๊ะที่มั่นคง (ไม่โยกเยกหรือหน้าโต๊ะ
เป็นไม้แผ่นบางๆ ซึง่ ทำให้จกั รสัน่ และเสียงดัง)
2-3.เสี ย บปลั ๊ ก เข้ า กั บ ช่ อ งเสี ย บบนตั ว จั ก รเสี ย บ
ปลัก๊ ตัวผูเ้ ข้ากับเต้าเสียบไฟบ้าน
4-5.เปิดสวิทช์ไฟ ไฟแสงสว่างในตัวจักรจะสว่างขึ้น
6. เมื่อต้องการเลิกใช้งานให้ปิดสวิทช์ไฟ และปลด
ปลัก๊ ไฟออกจากเต้าเสียบไฟบ้าน

1-2. ปิดสวิทช์ไฟ เสียบตัวแจ๊คของขาเหยียบ เข้ากับ
ขัว้ แจ๊คทีต่ วั เครือ่ ง
3-4-5. วางขาเหยียบไว้ทบ่ี ริเวณเท้า และเปิดสวิทช์ไฟ
ไฟแสงสว่างในตัวจักรจะสว่างขึน้
6.เมือ่ กดขาเหยียบลงไปมากขึน้ ความเร็วของจักรก็จะ
เพิ่มขึ้นเมื่อผ่อนขาเหยียบความเร็ว ก็จะลดลงและ
เมือ่ ยกเท้าขึน้ จากขาเหยียบ จักรจะหยุด

ข้อควรระวัง
1. เมือ่ ยังเสียบไฟอยูต่ อ้ งดูแลอย่างใกล้ชดิ
2. ต้องปลดปลัก๊ ไฟออกจากเต้าเสียบไฟบ้านทันทีทเ่ี ลิก
ใช้งานหรือก่อนการซ่อม
3. เพือ่ ไม่ให้เกิดกระแสไฟลัดวงจรและเป็นอันตรายต่อ
ผู้ใช้งาน เมื่อต้องการจะปลดปลั๊กไฟออกจากไฟ
บ้านให้จับที่ตัวปลั๊ก ห้ามใช้วิธีดึงที่สายไฟ
(4)

อุปกรณ์ทจ
่ี ด
ั มาในกล่อง
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

เข็ม 1 กล่อง
ไส้กระสวย 4 ลูก (1 ลูก ใส่อยูใ่ นตัวจักร)
ทีเ่ ลาะผ้า
ไขควง
ฝาปิดหลอดด้าย
ไขควงถอดแผ่นครอบฟันจักร
แปรงทำความสะอาด
ตีนผีใส(B)
ตีนผีแซกริมผ้า (C)
ตีนผีตดิ ซิป (E)
ตีนผีสอย (D)
ตีนผีทำรังดุม (F)
ตีนผีเหล็ก (A)(ติดอยูก่ บั ตัวจักร)

ถุงครอบจักร
ถุงครอบจักรเป็นแบบไวนีลพับเก็บได้ ควรครอบ
จักรป้องกันฝุ่นทุกครั้งที่ไม่ได้ใช้งาน

(5)

ฐานจักร (Extension Table)
ฐานจักรถูกออกแบบให้เป็นกล่องใส่อุปกรณ์ เพื่อ
ความสะดวกในการใช้งาน

a.การถอดฐานจักร (Extension Table)
คุณสามารถถอดฐานจักรโดยใช้นว้ิ เกีย่ วใต้ฐานแล้วเลือ่ น
ไป ทางซ้ายมือ ฐานจักรจะหลุดออกอย่างง่ายดาย

b.การเปิดกล่องอุปกรณ์
เปิดกล่องอุปกรณ์ โดยใช้มือดึงเข้าหาตัว ฝากล่อง
อุปกรณ์ ซึง่ เป็นฐานจักร จะเปิดออกโดยง่าย

การเปลีย
่ นตีนผี
ควรเลือกตีนผีให้เหมาะสมกับงานทีท่ ำ

คำเตือน : เพือ่ ป้องกันอุบตั เิ หตุ
เมือ่ เปลีย่ นตีนผี ต้องปิดสวิทช์ไฟก่อน
A การเปลีย
่ นตีนผี
1.หมุนวงล้อเข้าหาตัวหรือกด ปุ่มเข็มขึ้น/ลง จน
กระทัง่ เข็มอยูท่ ต่ี ำแหน่งสูงสุด
2.เลือ่ น ก้านยกตีนผีขน้ึ
3.นำตีนผีออกโดยกดปุม่ ปลดตีนผีดา้ น หลังเข้าหา
ตัว ตีนผีจะหลุดออก
4.วางตีนผีตวั ใหม่เข้าที่ โดยให้ตวั ล็อคอยูพ่ อดี
5.เลือ่ น ก้านยกตีนผีลง ก้านตีนผีจะทำหน้าทีล่ อ็ ค
ตีนผีให้เกาะติดโดยอัตโนมัติ
B การถอด-ใส่ ก้านตีนผี
เมื่อต้องการทำความสะอาดฟันจักร หรือใส่ตีนผี
พิเศษคุณสามารถถอดก้านตีนผีออกโดย
1.ปลดตีนผีออก
2.หมุนสกรูทย่ี ดึ ก้านตีนผี แล้วถอดก้านตีนผีออก
3.เมือ่ ต้องการจะใส่ ให้ใส่กา้ นตีนผีดนั ขึน้ จนสุด
4.ขันสกรูให้แน่น
(6)

การใส่เข็ม
โปรดเลือกเข็มทีห่ มาะกับเนือ้ ผ้าทีจ่ ะเย็บ
1. หมุนวงล้อเข้าหาตัวหรือกดปุ่มเข็มขึ้น/ลง จนกระ
ทัง่ เข็มอยูใ่ นตำแหน่งสูงสุด
2. คลายสกรูยดึ เข็มออก
3. ดึงเข็มเล่มเก่าออก
4. ใส่เข็มเล่มใหม่เข้าไปโดยให้ด้านเรียบอยู่ด้านหลัง
และดันเข้าไปให้สดุ
5. หมุนสกรูลอ็ คเข็มให้แน่น
a. ห้ามใช้เข็มที่งอหรือเข็มทื่อ ตรวจสอบเข็มที่
งอ โดยวางส่วนเรียบของเข็มเทียบกับพืน้ เรียบ ระยะ a
(ตามรูป) จะห่างอย่างสม่ำเสมอจากพืน้ เรียบ

ตารางการเลือกใช้ขนาดเข็มและเส้นด้าย
เทคนิคการเลือกใช้เข็มและเส้นด้าย คือ เลือกชนิดเข็มให้เหมาะกับชนิดของเนือ้ ผ้าก่อน แล้วจึงเลือก ขนาดเข็มให้
เหมาะสมกับขนาดของเส้นด้าย ให้เส้นด้ายสามารถสนเข้าในรูเข็มอย่างพอดีไม่คบั หรือหลวมเกินไป
ชนิดของผ้า

ขนาดเส้นด้าย

ผ้าบาง
จอร์เจีย, ออกานดี้, ไหม
ผ้าขนสัตว์, มัสลิน, แพร
ผ้าปานกลาง
ลินนิน, ฝ้าย, ซาติน,
ผ้าลูกฟูก, ผ้ากำมะหยี่
ผ้าหนา
กาเบอร์ดิน, เวสป้อย
ยีนส์

ด้ายฝ้าย No. 80 -100
ด้ายไหม No. 60-80
ด้ายสังเคราะห์ No.80-100
ด้ายฝ้าย No. 50-80
ด้ายไหม No. 50
ด้ายสังเคราะห์ No. 50-80
ด้ายฝ้าย No. 40-50
ด้ายสังเคราะห์ No.50-60

ผ้ายืด
เจอร์ซี่, สแปนเด็ก,

ด้ายสังเคราะห์ No. 50-80
ด้ายไหม No. 50

Double Knit, ผ้ายืดทัว่ ไป

ด้ายเย็บผ้ายืด

ขนาดเข็ม
ระบบ 130/705 H
No. 70-80
ระบบ 130/705 H
No. 80-90
ระบบ 130/705 H
No. 90-100
ระบบ 130/705 HJ
No. 90-100
ระบบ 130/705 H-S
No. 80-90

หมายเหตุ : เลือกซือ้ เฉพาะ เข็มทีใ่ ช้เฉพาะจักรบ้าน ระบบ 130/705H เท่านัน้
(7)

หน้าทีข
่ องปุม
่ ต่างๆ
A ปุม
่ เริม
่ เย็บ/หยุดเย็บ
จักรจะเริม่ ทำงานอย่างช้าๆ เมือ่ กดปุม่ เริม่ เย็บ เมือ่ กดซ้ำอีกครัง้ จักรจะหยุด
สัญญาณไฟ : ทีป่ มุ่ เริม่ /หยุดเย็บ มีสญ
ั ญาณไฟบอกสถานะดังนี้
สีเขียว เมือ่ เลือ่ นตีนทับผ้าลง สัญญาณไฟสีเขียวสว่างขึน้ แสดงสถานะจักรพร้อมทีจ่ ะเริม่ เย็บ หรือกระสวย
กำลังกรอด้าย
สีแดง เมือ่ เลือ่ นตีนทับผ้าขึน้ สัญญาณไฟสีแดงสว่างขึน้ จักรจะไม่สามารถเย็บได้ จนกว่าจะเลือ่ นตีนผีลง
และได้สญ
ั ญาณไฟสีเขียว

