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ขอแสดงความยินดี 

  สำ�หรับท่�นที่ได้เป็นเจ้�ของจักรเย็บผ้�ซิงเกอร์รุ่นใหม่นี้ ท่�นจะได้รับประสบก�รณ์ที่น่�ตื่นเต้น ที่จักรเย็บผ้�ซิงเกอร์พร้อมจะ
นำ�ท่�นเข้�สู่ก�รสร้�งสรรค์ง�นตัดเย็บที่หล�กหล�ย ด้วยวิธีก�รเย็บที่ง่�ยและสะดวกสบ�ยในแบบที่คุณต้องก�ร

  ท่�นจะได้พบกับคุณสมบัติที่หล�กหล�ย และวิธีก�รใช้ง�นที่สะดวกสบ�ยของจักรเย็บผ้�เครื่องนี้ ได้จ�กคู่มือฉบับนี้ ซึ่งจะช่วย
ให้ท่�นเข้�ใจวิธีก�รใช้จักรเย็บผ้�เครื่องนี้อย่�งละเอียด และช่วยให้ก�รสร้�งสรรค์ง�นตัดเย็บของท่�นเป็นเรื่องง่�ยและสะดวกสบ�ยม�ก
ขึ้น

  เพิ่อให้จักรเย็บผ้�ซิงเกอร์ เป็นจักรเย็บผ้�ที่คงคุณลักษณะของคว�มทันสมัย บริษัทฯจึงขอสงวนสิทธิ์ในก�รออกแบบ 
เปลี่ยนแปลงตัวเครื่องหรืออุปกรณ์ต�มที่ได้พิจ�รณ�แล้ว โดยมิต้องแจ้งให้ทร�บล่วงหน้�

เครื่องหม�ยก�รค้�ของบริษัทซิงเกอร์ จำ�กัด 
สงวนลิขสิทธิ์ © 2010

เป็นเจ้�ของลิขสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในโลก



ข้อควรระวังในการใช้

 ก่อนใช้จักรเย็บผ้� ควรศึกษ�ถึงคว�มปลอดภัยเบื้องต้นและโปรดศึกษ�คู่มือก�รใช้จักรเย็บผ้�ฉบับนี้ก่อนก�รใช้ง�น

อันตราย – เพื่อป้องกันอันตร�ยอันเกิดจ�กไฟฟ้�ช็อต
1.   ไม่ควรเสียบปลั๊กทิ้งไว้ในขณะที่เครื่องไม่ใช้ง�น
2.   ควรถอดปลั๊กทันทีหลังเลิกใช้ง�น และทุกครั้งก่อนทำ�คว�มสะอ�ดเครื่อง 
3.   ถอดปลั๊กก่อนทำ�ก�รเปลี่ยนหลอดไฟส่องสว่�ง ห�กต้องก�รเปลี่ยนหลอดไฟใหม่ ควรเปลี่ยนหลอดไฟที่มีขน�ด 15 วัตต์ 220 โวลต์ 

คำาเตือน – เพื่อป้องกันอันตร�ยๆ หรือก�รบ�ดเจ็บจ�กก�รถูกไฟไหม้ ไฟฟ้�ช็อต หรืออันตร�ยใด ๆ ที่อ�จเกิดขึ้นกับผู้ใช้ :
1.   ควรปิดสวิตช์เครื่องหลังเลิกใช้ง�น หรือเมื่อมีเด็กอยู่ใกล้ในขณะใช้เครื่อง
2.   ควรใช้ง�นจักรเย็บผ้�ต�มคำ�อธิบ�ยในคู่มือก�รใช้ง�น และใช้อุปกรณ์เสริมต�มที่กำ�หนดไว้กับเครื่องเท่�นั้น
3.   อย่�ประกอบเครื่องห�กปลั๊กหรือส�ยไฟชำ�รุดหรือจุ่มลงในน้ำ� ควรแจ้งศูนย์บริก�รใกล้บ้�นเพื่อทำ�ก�รซ่อมแซมทันที
4.   เก็บรักษ�จักรเย็บผ้� และอุปกรณ์อื่น ๆ รวมถึงเท้�เหยียบควบคุมคว�มเร็วให้พ้นจ�กฝุ่นละอองภ�ยนอกที่อ�จเข้�ไปสะสมภ�ยในเครื่องได้
5.   อย่�ให้นิ้วมืออยู่ใกล้เข็ม หรือส่วนที่เคลื่อนไหวในขณะเย็บผ้�เพร�ะอ�จทำ�ให้เกิดอันตร�ยได้
6.   ควรใส่แป้นฟันที่เหม�ะสม มิเช่นนั้นอ�จเป็นส�เหตุทำ�ให้เข็มหักได้
7.   อย่�ดึงผ้�ในขณะเย็บ เพร�ะอ�จทำ�ให้เข็มหักได้
8.   อย่�ใช้เข็มจักรที่คดงอ
9.   ควรกดปุ่มปิดสวิตช์ให้อยู่ในตำ�แหน่ง “O” เมื่อทำ�ง�นใกล้บริเวณเข็มจักร เช่น ก�รร้อยด้�ย ก�รเปลี่ยนเข็ม ก�รใส่ไส้กระสวย หรือเปลี่ยนตีนกดผ้�   
     หรืออุปกรณ์อื่น ๆ
10.  ถอดปลั๊กออกก่อนทุกครั้ง เมื่อต้องก�รถอดฝ�ครอบจักร หยอดน้ำ�มัน หรือก�รปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ใด ต�มคู่มือก�รใช้จักรเย็บผ้�



