
 

Tam Devirli Çağanoz Montajı 

Yeni Cerliani çağanozlarında üstün performans elde etmek için, çağanozu 

aşağıdaki gibi takınız: 
 

Çağanozu, çağanoz miline 

yerleştirin. İğne mili en düşük 
noktada olduğu zaman dikiş 

yönünde el ile Volant’ı çevirin. 
İğne mili (2 hat) üzerinde 

zamanlama işaretleri varsa, üst 

satırı aynen N konumu (Resim 
1A) düzeyi ile uyumlu 

olduğundan emin olun. Onlar 
uyuşmuyorsa, buna göre iğne 

milini ayarlayın. Zamanlama 
işaret çizgisinin alt bölümü N 

(resim 2A) konumuna gelene 
kadar Volantı çevirin.  

Eğer iğne 

milinde 
zamanlama işaret çizgileri yok ise o makineye uygun ölçüm aletini kullanın. 

Gereken kalınlıktaki ölçüm aletini pozisyona yerleştirin ve iğne milindeki özel bağı 
(resim 1B) kullanarak ölçüm ayarını N konumunda iğne miline kilitleyin.  

Ölçüm aletini çıkartın. Bağ konum N ye (resim 2B) gelene kadar Volant’ı çevirin. 
 

Makine bu pozisyondayken çağanozun ucu iğnenin orta 
pozisyonuna gelene kadar çağanozu şaftın üzerinde 

çevirin.  

Hafice çağanozun şaftındaki çağanoz ayar vidasını sıkın.  
Bu pozisyonda iğneyi kaldırın veya indirin (B de ise 

kullanılan bağı çıkartın) çağanoz ucu ve iğne deliğin üsttü (resim 3) ile 

arasındaki mesafe 0,5-1,5 mm olana kadar. 
 

Eğer çağanoza uç siperi takılı ise iğnenin saptırılması çağanoz ucuna doğru 
olmalıdır. İğneyi dizginleyerek çağanoz ucuna zarar verilmesini engellenir. 

 
Sonunda çağanoz ayar vidalarını sıkın.  

 
CERLIANI çağanozunuz artık sizin yüksek beklentilerinizi karşılamak için ve uzun ömürlü mükemmel 

düz dikiş işlemi için hazırdır.. 

 

 

 

Olası Zamanlama Değerleri 
Dikiş koşullarına bağlı olarak, aşağıdaki tablo değerleri gereğince nominal zamanlama ilerleme veya 

geciktirmek için mümkün olan değerler. 
 

Çağanoz Dikiş Malzemesi Çeşitleri 
 İNCE ORTA ORTA-KALIN KALIN 

Tip Gömlekler/iç giyim Takım elbise ve 
elbiseler 

Kot ve tulum Deri 

Yatay tam devir 
çağanoz 

1.6-1.8 mm 1.8-2 mm 2.0 mm 2.2 mm 

(0.06304-0.07092 “) (0.07092-0.07880 “) (0.07880 “) (0.08668 “) 

Büyük kapasiteli 
yatay tam devir 
çağanoz 

1.8-2 mm 2.0 mm 2-2.2 mm 2.2 mm 

(0.07092-0.07880 “) (0.07880 “) (0.08668 “) (0.08668 “) 

    

Dikey tam devir 
çağanoz 

1.8-2 mm 2.0 mm 2-2.2 mm 2.2 mm 

(0.07092-0.07880 “ ) (0.07880 “) (0.08668 “) (0.08668 “) 

Büyük kapasiteli 
dikey tam devir  
çağanoz 

 2.0 mm 2-2.2 mm 2.4 mm 

- (0.07880 “) (0.08668 “) (0.09456 “) 

    

Yatay tam devir 
Wheeler & Wilson 

tip çağanoz 

2.2-2.4 mm 2.4 mm 2.4 mm  

(0.08668-0.09456 “) (0.09456 “) (0.0945 “)  
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