B ปุม
่ เย็บถอยหลัง
ในสภาวะที่กำลังเย็บอยู่หรือฝีเข็มจักรหยุดนิ่ง ก็ตาม
เมือ่ กดปุม่ นีค้ า้ งไว้จกั รก็จะเย็บถอยหลังด้วยความเร็วต่ำ
และเมือ่ ปล่อยปุม่ ดังกล่าวจักรก็จะหยุด
ข้อสังเกตุ : ถ้าต่อขาเหยียบเข้ากับตัวจักร และเมือ่
กดปุม่ นี้ ค้างไว้จกั รก็จะเย็บถอยหลัง แต่ถา้ ปล่อยปุม่
ดังกล่าวจักรก็จะเย็บขึน้ หน้าเหมือนปกติ
C ปุม
่ เข็มขึน
้ -ลง/เย็บช้า
ขณะทีจ่ กั รหยุดนิง่ เมือ่ กดปุม่ นีเ้ ข็มจะขึน้ หรือลงสลับกัน
ขณะทีจ่ กั รกำลังเย็บอยูเ่ มือ่ กดปุม่ นี้ จักรจะลดความเร็ว
ช้าลงเพื่อการเย็บที่พิถีพิถัน เมื่อกดปุ่มอีกครั้งจักรจะ
เย็บด้วยความเร็วปกติ
D ปุม
่ ควบคุมความเร็ว
ความเร็วจักรจะเพิ่มขึ้น เมื่อเลื่อนปุ่มนี้ไปทางขวามือ
และจะช้าลงเมือ่ เลือ่ นปุม่ มาทางซ้าย
ข้อสังเกตุ : ถ้าต่อขาเหยียบเข้ากับตัวจักรปุม่ นี้ จะมี
หน้าทีก่ ำหนดความ เร็วสูงสุดของจักร เพือ่ กำหนดมิให้
จักรมีความเร็ว เกินความต้องการ เหมาะสำหรับผูเ้ ริม่
เย็บทีย่ งั ไม่มคี วามชำนาญ
(8)

E. ปุม
่ ตัดด้ายอัตโนมัติ
เมื่อเย็บเสร็จและกดปุ่มนี้ จักรจะทำการตัดด้ายโดย
อัตโนมัติ คุณสามารถเลื่อนชิ้นงานออกจากจักรได้
อย่าง รวดเร็วโดยไม่ตอ้ งใช้กรรไกรจักร จะเหลือหาง ด้าย
ไว้พร้อมเย็บต่อได้ทนั ทีโดยไม่ตอ้ งจับหางด้าย
ข้อควรระวัง :
1. ห้ามกดปุม่ นี้ เมือ่ ไม่มดี า้ ย หรือเพียงต้องการจะกด
เล่นๆ เพราะจะทำให้เครือ่ งเสียหายได้
2. ห้ามกดปุ่มนี้ตัดด้ายที่เส้นใหญ่กว่าด้าย No.30,
ด้ายไนล่อน หรือ ด้าย พิเศษอืน่ ๆ ควรใช้ทต่ี ดั ด้าย H
หรือ กรรไกร
F. ก้านยกตีนผี
ตีนผีจะถูกยกขึน้ -ลง ด้วยทีย่ กตีนผีน้ี
หมายเหตุ : จักรจะไม่เคลือ่ นที่ ถ้าตีนผีไม่ยกลง (ยก
เว้นการกรอด้าย)
G. ทีล
่ ดฟันจักร
คุณสามารถลดฟันจักรเพือ่ การปักจักรหรือชุนผ้า โดย
เลือ่ นปุม่ ลดฟันจักร (G) ไปทางซ้าย การเย็บปกติตอ้ ง
เลือ่ นปุม่ ลดฟันจักร (G) ไปทางขวา
H. ทีต
่ ด
ั ด้าย
ใช้ทต่ี ดั ด้าย (H) เมือ่ ไม่สามารถใช้ทต่ี ดั ด้ายอัตโนมัติ
ได้ วิธกี ารง่ายๆโดยยกตีนผีขน้ึ และจูงหางด้ายเข้าคล้อง
ทีต่ ดั ด้าย (H)ด้ายจะถูกตัดอย่าง ง่ายดาย
I. ฝาปิดด้านบน
คุณสามารถเปิดฝาด้านบน (I) เพือ่ ร้อยด้ายหรือกรอ
กระสวย ตารางลายได้พมิ พ์อยูด่ า้ นใน เพือ่ ความ
สะดวกในการเลือกใช้
J. วงล้อจักร
เมื่อต้องหมุนวงล้อจักร เพื่อเลื่อนเข็มจักรให้เคลื่อนที่
ขึน้ หรือลง ควรหมุนวงล้อจักรในทิศทางทีเ่ ข้าหาตัว
มิฉะนัน้ อาจทำให้ดา้ ยติดหรือกลไกภายในเสียหายได้
(9)

การเลือกตะเข็บใช้งาน
Elvira Renova Party มีตะเข็บใช้งานรวมรังดุมมากถึง

49 ตะเข็บ โปรดดูตาราง หน้า 39 เมือ่ เปิดสวิทช์ตะเข็บ
เย็บเส้นตรงจะถูกเลือกขึ้นมาอัตโนมัติ พร้อมใช้งาน
ได้ทนั ที ซึง่ ดูได้จาก จอ LCD
A. ความคมชัดของจอ LCD
คุณสามารถปรับความคมชัดของจอ LCD
ได้ทว่ี งล้อปรับ LCD (รูป A)
B. การเย็บเส้นตรง
ขณะทีค่ ณ
ุ ใช้ตะเข็บอืน่ อยู่ ก็สามารถกลับมาใช้ตะเข็บ
เส้นตรงได้ทนั ที โดยกดปุม่ เพียงครัง้ เดียว (รูป B)
C. การเลือกตะเข็บใช้งาน
1. กดปุม่ เลือกตะเข็บใช้งาน 6 ลาย (1-6) แบบตะเข็บ
จะปรากฎบนจอ LCD
2. กดปุม่ ขึน้ (+>>) หรือลง (<<-) ตะเข็บจะเปลีย่ นไป
เป็นชุด ชุดละ 6 ลาย
3. กดปุม่ ( > ) หรือ ( < ) เพือ่ เลือกตะเข็บทีต่ อ้ งการ
หมายเหตุ : เมือ่ กดปุม่ ( > ) หรือ ( < ) จนถึงตะเข็บ
ซ้ายสุดหรือขวาสุด และกดต่อไปชุดตะเข็บจะเปลี่ยน
เป็นชุดถัดไป
4. เมื่อกดปุ่ม OK จอ LCD จะปรากฎรูป หมายเลข
พร้อมลายละเอียดอืน่ ๆ ของตะเข็บ (คำอธิบายละเอียด
ในหน้าถัดไป)
การเลือกลวดลายตกแต่ง, ตัวอักษร ดูหน้า 33
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D. รายละเอียดการปรับตะเข็บ
เมือ่ ตะเข็บถูกเลือก ข้อมูลต่างๆ จะปรากฎบนจอ
LCD ดังนี้
a. รูปตะเข็บ
b. หมายเลขตะเข็บ
c. ตีนผีทเ่ี หมาะสมในการใช้งาน
ภาพของตีนผี ทีเ่ หมาะสมกับการใช้งาน จะปรากฎ ขึน้
d. ปุ ่ ม ปรั บ ความถี ่ ห ่ า ง ความกว้ า งและ
ความตึงด้าย
e. เป็นปุม่ ทีใ่ ช้เมือ่ ต้องการปรับความถีห่ า่ ง ความ
กว้างและความตึงด้าย การกดปุ่ม(e) แต่ละครั้งจะ
หมุนเวียนจากการปรับ ถีห่ า่ ง ความกว้าง จนถึงความ
ตึงด้ายโดยมีลำดับหมุนวนเป็นวงกลมมีรายละเอียดดังนี้
f. ความถีห
่ า่ งตะเข็บ ความถีห่ า่ งตะเข็บทีก่ ำหนด
ไว้อย่างอัตโนมัติ สังเกตได้จากตัวเลขทีไ่ ฮไลท์บนหน้า
จอ LCD สามารถปรับ ให้ถข่ี น้ึ ได้โดยกดปุม่ (<<-) ถ้า
ต้องการ ให้ตะเข็บ ห่างขึน้ ให้กดปุม่ (+>>)
g.ความกว้างของตะเข็บ เมือ่ ต้องการให้ตะเข็บ
แคบลงให้กดปุม่ (<<-) เมือ่ ต้องการให้ตะเข็บกว้างขึน้
ให้กดปุม่ (>>+)
g-1. การควบคุมตำแหน่งเข็ม เมือ่ เลือกตะเข็บ
เส้นตรง กดปุม่ (e) 1 ครัง้ แล้วกดปุม่ ขึน้ (+>>) เข็มจะ
เลือ่ นไปทางขวา หรือปุม่ ลง (<<-) เข็มจะเลือ่ นไปทาง
ซ้าย
h. ความตึงของด้าย
โปรดดูการปรับความตึงด้าย หน้า 19
หมายเหตุ : เมื่อกดปุ่มปรับความยาวหรือความ
กว้างของตะเข็บ แต่ภาพยังไม่ขน้ึ ทีจ่ อ LCD แสดงว่า
ข้อมูลในเครือ่ งยังไม่ได้รบั การเปลีย่ นแปลง
( 11 )