11.   อย่�นำ�สิ่งแปลกปลอมใด ๆ ม�เสียบ หรือว�งไว้ในขณะเปิดเครื่อง
12.   ไม่ควรใช้ง�นจักรเย็บผ้�ภ�ยนอกตัวบ้�น
13.   อย่�ใช้เครื่องในขณะที่มีก�รฉีดพ่นสเปรย์หรือก๊�ซอ๊อกซิเจน
14.   หลังก�รใช้ง�น ควรกดปุ่มไปที่ตำ�แหน่งปิดเครื่อง “O” และถอดปลั๊กออก
15.   อย่�ถอดปลั๊กโดยก�รดึงที่บริเวณส�ยปลั๊ก ควรจับที่ตัวปลั๊ก
16.   ระดับคว�มดังเสียงในก�รทำ�ง�นปกติ อยู่ที่ระดับ 75 เดซิเบล
17.   ควรปิดเครื่องและถอดปลั๊กทุกครั้ง เมื่อจักรเย็บผ้�ทำ�ง�นใม่ปกติ
18.   อย่�ว�งอุปกรณ์ใดๆ บนเท้�เหยียบควบคุมคว�มเร็ว
19.   ห�กส�ยไฟและตัวปลักของเท้�เหยียบควบคุมคว�มเร็ว ชำ�รุดเสียห�ย ควรแจ้งศูนย์บริก�รซิงเกอร์ ให้ทำ�ก�รเปลี่ยนหรือซ่อมแซมให้อยู่ในสภ�พดีอยู่เสมอ
20.   เด็ก คนพิก�ร ตลอดจนผู้ที่ไม่มีคว�มรู้และประสบก�รณ์ในก�รใช้จักรเย็บผ้� ต้องได้รับก�รดูแลและให้คำ�แนะนำ�จ�กผู้ที่มีคว�มเชี่ยวช�ญ และส�ม�รถ        
      รับรองคว�มปลอดภัยจ�กก�รใช้ง�นให้แก่ผู้ใช้ง�นได้
21.   เด็กควรได้รับคำ�แนะนำ� เพื่อคว�มปลอดภัยในขณะที่ใช้ง�นและก�รเก็บรักษ�จักรเย็บผ้�

โปรดปฏิบัติต�มคำ�แนะนำ�เหล่�นี้
ห�กมีปัญห�ในก�รใช้เครื่อง ติดต่อได้ที่ตัวแทนข�ยซิงเกอร์เท่�นั้น

จักรเย็บผ้�ซิงเกอร์ รุ่น 1408 เป็นผลิตภัณฑ์สำ�หรับใช้ง�นในบ้�นเท่�นั้น
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ส่วนประกอบที่สำาคัญ
1.  ปุ่มปรับคว�มตึงหย่อนด้�ย
2.  คันกระตุกด้�ย
3.  ที่ตัดได้ 
4.  ฝ�ครอบหน้�ปิดหัวจักร
5.  ตีนกดผ้� 
6.  แป้นฟัน
7.  ส่วนประกอบของฐ�นจักรที่ถอดได้ / กล่องเก็บอุปกรณ์
8.  ปุ่มเลือกลวดล�ย
9.  ปุ่มกรอด้�ย
10. คันบังคับเย็บถอยหลัง
11. หูหิ้วแบบพับเก็บได้
12. แกนกรอด้�ย
13. หลักด้�ย 
14. วงล้อ
15. สวิตช์ปิด/เปิดเครื่องและหลอดไฟส่องสว่�ง 
16. เต้�เสียบส�ยไฟ
17. ชุดนำ�ส่งด้�ย กรอด้�ยเข้�ไส้กระสวย
18. คันยกตีนกดผ้�
19. เท้�เหยียบควบคุมคว�มเร็ว
20. ส�ยไฟ

ส่วนประกอบของจักร
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การต่อสายไฟเพื่อเริ่มการใช้งาน
•   ก�รต่อส�ยไฟเข้�กับเครื่องต�มลูกศร (1)  จักรเย็บผ้�นี้ใช้ปลั๊กแบบ 2 ขั้ว ควรเลือก 
    ใช้ปลั๊กให้พอดีกับเต้�เสียบ

ข้อควรระวัง : ถอดปลั๊กไฟออกก่อนทุกครั้งเมื่อไม่ได้ใช้เครื่อง

เท้าเหยียบควบคุมความเร็ว 
•  เท้�เหยียบเป็นอุปกรณ์ควบคุมคว�มเร็วในก�รเดินจักร ต�มลูกศร (3)

ข้อควรระวัง

•  ห�กมีปัญห�ในก�รติดตั้ง หรือก�รเชื่อมต่อปลั๊กไฟกับเต้�เสียบ กรุณ�ติดต่อศูนย์บริก�ร หรือ 
   ตัวแทนจำ�หน่�ยจักรเย็บผ้�ซิงเกอร์ทั่วประเทศ 
•  ถอดปลั๊กไฟออกทุกครั้งเมื่อไม่ได้ใช้ง�น
•  อุปกรณ์เท้�เหยียบควบคุมคว�มเร็ว รุ่น KD-1902 (110-120V area)  / KD-2902   
   (220V-240V area) ผลิตโดย ZHEJIANG FOUNDER MOTOR CORPORATION LTD.  
   (China) หรือรุ่น 4C-326G(230V) ผลิตโดย Wakaho ElectricInd. Co., Ltd. (Vietnam)
ไฟแสดงการทำางาน

กดสวิตช์ไฟ (A) ไปตำ�แหน่ง “I”  เพื่อเปิดเครื่องและไฟส่องสว่�ง
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คันบังคับตีนกดผ้าสองระดับ 
 เมื่อต้องก�รเย็บผ้�ที่มีคว�มหน� ส�ม�รถปรับคันยกตีนกดผ้� 2 ระดับ ในตำ�แหน่ง (A) ให้เหม�ะสมกับคว�มหน�ของผ้�ที่ใช้เย็บ 
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อุปกรณ์ต่าง ๆ   
อุปกรณ์ม�ตรฐ�น 
a.  ตีนกดผ้�เอนกประสงค์
b.  ตีนกดผ้�ติดซิป
c.  ตีนกดผ้�ทำ�รังดุม
d.  ตีนกดผ้�ติดลูกระดุม
e.  ไขควงอเนกประสงค์ตัว L
f.   แปรงปัดฝุ่น และที่เล�ะตะเข็บ
g.  ที่กั้นหลอดด้�ย
h.  เข็มจักร
j.    ที่กะระยะในก�รเย็บ
i.   ไส้กระสวย จำ�นวน 3 อัน
k.   แป้นครอบฟันสำ�หรับปัก ชุน หรือติดลูกระดุม