ระบบด้ายล่าง
A. การนำไส้กระสวยออก
1.เลือ่ นสลักฝาครอบกระสวยไปทางขวาและหยิบออก
2.หยิบไส้กระสวยออกจากตัวจักร
B. การใส่หลอดด้าย
1.ยกแกนหลอดด้ายขึน้
2.ใส่หลอดด้าย โดยให้รอยบากที่แกนหลอดด้ายอยู่
ทางซ้ายมือ เพื่อให้ด้ายออกจากหลอด ตามแนวที่
ถูกต้อง
3.เลือ่ นฝาปิดหลอดด้ายเข้าจนสุด
a : อาจปรับด้านฝาปิดหลอดด้าย ให้เหมาะสมกับ
ขนาดของหลอดด้าย
C. การกรอด้าย
1.- 3. ใช้มอื 2 ข้างจับด้ายผ่านไปตามช่อง ตามรูปที่ 1,
2 และ 3
4.สอดด้ายเข้ารูไส้กระสวย และใส่ไส้กระสวยเข้าไปใน
แกนกรอด้าย ขณะเดียวกันก็ดันที่กรอด้ายไปทาง
ด้านขวา จอ LCD จะแสดง Mode ของไส้กระสวย
กำลังกรอด้าย
5.จูงหางด้ายที่โผล่ออกมาจากไส้กระสวย แล้วกดปุ่ม
เริม่ /หยุด หรือเหยียบขาเหยียบ เพือ่ ให้กรอด้าย
6.เมื่อการกรอด้ายหมุนไปได้ 4-5 รอบ ให้กดปุ่มเริ่ม/
หยุดหรือยกเท้าจากขาเหยียบ เพือ่ ให้จกั รหยุดแล้ว
ตัดหางด้ายทีไ่ ส้กระสวย
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

( 13 )

การร้อยด้าย
A.ขัน
้ ตอนการร้อยด้าย
1. ยกตีนผีขน้ึ
2. กดปุม่ เข็มขึน้ -ลง และจัดให้เข็มอยูใ่ นตำแหน่งสูงสุด
(ให้อยูต่ ำแหน่งนี้ จนกว่าจะสนเข็มเสร็จ)
B. การใส่หลอดด้าย
เปิดฝาครอบออกและดำเนินการดังนี้
1. ยกแกนหลอดด้ายขึน้
2. ใส่หลอดด้ายเข้าไปในแกน
3. ใส่ทป่ี ดิ หลอดด้ายเพือ่ ไม่ให้หลอดหลุดออก
a : อาจกลับด้านทีป่ ดิ หลอดด้าย เพือ่ ให้เหมาะ สมกับ
ขนาดของหลอด

C. การร้อยด้ายบน
1. จูงหางด้ายจากด้านหลังผ่านตำแหน่ง (1) โดยใช้มอื ขวาจับหลอดด้ายเอาไว้ไม่ให้หลุดออก
2. จูงเส้นด้ายผ่านแผ่นประคองด้าย จากขวามาซ้ายทีต่ ำแหน่ง (2)
3. จูงเส้นด้ายต่อไปตามแนวยังตำแหน่ง (3), (4), (5), (6)
4. จูงหางด้ายเข้าทีป่ ระคองด้ายบริเวณหลักเข็ม ตำแหน่ง (7)
5. สนเข็มทีต่ ำแหน่ง (8) (โปรดดูวธิ กี ารใช้เครือ่ งสนเข็มหน้า 15)

( 14 )

D.การสนเข็ม
ข้ อ ควรระวั ง :
ห้ามใช้ทส่ี นเข็มขณะที่ จักรกำลังเย็บ
1.-2. เลือ่ นตีนผีลง และตรวจสอบตำแหน่งของเข็มให้
อยูส่ งู สุด โดยกดปุม่ เข็มขึน้ -ลง รูป 1,2,3
3.-4. กดทีส่ นเข็มลงมาเล็กน้อย จูงปลายด้ายมาเกีย่ ว
กับ ขอ a และดึงเส้นด้ายมาทางขวา
5. กดทีส่ นเข็มลงต่ำทีส่ ดุ ขอทีเ่ กีย่ วด้ายจะสอดเข้าไป
ในรูเข็มจูงเส้นด้ายผ่านมาทางขวา ผ่านรอยเว้าของ
ทีส่ นเข็มตรงบริเวณรูเข็ม
6. ค่อยๆปล่อยทีส่ นเข็มขึน้ ขอทีอ่ ยูต่ รงบริเวณรูเข็ม ก็
จะเกีย่ วเส้นด้ายเป็นห่วง
7. ดึงเส้นด้ายจากรูเข็มยาวออกมาประมาณ 10 ซ.ม.
E. การคล้องด้ายล่าง
1.- 2. ยกตีนผีขึ้น จับปลายเส้นด้าย กดปุ่มขึ้น-ลง 2
ครัง้ หรือหมุนวงล้อจักร 1 รอบ
3. ค่อยๆ ดึงเส้นด้ายด้านบนขึ้น เส้นด้ายด้านล่างใน
กระสวยจะถูกเกีย่ วขึน้ มา
4. ดึงด้ายทั้งสอง ลอดผ่านใต้ตีนผีออกมาประมาณ
10 ซ.ม.

( 15 )

การเริม
่ เย็บ
เมื่อเปิดสวิทช์จักร ภายในเครื่องจะกำหนดเป็น
ตะเข็บเย็บเส้นตรง
ข้อควรระวัง : เพือ่ ป้องกันอุบตั เิ หตุ
ระหว่างทีเ่ ย็บจักรต้องระวังบริเวณเข็มจักรและผ้าที่
กำลังเย็บจะถูกป้อนเข้าโดยอัตโนมัติ อย่าพยายาม
ดึงหรือผลักผ้า
A. การเริม
่ ต้นและสิน
้ สุดการเย็บ
1. ตรวจสอบตีนผี ต้องเป็นตีนผีเหล็ก (A) (ดูวธิ กี าร
เปลีย่ นตีนผี หน้า 6)
2. วางผ้าทีจ่ ะเย็บไว้ใต้ตนี ผีแล้วเลือ่ นตีนผีลง
3. จับหางด้ายไว้ แล้วกดปุม่ เริม่ เย็บหรือกดขาเหยียบ
ปล่อยหางด้ายเมือ่ เย็บไปได้ 2-3 ฝีเข็ม คุณสามารถ
ควบคุมความเร็วได้ด้วยปุ่มปรับความเร็วหรือเย็บ
ช้าโดยกดปุม่ เย็บช้า
4. เมือ่ ถึงตำแหน่งสิน้ สุดการเย็บให้กดปุม่ หยุด หรือผ่อน
ขาเหยียบ
5. กดปุม่ ตัดด้าย
6. ยกตีนผีขน้ึ และนำผ้าออก

ข้ อ ควรระวั ง
1. ห้ามกดปุ่มตัดด้ายขณะที่ไม่มีผ้าอยู่ที่จักร หรือไม่
ต้องตัดด้าย เพราะจะทำให้เกิดความเสียหาย
2. ห้ามใช้เครือ่ งตัดด้าย เมือ่ ด้ายมีขนาดใหญ่กว่าเบอร์
30 ด้ายไนล่อน หรือด้ายพิเศษอืน่ ๆในกรณีเช่นนี้ ควร
ใช้ทต่ี ดั ด้ายภายนอก (ดูคำแนะนำ หน้า 9)

หมายเหตุ เมื่อกดปุ่มตัดด้ายแล้ว ให้ใช้มือจับ
เฉพาะด้ายบน เมือ่ จะเย็บครัง้ ต่อไป (ไม่ตอ้ งพะวง
กับด้ายล่างหรือดึงด้ายจากกระสวยขึ้นมา)
( 16 )

B. การเย็บถอยหลัง
การเย็บถอยหลังใช้เพื่อย้ำตะเข็บเพิ่มความแข็งแรง
เมือ่ สิน้ สุดการเย็บ
1. วางผ้าในตำแหน่งทีจ่ ะเย็บถอยหลังและเลือ่ น ตีน
ทับผ้าลง
2. กดปุม่ เย็บถอยหลังค้างไว้และกดปุม่ เริม่ /หยุด หรือ
เหยียบขาเหยียบเพือ่ ให้จกั รเย็บไป 4 - 5 ฝีเข็ม
3. เมือ่ ปล่อยปุม่ เย็บถอยหลัง จักรจะเย็บเดินหน้าปกติ
โดยกดปุม่ เริม่ และหยุดหรือใช้ขาเหยียบ
4. เมือ่ เย็บจนถึงสุดขอบผ้าให้กดปุม่ เย็บถอยหลังค้าง
ไว้ จักรจะเดินถอยหลัง และเมื่อปล่อยจักรจะเดิน
หน้าตามปกติ
หมายเหตุ : ตะเข็บ 3 และ 4 เป็นตะเข็บเส้นตรงทีม่ ี
ทัง้ การ เย็บเดินหน้า และถอยหลัง พร้อมกัน ดูหน้า 20