อุปกรณ์เสริม 
อุปกรณ์ 6 ชิ้น มิได้รวมใส่ม�พร้อมกับเครื่อง 
ห�กต้องก�รส�ม�รถติดต่อสั่งซื้อ
ได้กับร้�น/ส�ข�ซิงเกอร์ หรือตัวแทนจำ�หน่�ยซิงเกอร์ทั่วประเทศ
l. ตีนกดผ้�สำ�หรับเย็บบุ
m. ตีนกดผ้�สำ�หรับซิกแซ็กริมผ้�
n. ตีนกดผ้�สำ�หรับม้วนริม
o. ตีนกดผ้�สำ�หรับสอยริมผ้�
p. ตีนกดผ้�สำ�หรับผ้�ซ�ติน
q. ตีนกดผ้�สำ�หรับก�รเย็บปะชุน/ปัก
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การกรอด้ายเข้าไส้กระสวย 
 ก�รกรอด้�ยนั้นควรจะปฏิบัติก่อนก�รร้อยด้�ยที่เข็มจักร โดยมีวิธี
ก�รกรอด้�ยที่ง่�ยและรวดเร็วดังนี้
 • ใส่หลอดด้�ยและที่กั้นหลอดด้�ยในหลักด้�ยต�มรูป (1) 
 • คล้องด้�ยรอบปุ่มบังคับคว�มตึงหย่อนด้�ยในทิศท�งต�มเข็ม  
 น�ฬิก�ต�มรูป (2)
 • ร้อยด้�ยผ่�นรูด้�น ในของไส้กระสวยออกท�งด้�นบน ใส่ไส้  
 กระสวยบนหลักกรอด้�ยต�มรูป (3)  
 • ดันไส้กระสวยไปท�งด้�นขว� (4) 
 • และจับปล�ยด้�ยเอ�ไว้ต�มรูป (5)
 • พร้อมเดินเครื่องโดยกดเท้�เหยียบควบคุมคว�มเร็วเพื่อกรอด้�ย  
     ต�มรูป (6) เมื่อด้�ยเต็มไส้กระสวยแล้วที่กรอด้�ยจะหยุดเองโดยอัตโนมัติ 
 • ตัดปล�ยด้�ยออกต�มรูป (7)
 • และดันไส้กระสวยไปท�งด้�นซ้�ยเพื่อนำ�ไส้กระสวยออก (8)

หมายเหตุ :  เมื่อเครื่องกำ�ลังกรอด้�ยในกระสวยอยู่นั้น จักรเย็บผ้�จะไม่เดิน
และวงล้อจักรไม่หมุน ห�กต้องก�รเย็บผ้�ต่อให้ดันแกนชุดกรอด้�ยไปยังตำ�แหน่ง
ด้�นซ้�ยเพื่อเข้�สู่ก�รเย็บปกติ

การร้อยด้าย
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การใส่ไส้กระสวย
คำาเตือน ! ยกเข็มขึ้นสูงสุดทุกครั้ง เมื่อมีการใส่หรือเปลี่ยนไส้กระสวย 
 • ดึงส่วนฐ�นของจักรออก (1)
 • คล�ยสลักไส้กระสวยเพื่อเอ�กระสวยออกจ�กแกน (2)
 • ใส่ไส้กระสวยลงในตัวกระสวยต�มตำ�แหน่งต�มเข็มน�ฬิก�ต�มรูป (3)
 • ดึงด้�ยออกม�จ�กไส้กระสวยประม�ณ 6 นิ้ว และใส่ลงในตัวกระสวย 
 ต�มรูป (4)
 • ดึงด้�ยผ่�นช่องบ�กที่กระสวย และผ่�นม�ยังด้�นล่�งของสปริงปรับ 
 คว�มตึงหย่อน ต�มรูป (5)
 • นำ�กระสวยใส่เข้�ไปในจ�นกระสวย ต�มรูป 6 โดยตรวจสอบให้แน่ใจว่� 
 ได้ใส่ตัวกระสวยเข้�ล็อคแล้วปล่อยสลักที่จับไว้ออก เพื่อล็อคตัวกระสวยให้ 
 เข้าที่