C. การย้ำตะเข็บอัตโนมัติ
คุณสามารถเย็บย้ำตะเข็บสำหรับการเย็บเริม่ ต้น และ
ลงท้ายอย่างอัตโนมัติ
1. กดปุม่ ย้ำตะเข็บอัตโนมัติ “ ” ภาพจะปรากฎบน
จอ LCD
2. เมื่อเริ่มเย็บตะเข็บจะย้ำให้เองในช่วงเริ่มต้น และ
เย็บตะเข็บทีเ่ ลือกไว้ตอ่ ไป
3. เมือ่ เย็บถึงจุดสิน้ สุดกดปุม่ เย็บถอยหลังจักรจะเย็บ
ย้ำตะเข็บและหยุดอย่างอัตโนมัติ
4. หากต้องการยกเลิกการย้ำตะเข็บอัตโนมัติให้กด
ปุม่ ย้ำอัตโนมัตอิ กี ครัง้ เครือ่ งหมาย “ ” บนจอ
LCD ก็จะหายไป

( 17 )

D. การเย็บหักมุมผ้า
1. หยุดจักรเมือ่ เย็บถึงมุมผ้า ปักเข็มลงไปในเนือ้ ผ้า
2. ยกตีนผีขน้ึ
3. หมุนผ้ามาตามแนวเย็บอีกด้านหนึง่
4. ยกตีนผีลงและเย็บต่อไป

E. การเย็บผ้าเนือ
้ หนา
เมือ่ คุณเย็บผ้าเนือ้ หนากว่าปกติ (ตีนผีเหล็ก) ตีนผีจะ
เลือ่ นขึน้ บนผ้ายากและทำให้การเริม่ เย็บไม่สะดวก
ควรทำดังนี้
1. ยกตีนผีขน้ึ
2. กดปุม่ ล็อคทีอ่ ยูด่ า้ นขวาของตีนผีเหล็ก
3. ตีนผีจะไม่กระดก ปักเข็มลงบนผ้า เริม่ เย็บแล้วจึง
ปล่อยมือจากปุม่ ล็อก เมือ่ ตีนผีกดทับบนเนือ้ ผ้าจะ
ทำให้การเย็บเป็นไปด้วยความราบรืน่ เมือ่ เย็บไปได้
สักระยะ ปุม่ ล็อกจะคลายออดเอง
a. ก้านยกตีนผี สามารถยกตีนผีได้สูงขึ้นอีก 1 ระดับ
เพือ่ ให้สามารถสอดวัสดุหนาๆเข้าได้อย่างสะดวก

F. การเย็บบริเวณทีม
่ ผ
ี า้ ทบหลายชัน
้
ขณะเย็บให้เย็บอย่างช้าๆ และใช้มอื ประคองบริเวณที่
มีผา้ ทบหลายชัน้

G.การกะระยะริมขอบผ้า
เส้นบนแผ่นครอบฟันจักร จะกำหนดระยะแนวเย็บถึง
กลางตำแหน่งหลักเข็ม เพื่อช่วยจัดระยะของขอบผ้า
กับตะเข็บทีเ่ ย็บได้งา่ ยขึน้
( 18 )

ความตึงของด้าย
ทุกครั้งที่เปลี่ยนลายความตึงด้าย จะถูกกำหนดด้วย
ระบบคอมพิวเตอร์โดยอัตโนมัติ ผลงานจะออกมาอย่าง
สมบูรณ์แบบ และเป็นการเพิม่ ความสะดวกสบายของ
ผู้ใช้อย่างมาก แต่อย่างไรก็ตามคุณยังสามารถปรับ
ความตึงด้าย เพือ่ การเย็บแบบพิเศษตามทีค่ ณ
ุ ต้องการ
1. กดปุม่ ความถี-่ ห่าง/ความกว้าง/ความตึงด้าย จน
กระทัง่ Mode ความตึงด้ายปรากฎบนจอ LCD
2. เมือ่ ต้องการใช้ความตึงด้ายสูงขึน้ กดปุม่ (+>>) ถ้า
ต้องการจะลดความตึงด้าย กดปุม่ (<<-) ความตึง
ด้ายเท่ากับ “0” หมายถึง ความตึงด้ายทีถ่ กู กำหนด
โดยอัตโนมัติ เครือ่ งหมาย ”
” เป็นตัวชีร้ ะดับ
ความตึงด้ายทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป เมือ่ เปลีย่ นลายความ
ตึงด้ายจะกลับไปสูค่ วามตึงด้ายอัตโนมัตทิ กุ ครัง้
A. ความตึงด้ายอัตโนมัติ
ความตึงด้ายอัตโนมัตไิ ด้ถกู กำหนดทุกครัง้ ทีเ่ ปลีย่ นลาย
ด้ายบน - ล่าง จะอยูร่ ะหว่างกลางๆ ของเนือ้ ผ้า
B. เมือ
่ ด้ายบนมีความตึงสูงขึน
้
ด้ายจากกระสวยจะลอยขึน้ มาเป็นปมอยูด่ า้ นบน
C. เมือ
่ ด้ายด้านบนมีความตึงลดลง
ด้ายบนจะเลือ่ นลงไปเป็นปมอยูด่ า้ นล่างผ้า
D. ความตึงด้ายสำหรับตะเข็บซิกแซก
ความตึงด้ายสำหรับการเย็บตะเข็บซิกแซกถูกกำหนด
ให้ความตึงด้ายบนอ่อนกว่าเมือ่ เย็บตะเข็บเส้นตรงเล็ก
น้อย เพือ่ ให้ตะเข็บสวยงามและไม่ตงึ เกินไป
E. ข้อแนะนำ
1. ถ้าเย็บตะเข็บเส้นตรง และพบว่าตะเข็บด้านบนสวย
งามดี แต่ตะเข็บด้านล่างเป็นถั่วงอกให้ตรวจสอบ
การร้อยด้ายทีถ่ กู ต้องหน้า 14
2. แม้วา่ ความตึงด้ายจะถูกกำหนดไว้ในเครือ่ งแล้ว แต่
เมือ่ คุณเย็บและพบว่าตะเข็บไม่สวย สาเหตุอาจเกิด
จากการร้อยด้าย และใส่ไส้กระสวยไม่ถกู ต้องดูการ
ใส่ไส้กระสวยหน้า 13
( 19 )

การเย็บเส้นตรง
ตะเข็บเส้นตรง ควรเลือกให้เหมาะสมกับชนิดของ เนือ้
ผ้าและการใช้งาน
การเย็บเส้นตรง (หลักเข็มซ้าย)
การเย็บเส้นตรง (หลักเข็มกลาง)
เส้นตรงย้ำอัตโนมัติ (หลักเข็มซ้าย)
การเย็บเส้นตรงแบบย้ำอัตโนมัติ (หลักเข็มกลาง)
ตีนผีเหล็ก (A)
A. ตะเข็บเส้นตรงธรรมดา
(ใช้เบอร์ 1และ 2)
1.จัดผ้าตรงจุดทีจ่ ะเย็บวางใต้ตนี ผี แล้วยก ตีนผีลง
2. จูงหางด้ายบน - ล่างไว้และเริม่ เย็บ
3. หยุดเย็บเมือ่ ถึงตำแหน่งทีต่ อ้ งการ
4. กดปุม่ ตัดด้าย

B. ตะเข็บเส้นตรงย้ำอัตโนมัติ
(ใช้เบอร์ 3 และ 4)
1. จัดผ้าตรงจุดทีจ่ ะเย็บวางใต้ตนี ผี แล้วเลือ่ น ตีนผีลง
2. จูงหางด้ายบน - ล่างไว้และเริม่ เย็บ 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. กดปุม่ ตัดด้าย
( 20 )

การเย็บตะเข็บซิกแซก
จักรของคุณสามารถเย็บซิกแซกได้หลากหลาย ทัง้ จัด
ความกว้างหรือความยาวของตะเข็บได้ตามต้องการ
ตะเข็บซิกแซก : ตีนผีเหล็ก (A)
ตะเข็บซาติน : ตีนผีใส (B)
ตะเข็บซิกแซก จะมีประโยชน์มากสำหรับการแซกกัน
รุย่ ริมผ้า
ตะเข็บซาติน
เมื่อกำหนดให้จักรเย็บตะเข็บซาติน ตะเข็บจะถี่กว่า
การเย็บซิกแซกธรรมดา ใช้สำหรับตกแต่งริมผ้าหรือ
Applique และต้องเปลีย่ นเป็นตีนผีใส(B)

ตะเข็บซิกแซก 3 จังหวะ
ตะเข็บซิกแซก 3 จังหวะ มีประโยชน์มากกับการติด
แถบอิลาสติกและการแซกริมผ้า
ตะเข็บซิกแซก 3 จังหวะ
ตีนผีเหล็ก (A)
A. การเย็บติดแถบอิลาสติก
ดึงแถบอิสาสติกมาทางด้านหลังขณะเย็บ
B. การแซกริมผ้า
เป็นการป้องกันผ้าลุ่ยแบบวิธีง่ายๆ โดยเข็มที่เย็บต้อง
ปักไปทีข่ อบของริมผ้า ดูวธิ กี ารเย็บหน้า 22