หมายเหตุ : ควรปิดเครื่องก่อนทุกครั้งที่มีก�รใส่หรือเปลี่ยนไส้กระสวย 
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การร้อยด้ายบน 
 ก�รร้อยด้�ยบนเป็นวิธีที่จะต้องปฏิบัติก่อนก�รเย็บผ้� ห�กร้อยด้�ยไม่ถูกต้องจะส่ง
ผลให้เกิดปัญห�ในก�รเย็บ ซึ่งก�รร้อยด้�ยที่ถูกวิธีจะต้องปฏิบัติดังนี้ 
 • เริ่มจ�กก�รเลื่อนเข็มขึ้นในตำ�แหน่งที่สูงสุด โดยก�รหมุนวงล้อจักรเข้�ห�ตัว 
(ทวนเข็มน�ฬิก�) ต�มรูป (1) และยกตีนกดผ้�ขึ้นเพื่อคล�ยคว�มตึงหย่อนด้�ย (2)
หมายเหตุ : เพื่อคว�มปลอดภัย ควรปิดสวิตช์เครื่องเมื่อทำ�ก�รร้อยด้�ย
 • ยกหลักด้�ยขึ้น ใส่หลอดด้�ยพร้อมกับที่กั้นหลอดด้�ย โดยใส่ให้ชิดกับหลอดด้�ย 
เพื่อป้องกันไม่ให้ด้�ยพันกัน ต�มรูป (3) 
 • ดึงด้�ยออกจ�กหลอดด้�ยแล้วร้อยด้�ยเข้�ตัวนำ�ส่งด้�ยเข้�ไปในช่องผ่�นด้�ยต�ม 
รูป (4)
 • ดึงด้�ยลงม�ท�งด้�นขว�ของที่นำ�ส่งด้�ยท�งแนวตั้ง หลังจ�กนั้นให้คล้อง
ด้�ยขึ้นม�ท�งด้�นซ้�ย ต�มรูป (5) ในระหว่�งขั้นตอนนี้ควรใช้มือจับส่งด้�ยบริเวณกึ่งกล�ง
ระหว่�งช่องผ่�นด้�ย และหลักด้�ย
 • นำ�ส่งด้�ยจ�กด้�นขว�ผ่�นม�ยังด้�นซ้�ยเข้�ตัวกระตุกด้�ยและดึงด้�ยลงด้�น
ล่�ง ต�มรูป (6)
 • นำ�ส่งด้�ยลงม�แนวตั้ง และผ่�นด้�ยเข้�ที่ส่งด้�ยและร้อยด้�ยเข้�ต�เข็มจ�กด้�น
หน้�ไปด้�นหลัง ต�มรูป (7)   
 • ดึงด้�ยให้พ้นต�เข็มออกไปย�วประม�ณ 6-8 นิ้ว ดึงด้�ยให้ย�วขึ้นผ่�นเข้�ไปใน
ช่องตัดด้�ยต�มรูป (8)
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การเกี่ยวด้ายจากตัวกระสวย (การนำาส่งด้ายล่าง)
 เมื่อกรอด้�ยเข้�ไส้กระสวย และร้อยด้�ยไว้เรียบร้อยแล้ว จะต้องเกี่ยวด้�ยล่�งผ่�นรู
แป้นฟันขึ้นม�
 • จับปล�ยด้�ยบนด้วยมือซ้�ยแล้วค่อยๆ หมุนวงล้อจักรเข้�ห�ตัว (ทวนเข็ม  
 น�ฬิก�) ต�มรูป (1) เพื่อให้เข็มผ่�นลงในช่องรูแป้นฟัน 
 • หมุนวงล้อจักรต่อไปเรื่อย ๆ และจับปล�ยด้�ยบนไว้จนกระทั่งเข็มเลื่อนขึ้นม�อยู่ 
 ข้�งบนแป้นฟันต�มรูป (2) และเกี่ยวด้�ยล่�งขึ้นม�ในลักษณะเป็นห่วง ใช้นิ้วมือบีบ 
 ห่วงด้�ยล่�ง เพื่อดึงปล�ยด้�นล่�งขึ้นม�
 • ดึงด้�ยบนและด้�ยล่�งรวมกันไว้ท�งด้�นหลังและให้อยู่ใต้ตีนกดผ้�ต�มรูป (3) 
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การปรับความตึงหย่อนด้าย

การปรับความตึงหย่อนด้ายบน

คว�มตึงหย่อนของด้�ยถือเป็นส่วนสำ�คัญ ก�รปรับคว�มตึงของด้�ยม�กเกินไป
เป็นส�เหตุให้ตะเข็บย่น แก้ไขโดยก�รหมุนปรับคว�มตึงหย่อนไปยังหม�ยเลขที่น้อย
ลง หรือห�กปรับด้�ยหย่อนม�กเกินไปจะทำ�ให้ฝีเข็มหลวมและเป็นห่วง แก้ไขโดยก�ร
หมุนปรับไปยังตัวเลขที่สูงขึ้น
  โดยปกติระดับคว�มตึงหย่อนด้�ยจะถูกกำ�หนดไว้ที่หม�ยเลข 4 แต่เมื่อ
ต้องก�รเพิ่มคว�มตึงด้�ย ให้ปรับไปยังหม�ยเลขที่ม�กกว่� 4  และห�กต้องก�ร
ลดคว�มตึงของด้�ยให้ปรับไปที่หม�ยเลขที่น้อยกว่� 4
 • รูป (A) คว�มตึงหย่อนด้�ยสำ�หรับก�รเย็บฝีเข็มตรงต�มปกติ
 • รูป (B) ห�กคว�มตึงของด้�ยหย่อนเกินไป ให้ปรับปุ่มไปท�ง  
 หม�ยเลขที่ม�กขึ้น
 • รูป (C) ห�กคว�มตึงของด้�ยแน่นเกินไป ให้ปรับปุ่มไปท�งหม�ยเลข 
 ที่น้อยลง
 • รูป (D) ปรับคว�มตึงของด้�ยปกติ สำ�หรับก�รเย็บฝีเข็มซิกแซ็ก  
 และก�รเย็บประดิษฐ์ตกแต่งลวดล�ย  คว�มตึงหย่อนด้�ยที่ถูกต้องจะ 
 ทำ�ให้ฝีเข็มและตะเข็บเรียบสม่ำ�เสมอดูสวยง�ม
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การปรับตั้งความตึงหย่อนด้ายล่าง