การเย็บเสือ
้ ผ้าทรงกระบอก
ถอดกล่องอุปกรณ์ออก (ส่วนที่ขยายฐานจักร) ฐาน
จักรจะกลายเป็นฟรีอาร์ม สามารถสอดเสือ้ ผ้าทรงกระ
บอกเข้าเย็บได้งา่ ย ดูวธิ ถี อดฐานจักร หน้า 6
( 21 )

การแซกริมผ้า
A ใช้ตน
ี ผีแซกริมผ้า

ตีนผีแซกริมผ้า (C)
วางผ้าให้ชดิ ขอบตีนผี เพือ่ ให้เข็มเย็บพอดีขอบผ้า
a. ตะเข็บซิกแซก 9 ใช้เย็บป้องกันผ้าลุย่
b. ตะเข็บเหล่านี้ (13,14,16,17) เหมาะสำหรับการเย็บ
เข้าข้างและแซกริมไปในเวลาเดียวกัน
c. ตะเข็บ 16 เหมาะสำหรับผ้าบาง หรือผ้าน้ำหนักเบา
*กรณีเย็บผ้ายืด มีตะเข็บทีเ่ ย็บและแซกริมผ้าในเวลา
เดียวกัน ใช้ลายเบอร์ 22,23 และใช้ตนี ผีใส( B)

ข้อควรระมัดระวัง
เพือ่ ป้องกันอุบตั เิ หตุ เมือ่ ใช้ตนี ผีแซกริมควรจะใช้
เฉพาะตะเข็บดังกล่าวเท่านัน้ ไม่ควรเปลีย่ นความ
กว้างของตะเข็บให้ตำ่ กว่า 5.0 เพราะจะทำให้เข็ม
กระแทกถูกตีนผีและหักได้
B การใช้ตน
ี ผีเหล็ก (A)

ตีนผีเหล็ก (A)
วางผ้าให้เข็มเย็บใกล้ขอบผ้าทีส่ ดุ
d. ใช้ตะเข็บซิกแซก 9 สำหรับการซิกแซกที่มี ความ
กว้างไม่มาก (ความกว้าง 2.0-4.5)
e. ใช้ตะเข็บ 11 เมือ่ ต้องการเย็บผ้าทีล่ ยุ่ ง่าย ผ้ายืดหรือ
ผ้าบาง
* เบอร์ 5 ใช้เย็บผ้ายืดเนือ้ บาง เช่น ผ้าเจอร์ซ่ี เมือ่ เย็บ
เสร็จตัดริมผ้าออกตามรูป
C. หมายเหตุ
คุณสามารถตัดขอบที่ยื่นออกมาหลังซิกแซกแล้ว แต่
ต้องระมัดระวังอย่าตัดถูกตะเข็บทีเ่ ย็บ
( 22 )

การเย็บตะเข็บสอย
ตะเข็บสอย เมือ่ เย็บเสร็จแล้ว จะไม่เห็นรอยตะเข็บบน
ผ้าด้านหน้า
ตะเข็บสอย
ตีนผีสอย (D)
1. พับผ้าทีจ่ ะเย็บตามรูป
a. ผ้าเนือ้ ปานกลางและผ้าเนือ้ หนาแซกริมผ้า
b. ผ้าบาง พับเก็บริมตามรูป
c. ด้านหลังของผ้า
d. ตะเข็บทีแ่ ซกริมแล้ว
2. ที่กั้นระยะผ้า (e) บนตีนสอยจะช่วยให้การเย็บ
ง่ายขึน้ สามารถปรับระยะได้ดว้ ยสกรู ( f )
3. วางผ้าใต้ตนี ผี ใช้มอื หมุนวงล้อเข้าหาตัว ให้เข็มอยู่
ตำแหน่งซ้ายสุดของซิกแซก เพื่อให้เข็มเย็บติดริม
ขอบผ้าทีจ่ ะสอยเพียงเล็กน้อย
หมายเหตุ : ถ้าตะเข็บเย็บติดขอบผ้ามากไปให้ลด
ความกว้างของลาย หรือหมุนตัวกะระยะผ้าไปทางขวา
ถ้าตะเข็บไม่ติดผ้า ให้ปรับความกว้างของตะเข็บมาก
ขึน้ หรือปรับทีก่ น้ั ระยะผ้าไปทางซ้าย
4. เลือ่ นตีนผีลง แล้วเริม่ เย็บช้าๆให้ขอบผ้า ขนานไป
กับตัวประคองผ้า
5. กลับผ้าทีเ่ ย็บเสร็จแล้ว
(c) ด้านหลังของผ้า
(h) ด้านหน้าของผ้า
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การเย็บตะเข็บยืดหยุน
่

การเย็บตะเข็บยืดหยุ่นทำให้คุณมั่นใจกับตะเข็บที่
แข็งแรงและยืดหยุ่นได้ โดยไม่ปริแตก ช่วยให้สามารถ
เย็บผ้ายืดหรือผ้าเฉลียงได้อย่างไม่มีปัญหา นอกจาก
นี้ยัง สามารถใช้กับผ้าที่มีความแข็งแรง เช่น ยีนส์
ได้อกี ด้วย
ตะเข็บเส้นตรงย้ำ 3 จังหวะ
ตะเข็บยืดหยุ่น สำหรับผ้ายืด
(หลักเข็มกลาง) .......
ตะเข็บซิกแซก 3 จังหวะ
ตีนผีเหล็ก (A)
เมื่อต้องการเย็บงานตามตัวอย่าง a-d ให้ใช้เข็มเย็บ
ผ้ายืด (130/705 H-S) เพื่อป้องกันตะเข็บกระโดด
a. แจ็คเก็ต b. กางเกง
c. กระเป๋า d. กระเป๋ากางเกง

คัทเวิรค
์ หรือ Scallop

ตะเข็บตกแต่ง

ตีนผีเหล็ก (A)
ตะเข็บนีเ้ หมาะสำหรับเย็บขอบของเสือ้ ผ้าสตรี, เสือ้ ผ้า
เด็ก และขอบผ้าปูโต๊ะ
a. การทำ Scallop Hem (ลายเบอร์ 1)
1. เอาผ้าด้านหน้า 2 ชิ้น ประกบกันแล้วเย็บลาย
Scallop ไปตามขอบ
2. ตัดผ้าตามแนวโค้งห่างจากตะเข็บ 3 มม. (1/8 “ )
3. กลับผ้าให้ผา้ ด้านหน้าอยูภ่ ายนอก และดุนส่วนโค้ง
ออกให้เรียบร้อย
b. การทำ Scallop Edging
ใช้ลายเบอร์ 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9
1. ตีนผีใส (B) เย็บตามแนวของผ้า
2. ใช้กรรไกรตัดขอบตามแนวโค้ง ระวังอย่าตัดถูกด้าย
( 24 )

การปักปะ (Applique)
ใช้ตนี ผีเหล็ก (A) หรือตีนผีใส
1. ติดชิน้ ผ้าทีจ่ ะทำการปักปะ เนาหรือติดกระดาษกาว
สองหน้า แล้วรีดทับด้วยเตารีด
2. เย็บขอบผ้าทีป่ ะให้เข็มอยูช่ ดิ กับขอบตะเข็บเส้นตรง
จะเป็นแนวขอบทำให้เหมือนทำด้วยมือ
a. กรณีต้องเย็บเปลี่ยนทิศทางที่มุม หรือที่ส่วนโค้งให้
ปักเข็มลงและยกตีนผีขน้ึ และหมุนผ้า
หมายเหตุ : สามารถใช้ลายอืน่ ๆได้ เช่น เบอร์ 44, 45

การต่อผ้า (Patch Work)
การต่อผ้า คือการตกแต่งโดยใช้ผ้าหลายๆชนิด หลาย
สี มาเย็บต่อกันให้เกิดความสวยงาม

ใช้ตนี ผีเหล็ก (A)
1. วางผ้า 2 ผืนโดยให้ดา้ นหน้าประกบทับกัน และเย็บ
ด้วยเส้นตรงตลอดแนว
2. แบะตะเข็บตามแนวทีเ่ ย็บแล้วรีดให้เรียบ
3. เย็บตามแนวกลางของตะเข็บเดิม ด้วยลาย19 หรือ
20 ให้กนิ ผ้าทัง้ 2 ข้างเท่าๆ กัน

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

ตีนผีใส (B)
การเย็บตกแต่งกับผ้าบาง ควรใช้ผ้าหรือกระดาษรอง
ด้านหลัง เพือ่ ป้องกันผ้าย่น และลายออกมาสวยงาม
( 25 )

การติดซิปแบบมาตรฐาน
ตะเข็บเส้นตรง (หลักเข็มกลาง) นิยมใช้ใน
งานเย็บของใช้ตา่ งๆ เช่น หมอนอิง, กระเป๋า เป็นต้น
ตีนผีตดิ ซิป (E)

ข้อควรระวัง :
เมือ่ ใช้ตนี ผีตดิ ซิปต้องใช้ตะเข็บเย็บเส้นตรงและ
ตัง้ ตำแหน่งเข็มอยูก่ ลางเท่านัน้ ห้ามเปลีย่ นไปเย็บ
ตะเข็บอืน่ เพือ่ ป้องกันเข็มหัก
1. เนาซิปติดกับผ้าก่อนเย็บโดย
a. แนวตะเข็บ
b. แนวเย็บปลายซิป
c. เนาตามแนวตะเข็บให้ผา้ 2 ชิน้ ติดกัน
d. ด้านหลังของผ้า
2. รีดแบะตะเข็บแล้ววางซิปบนผ้าด้านหลังเนาซิป
ติดกับผ้า
3. ตีนผีตดิ ซิปใส่ได้ 2 ข้าง ให้ตดิ ตีนผีเข้ากับก้านตีนผี
ด้านซ้ายเพื่อเย็บด้านขวาและติดตีนผีเข้ากับก้าน
ตีน ผีดา้ นขวา เพือ่ เย็บด้านซ้าย
4. เริม่ เย็บจากหัวซิปด้านซ้ายจนถึงปลายซิป
5. หยุดจักรและหักมุม เพื่อเย็บวนมาทางซิปอีกด้าน
หนึง่ จนสุดปลาย เย็บหางซิปและหักมุมเย็บซิป
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การติดซิปกระโปรง
ตะเข็บเส้นตรง (หลักเข็มกลาง)
ตีนผีตดิ ซิป (E)

ข้อควรระวัง :
เมือ่ ใช้ตนี ผีตดิ ซิปต้องใช้ตะเข็บเย็บเส้นตรงและ
ตัง้ ตำแหน่งเข็มอยูก่ ลางเท่านัน้ ห้ามเปลีย่ นไปเย็บ
ตะเข็บอืน่ เพือ่ ป้องกันเข็มหัก
1. วางซิปเทียบตามแนวของผ้าทีจ่ ะเย็บ
a. เย็บตะเข็บด้านบน
b. เย็บจนสุดความยาว เพือ่ เว้นช่องเปิดทีใ่ ส่ซปิ
c. เนาตะเข็บเพือ่ ให้สะดวกในการเลาะออก
d. ผ้าด้านหลัง
2. พับขอบผ้าชิ้นบนมาทางซ้ายแล้วพับขอบผ้าชิ้น
ล่างลงล่าง โดยพับแนวผ้าห่างจากตะเข็บ 3 ม.ม.
3. ตีนผีตดิ ซิป ติดได้ทง้ั 2 ข้าง ติดก้านตีนผีทด่ี า้ นซ้าย
เพือ่ เย็บซิปด้านขวา ติดก้านตีนผีดา้ นขวา เพือ่ เย็บ
ซิป ด้านซ้าย
4. เริม่ เย็บจากหัวซิปด้านซ้ายไปถึงปลายซิป
5. เริม่ เย็บทีป่ ลายซิปวนไปถึงหัวซิป
6. หยุดจักรเมือ่ ฝีเข็มห่างจากหัวซิปประมาณ 5 ซ.ม.
แล้วเลาะด้ายเนาออกให้หมด
A. การรูดซิปเปิดออกขณะเย็บ
1. หยุดจักรก่อนถึงหัวซิปประมาณ 5 ซ.ม.
2. เลือ่ นเข็มปักลงบนผ้า
3. ยกตีนผีขน้ึ เพือ่ เลือ่ นหัวซิปผ่านตีนผี
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
เลือ่ นรางเลือ่ นของตีนผีให้มคี วามยาวเท่ากับกระดุม
a. = ความยาวของกระดุม + ความหนา
3. ร้อยด้ายบนผ่านด้านล่างของตีนผี และจัดด้ายบน
และด้ายล่างไปทางซ้าย
4. วางผ้าอยูใ่ ต้ตนี ผีและให้แนวของรังดุมอยูต่ รงกลาง
ของตีนผี แล้วเลือ่ นตีนผีลง
5. เลื่อนแกนทำรังดุมลงให้อยู่ระหว่างช่องตีนผี ซึ่งจะ
เป็นกลไกที่ช่วยให้ได้ความยาวของรังดุม อย่าง
อัตโนมัติ
หมายเหตุ : จักรจะไม่ทำงาน ถ้าคุณไม่เลือ่ นแกนทำ
รังดุมลง
6. จับด้ายไว้แล้วเริม่ เย็บ
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7. จักรจะทำรังดุมอย่างอัตโนมัตแิ ละจะหยุดเมือ่ เสร็จ
8. กดปุม่ ตัดด้ายแล้วยกตีนผีขน้ึ และเลือ่ นไปทำรังดุม
อันต่อไป
9. เจาะรังดุมด้วยความระมัดระวัง โดยใช้ทเ่ี จาะรังดุม
พยายามอย่าให้โดนขอบรังดุม โดยใช้เข็มหมุดกัน
ทีป่ ลายของรังดุมอีกข้างหนึง่ ไว้

ข้อควรระวัง : เพือ่ ป้องกันอุบตั เิ หตุ
ระวังอย่าให้นว้ิ อยูใ่ กล้ ขณะทีใ่ ช้ทเ่ี จาะรังดุม
A. เมือ
่ ทำรังดุมกับผ้ายืด
ต้องใช้ผา้ รองเสริมให้แข็งแรง
หมายเหตุ : ความถีข่ องขารังดุม สามารถปรับด้วย
ปุม่ ปรับความถีห่ า่ งของตะเข็บ
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การเย็บแถบย้ำอัตโนมัติ และ
การชุนผ้า (Automatic Bar-Tack
and Darning)
คุณสามารถเย็บแถบย้ำอัตโนมัตโิ ดยใช้ตนี ผีทำรังดุม
แถบย้ำอัตโนมัติ จะช่วยเสริมความแข็งแรง เช่น
บริเวณมุมของกระเป๋า
การชุนผ้า ช่วยซ่อมผ้าทีม่ รี อยขาดยาวๆหรือเป็นรู
ตีนผีทำรังดุม (F)
1. ปรับรางเลื่อนของตีนผีทำรังดุม ตามความยาวที่
ต้องการ
a = ความยาวของแถบย้ำ
2. สอดด้ายลอดใต้ตนี ผีแล้วจูงด้ายบนและด้ายล่างไป
ทางซ้าย
3. กำหนดจุดทีจ่ ะเย็บลงบนผ้า แล้วเลือ่ นตีนผีลง
b. ภาพ b แสดงให้เห็นการเย็บย้ำผ้าหนา เช่น มุมกระเป๋า เป็นต้น
4. เลือ่ นก้านทำรังดุมอัตโนมัตลิ งจนสุด
5. จูงหางด้ายไว้แล้วเริม่ เย็บ
6. จักรจะเย็บแถบย้ำให้อย่างสวยงาม และหยุดเอง
โดยอัตโนมัติ
7. กดปุม่ ตัดด้าย ยกตีนผีขน้ึ แล้วนำผ้าออก
หมายเหตุ : จักรจะไม่สามารถเริ่มต้นเย็บได้หาก
ใส่ตนี ผีทำรังดุมและเลือ่ นก้านทำรังดุมไม่ถกู ต้อง
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การติดกระดุม
ตะเข็บติดกระดุม ตีนผีใส (B)
1. ลดฟันจักรลงโดยเลื่อนปุ่มปรับฟันจักรไปทางซ้าย
( ดูหน้าที่ 3 )
2. ใส่ตนี ผีใส (B)
3. วางกระดุมที่จะติดลงใต้ตีนผีบนผ้าในตำแหน่งที่
จะติดกระดุม
4. ปรับความกว้างตะเข็บให้อยูต่ รงรูกระดุมพอดี
5. หมุนวงล้อเข้าหาตัวตรวจสอบให้เข็มลงตรงรูกระ
ดุมด้านซ้ายและด้านขวา
ข้อควรระวัง :
เพือ่ ป้องกันเข็มหักให้เย็บอย่างช้าๆ อย่าให้เข็ม
กระทบกับกระดุม
6. เย็บช้าๆ ประมาณ 10 ตะเข็บ
7. ยกตีนผีขน้ึ ตัดให้หางด้ายยาวประมาณ 10 ซม.
8. ดึงด้ายบนลงล่างและผูกด้ายกันหลุด
9. เมื่อติดกระดุมเสร็จให้ยกฟันจักรขึ้น โดยเลื่อนปุ่ม
ปรับฟันจักรไปทางขวา
หมายเหตุ : เมือ่ ต้องการติดกระดุมทีม่ ี 4 รู ก็ใช้วธิ ี
เดียวกับการติดกระดุมข้างต้น
A. การเย็บก้านกระดุม
สำหรับเสื้อผ้าที่หนาๆ เช่น เสื้อโคท หรือเสื้อ
แจ็คเก็ตเม็ดกระดุมต้องอยู่ห่างจากตัวผ้าทำให้ใส่
กระดุมง่ายจึงต้องเย็บก้านกระดุม
เมื่อเริ่มเย็บกระดุมให้วางเข็มหมุดบนระหว่างรู
กระดุมทัง้ สอง เมือ่ เสร็จให้ดงึ เม็ดกระดุมห่างออกจาก
ผ้า เขีย่ ด้ายล่างและด้ายบนมาพัน และมัดก้านกระดุม
เพือ่ เสริมความแข็งแรง
( 31 )

การทำรังดุมตาไก่
รังดุมตาไก่ใช้กบั งานหลายอย่าง เช่น รู
เข็มขัด , รูทร่ี อ้ ยเชือก เป็นต้น
ใช้ตนี ผีใส ( B )
คุณสามารถเลือกรังดุมตาไก่ได้ 3 ขนาด
โดยปรับความกว้างของตะเข็บ
1. วางผ้าใต้ตนี ผีและเลือ่ นตีนผีลง เริม่ เย็บจักรจะหยุด
อย่างอัตโนมัติ
2. กดปุม่ ตัดด้ายและยกตีนผีขน้ึ
3. เจาะรูที่ตรงกลางตาไก่ ด้วยมีดเลาะผ้าหรือที่เจาะ
ตาไก่

ควิลท์ตง้ิ (Hand Look Quilting
Stitch)
ควิลท์ตง้ิ เป็นตะเข็บทีเ่ ย็บแล้วดูเหมือนทำด้วยมือ
ตะเข็บควิลท์ตง้ิ
ตีนผีเหล็ก (A) ตีนผีใส (B) และในกรณีที่ใช้กับงาน
ควิลท์ ควรใช้ตนี ผี Walking Foot เป็นตะเข็บทีเ่ ย็บแล้ว
ดูเหมือนการควิลท์มอื วิธเี ย็บ
- ด้ายบนใช้ด้ายโพลีเอสเตอร์เส้นเล็ก ด้ายล่องหน
หรือใช้ดา้ ยสีเดียวกับผ้า
- ด้ายล่าง ทีไ่ ส้กระสวยใช้ดา้ ยสีแตกต่างจากผ้า
- ปรับความตึงด้ายบนให้สงู ขึน้ เพือ่ ให้ดา้ ยล่างขึน้ บน
ดูเหมือนการควิลท์ดว้ ยมือ
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การเย็บตะเข็บตกแต่งและตัวอักษร
Elvira Renova Party มีลายตกแต่ง 116 ลาย และตัวอักษร 2 รูปแบบ (ตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็ก) คุณสามารถ
นำมาเย็บประกอบเข้าด้วยกันโดยง่าย
A.การเลือกลายตกแต่งและตัวอักษร
1. a. ลายตกแต่ง กดปุม่ ลายตกแต่งลายตกแต่ง 4
แบบ จะปรากฎทีบ่ รรทัดล่างของจอ LCD
b. ตัวอักษร (ตัวพิมพ์ใหญ่) กดปุม่ ตัวอักษรตัว
อักษร 6 ตัว ก็จะปรากฎบนจอ LCD
c. ตัวอักษร (ตัวพิมพ์เล็ก) เมือ่ กดปุม่ ตัวอักษร
2 ครั ้ ง ติ ด กั น ตั ว อั ก ษร 6 ตั ว แบบพิ ม พ์ เ ล็ ก ก็ จ ะ
ปรากฎบนจอ LCD
2. เมือ่ กดปุม่ ขึน้ (+>>) หรือ ลง (<<-) แบบของตัว
อักษรก็จะเปลี่ยนไปเป็นชุดๆ ละ 4-6 ตัว ใช้เพื่อต้อง
การค้นหาแบบรวดเร็ว
3. กดปุม่ ( >) หรือ (< ) เพือ่ เลือกตัวอักษรทีต่ อ้ งการ
ตัวอักษรจะเลือ่ นไปทีละตัว
หมายเหตุ : เมือ่ กดปุม่ ( >) หรือ (< ) จนสุดขอบ
ซ้ายหรือขวาสุด คุณยังคงสามารถเลือ่ นต่อไป เพือ่ เลือก
ลายทีต่ อ้ งการได้
4. เมือ่ กดปุม่ OK เพือ่ เลือกลายหรือตัวอักษร ทีต่ อ้ งการ
ลายทีถ่ กู เลือกก็จะปรากฎบนจอ LCD บรรทัดบน
หมายเหตุ : ลายตกแต่งแต่ละชุดดูได้จากหน้า 39
5. ด้วยวิธีเลือกลายดังกล่าว คุณสามารถเลือกลาย
เพื่อเย็บปักต่อกันซึ่งจะปรากฎอยู่ที่บรรทัดบนของจอ
LCD ได้มากสูงสุดถึง 40 ลาย
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6. เมื่อลายที่เลือกมีมากกว่าพื้นที่ของจอ LCD คุณก็
สามารถตรวจดูได้จากปุม่ ตรวจสอบข้อมูล
7. หมายเหตุ :
หมายเลข “ 116” เป็นลายผูกตะเข็บ เพือ่ ป้อง
กันมิให้ตะเข็บทีเ่ ย็บแล้วหลุดลุย่ ออก แนะนำให้ใช้
ตะเข็บนีต้ อ่ ท้ายตะเข็บตกแต่งทุกชนิด
B. การลบลายทีเ่ ลือก
1. เมื่อคุณต้องการลบลายที่เลือกออกเพียงลายเดียว
ให้กดปุม่ Clear (ค้างไว้นอ้ ยกว่า 0.5 วินาที) เครือ่ งก็จะ
ลบข้อมูลดังกล่าวออก
2. แต่ถ้าคุณต้องการลบลายที่เลือกออกทั้งหมดให้กด
ปุม่ Clear (ค้างไว้มากกว่า 0.5 วินาที)
C. การตรวจลายทีเ่ ลือกไว้แล้ว
1. กดปุม่ ตรวจสอบข้อมูล ลายทีเ่ ลือกล่าสุดจะปรากฎ
บนจอ LCD
2. กดปุม่ (<) เพือ่ เลือ่ นลายไปทางซ้าย
3. ตรวจสอบลายทีเ่ ลือกไว้ โดยกดปุม่ (<) หรือ (>)
4. กดปุ่มตรวจสอบข้อมูลอีกที เพื่อกลับเป็น Mode
ของการเลือกปกติ
D. การปรับความยาว,ความกว้างของ
ตะเข็บ และความตึงด้ายบน
1. กดปุม่ ตรวจสอบข้อมูล (R)
2. เลือกลายทีค่ ณ
ุ ต้องการ โดยกดทีป่ มุ่ (<) หรือ (>)
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3. กดปุ่มความกว้าง/ความยาว/ความตึงของด้าย จน
กระทัง่ Mode ทีค่ ณ
ุ ต้องการปรากฎขึน้ มา เช่น
Mode a. ความถีห่ า่ ง
Mode b. ความกว้าง
Mode c. ความตึงด้าย
การปรับโดยกดปุม่ ขึน้ (+>>) หรือ ลง (<<-) วิธกี าร
ก็เหมือนกับทีไ่ ด้กล่าวไว้แล้วในบทก่อนๆ
หมายเหตุ :
ตัวอักษรหรือลายตกแต่งบางลายไม่สามารถปรับ
ความถีห่ า่ งและความกว้างได้ ดังนัน้ ภาพตาม Mode a
หรือ Mode b จะไม่ปรากฎ ทีจ่ อ LCD
4. กดปุม่ ตรวจสอบข้อมูล (R) เพือ่ กลับไปใช้งานตาม
ปกติ
E. การเย็บลวดลายการเย็บชุดเดียว/ต่อเนือ่ ง
คุณสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการเย็บจากเย็บชุด
เดียวหรือเย็บต่อเนือ่ งได้โดยกดปุม่ ย้ำตะเข็บ(ผูกด้าย)
ต่อท้ายชุดลายทีเ่ ลือกไว้
a. การเย็บชุดเดียว เมือ่ เครือ่ งหมาย” “ ปรากฎบน
จอ LCD จักรจะหยุดเย็บอัตโนมัติ เมือ่ เย็บลวดลาย
ครบชุด
b. การเย็บแบบต่อเนือ่ ง เมือ่ เครือ่ งหมาย “ “ ปรากฎ
บนจอ LCD จักรจะเย็บลวดลายที่เลือกอย่างต่อ
เนือ่ งไม่มกี ารหยุด
1. ใส่ตนี ผีใส (B) เมือ่ เย็บตะเข็บตกแต่งหรือตัวอักษร
2. เลือ่ นตีนผีลงและเริม่ เย็บ
3. ลวดลายทีเ่ ย็บจะแสดงให้เห็นทีต่ ำแหน่งแถวบน
ด้านซ้ายของจอ LCD
หมายเหตุ :
การปรับเปลีย่ นรูปแบบกลางครันขณะเย็บจะปรากฎ
ขึน้ ในชุดลายถัดไป
( 35 )

F. เทคนิคพิเศษ
a. การเย็บลายจากจุดเริม
่ ต้น
กรณีที่คุณเย็บชุดลายยังไม่สิ้นสุด แต่ต้องการเริ่ม
เย็บชุดลายจากจุดเริม่ ต้นใหม่ กรณีนใ้ี ห้กดปุม่ ลายหรือ
ตัวอักษรปุม่ ใดปุม่ หนึง่ ชุดลายจะเริม่ ต้นเย็บจากจุดเริม่
ต้นโดยอัตโนมัติ
b. การเรียกชุดลายกลับมาใช้งาน
ขณะที่คุณเย็บชุดลายอยู่และกลับมาใช้ตะเข็บใช้
งาน คุณสามารถเรียกชุดลายเดิม เพือ่ กลับมาเย็บอีก
ได้ โดยกดปุม่ ลายหรือตัวอักษรปุม่ ใดปุม่ หนึง่ แล้วกด
ปุม่ R หน้าจอจะกลับสู่ Modeการเย็บชุดลาย และคุณ
สามารถเริม่ เย็บชุดลาย ตัง้ แต่จดุ เริม่ ต้นได้

การปรับความถีห
่ า่ งของตะเข็บ
อัตโนมัติ
การเย็บตะเข็บอัตโนมัติบนเนื้อผ้าที่แตกต่างกัน
อาจได้ผล ความถี่ห่างของตะเข็บต่างกันไปด้วย คุณ
สามารถปรับสกรูใต้ฐานจักรไปทาง (-) หรือ (+) เพื่อ
ปรับความถีห่ า่ งให้เหมาะสมได้

ตะเข็บลายตกแต่ง
1. ถ้าลายที่เย็บถี่เกินไปตามภาพ (A) ให้หมุนสกรูใน
ทิศทาง (+)
2. ถ้าลายที่เย็บห่างเกินไปตามภาพ (B) ให้หมุนสกรู
ไปในทิศทาง (-)
ตะเข็บลายตัวอักษร
1. ถ้าลายทีเ่ ย็บห่างเกินไปตามภาพ (A)ให้หมุนสกรูใน
ทิศทาง (-)
2. ถ้าลายทีเ่ ย็บถีเ่ กินไปตามภาพ (B)ให้หมุนสกรูไปใน
ทิศทาง (+)
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การทำความสะอาด
หากระบบกระสวยมีเศษด้ายหรือฝุน่ ทีเ่ กิดจากเส้นด้าย
และผ้าสะสมอยู่ อาจทำให้ฝเี ข็มผิดปกติได้
A. กะโหลก
ถอดฝาปิดไส้กระสวยออก แล้วทำความสะอาด
บริเวณกะโหลก
B. กระสวยและฟันจักร
1. ถอดเข็มและก้านตีนผีออก ถอดไส้กระสวยและฝา
ปิดไส้กระสวยออก คลายสกรูแป้นครอบฟันจักร
2. ถอดแป้นครอบฟันจักรออก โดยยกด้านขวาขึน้
3. ถอดกะโหลกออก
4. ทำความสะอาดบริเวณกระสวย ฟันจักร โดยใช้
ผ้าแห้ง นุม่
5. ใส่กระโหลกกลับเข้าที่ โดยให้จงอย (a) สับกับตัว
กัน้ (b) (แสดงในภาพ)
6. ใส่แป้นครอบฟันจักรกลับเข้าที่ แล้วขันสกรูยึดให้
แน่น
หมายเหตุ :
Renova Party ออกแบบให้หยอดน้ำมัน ได้
เพียง จุดเดียว ครัง้ ละ 1-2 หยด บริเวณ กระสวย
ทีส่ มั ผัสกับกะโหลกเท่านัน้ การหยอดน้ำมันหล่อ
ลืน่ ในบริเวณอืน่ โดยไม่มคี วามรู้ อาจทำให้เกิดผล
เสียหายร้ายแรงต่อระบบภายในได้
**Renova Party ใช้ระบบแสงสว่างแบบ LED หาก
ดวงไฟไม่ตดิ โปรดติดต่อศูนย์บริการฯ
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คำแนะนำการแก้ปญ
ั หา
ปัญหา

สาเหตุ

การแก้ไข

ด้ายบนขาด

- ร้อยด้ายไม่ถูกต้อง
- มีด้ายติดที่กระสวย
- ใส่เข็มไม่ถูกต้อง
- ความตึงด้ายสูงเกินไป
- ใช้ด้ายคุณภาพต่ำหรือขนาดไม่เหมาะสม
ด้ายล่างขาด
- ร้อยด้ายล่างไม่ถูกต้อง
- การกรอด้ายไม่สม่ำเสมอหรือเต็มเกินไป
- กะโหลกสกปรก
ตะเข็บกระโดด
- ใส่เข็มไม่ถูกต้อง
- เข็มที่ใช้งอหรือทื่อ
- ขนาดเข็มไม่เหมาะสม
- เกิดกับการเย็บผ้ายืด
ผ้าย่น
- ร้อยด้ายไม่ถูกต้อง
- ร้อยด้ายล่างไม่ถูกต้อง
- เข็มทื่อ
- ความตึงด้ายสูงเกินไป
ตะเข็บหลวม
- ร้อยด้ายล่างไม่ถูกต้อง
- การร้อยด้ายไม่ถูกต้อง
- ปรับความตึงด้ายไม่ถูกต้อง
ลายผิดรูปแบบ
- ตีนผีที่ใช้ไม่เหมาะสม
- ความตึงด้ายไม่สมดุล
ทีส่ นเข็มสนเข็มไม่ได้ - หลักเข็มไม่อยู่ตำแหน่งสูงสุด
- ใส่เข็มไม่ถูกต้อง
- เข็มงอ
ฟันจักรส่งผ้าไม่ปกติ - ลดฟันจักรเอาไว้
- ความถี่ห่างไม่เหมาะสมกับเนื้อผ้า
- มีสิ่งสกปรกติดฟันจักร
เข็มหัก
- มีการดึงผ้าขณะเย็บ
- ปลายเข็มกระทบตีนผี
- ใส่เข็มไม่ถูกต้อง
- ขนาดเข็มและเส้นด้ายไม่เหมาะกับความ
หนาของเนื้อผ้า
จักรฝืด
- มีสิ่งสกปรกสะสมบริเวณกระสวย
และฟันจักร
จักรไม่เดิน
- ไม่ได้เสียบปลั๊ก
- ไม่ได้เปิดสวิทช์
- โยกแกนกรอด้ายไปทางขวา
- ไม่ได้ยกตีนผีลง
กรณีทำรังดุม
- ไม่ได้ดึงก้านทำรังดุมลง
- ไม่ได้ใส่ตีนผีทำรังดุม

( 38 )

- ร้อยด้ายใหม่
- เอาด้ายที่ติดกระสวยออก
- ใส่เข็มใหม่
- ปรับความตึงด้ายใหม่
- เลือกใช้เส้นด้ายให้เหมาะสม
- ร้อยด้ายล่างใหม่
- กรอด้ายใหม่
- ทำความสะอาดกะโหลก
- ใส่เข็มใหม่
- เปลี่ยนใช้เข็มอันใหม่
- ใช้ขนาดเข็มให้เหมาะกับด้าย,ผ้า
- ใช้เข็มเย็บผ้ายืด
- ร้อยด้ายใหม่ทั้งบนและล่าง
- ร้อยด้ายล่างใหม่
- เปลี่ยนใช้เข็มอันใหม่
- ปรับความตึงด้ายให้เหมาะสม
- ร้อยด้ายล่างใหม่
- ร้อยด้ายใหม่ทั้งบนและล่าง
- ปรับความตึงด้าย
- เลือกใช้ตีนผีให้เหมาะสม
- ปรับความตึงด้าย
- ปรับหลักเข็มให้อยู่ตำแหน่งสูงสุด
- ใส่เข็มให้ถูกต้อง
- เปลี่ยนเข็มใหม่
- ปรับฟันจักรขึ้น
- ปรับความถี่ห่างให้เหมาะสม
- ทำความสะอาดฟันจักร
- อย่าดึงผ้าขณะเย็บ
- เลือกใช้ตีนผีให้เหมาะสมกับงาน
- ใส่เข็มใหม่ให้ถูกต้อง
- ใช้ขนาดเข็มให้เหมาะกับด้าย
และเนือ้ ผ้า
- ถอดเข็ม ตีนผี แป้นครอบฟัน
และกะโหลกออกทำความสะอาด
- เสียบปลั๊กไฟให้แน่น
- เปิดสวิทช์จักร
- โยกแกนกรอด้ายกลับไปทางซ้าย
- ยกตีนผีลง
- ดึงก้านทำรังดุมลง
- ใส่ตีนผีทำรังดุม

ดูหน้า
14
13
7
19
7
13
12
35
7
7
7
14
13
7
19
13
14
19
20
19
8
7
7
9
11
35
16
20
7
7
35

ตารางลาย
ตะเข็บ
ใช้งาน

ตะเข็บ
ตกแต่ง

( 39 )

ตัว
อักษร

( 40 )

( �� )

บันทึกการใช้งาน
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_____________________________________________________________
_________________________________________________________
_____________________________________________________________
________________________________________________________________
_______________________________________________________________
______________________________________________________________
_______________________________________________________________
______________________________________________________________
_______________________________________________________________
________________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
____________________________________________________________
________________________________________________________________
( 42 )

บร�ษัท เปนคุณ จำกัด
988-990-992 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110
โทร. 0 2391 0919 , 0 2390 2172 โทรสาร. 0 2391 1141 , 0 2381 3872