 คว�มตึงหย่อนด้�ยล่�งถูกปรับตั้งให้อยู่ในระดับที่เหม�ะสมจ�กโรงง�นม�เรียบร้อยแล้ว 
จึงไม่มีคว�มจำ�เป็นต้องปรับตว�มตึงหย่อนของด้�ยล่�งแต่อย่�งใด

หมายเหตุ

     • ก�รปรับคว�มตึงหย่อนด้�ย มีคว�มสำ�คัญต่อก�รเย็บให้ได้ฝีเข็มที่สวยง�ม
     • ระดับคว�มตึงหย่อนด้�ยที่เหม�ะสมมีคว�มแตกต่�งกันไปต�มประเภทของฝีเข็ม , ด้�ย   
 หรือผ้�
     • ในก�รห�ระดับคว�มตึงหย่อนด้�ยที่เหม�ะสม โดยปกติแล้วจะทดสอบก�รตั้งค่�ที่เหม�ะสม  
 จ�กก�รเย็บประเภทฝีเข็มตรง   
     • 90% ของก�รเย็บ คว�มตึงหย่อนได้ที่เหม�ะสมจะอยู่ระหว่�งหม�ยเลข 3 – 5 
     • ในก�รเย็บฝีเข็มซิกแซกและฝีเข็มลวดล�ยตกแต่ง ต้องปรับคว�มตึงหย่อนด้�ยไปหม�ยเลข  
 ที่น้อยกว่�ก�รเย็บฝีเข็มตรง
     • เมื่อต้องก�รให้ฝีเข็มเย็บตกแต่งลวดล�ยเรียบสวยและไม่เป็นปม ขณะเย็บด้�ยบนจะอยู่ด้�น  
 ล่�งของผ้�

- 10 -



วิธีการเลือกลวดลายฝีเข็มตกแต่ง

 เลือกลวดล�ยของฝีเข็มแบบต่�ง ๆ ด้วยก�รหมุนปุ่มเลือกลวดล�ย (a) 
ปุ่มเลือกลวดล�ย ส�ม�รถหมุนเปลี่ยนเลือกลวดล�ยได้ 2 ทิศท�ง ทั้งแบบต�มเข็มและ
ทวนเข็มน�ฬิก� 
 
 a.   ปุ่มเลือกลวดล�ยตกแต่ง
 b.   ปุ่มเย็บฝีเข็มถอยหลัง

การเย็บ
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การเย็บฝีเข็มตรง

   เริ่มต้นเย็บด้วยก�รปรับตั้งจักรเย็บผ้�ให้อยู่ในตำ�แหน่งสำ�หรับก�รเย็บฝีเข็ม
ตรง ต�มรูป (1)

    ว�งผ้�ที่ต้องก�รเย็บใต้ตีนผีกดผ้� โดยให้ริมขอบผ้�อยู่ในแนวขน�นกับ
ตะเข็บที่ต้องก�รเย็บต�มแนวแป้นฟัน ต�มรูป (2)

    ปรับตีนผีกดผ้�ให้ต่ำ�ลง แล้วกดปล�ยเท้�ลงบนเท้�เหยียบควบคุม
คว�มเร็วเพื่อเริ่มต้นทำ�ก�รเย็บ(3)
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การเย็บย้ำาถอยหลัง 
  เพื่อให้ตะเข็บของฝีเข็มเริ่มต้นและสิ้นสุดก�รเย็บแน่นขึ้น  ได้ด้วยก�รกด
ปุ่มเย็บย้ำ�ถอยหลัง ต�มรูป (A) เย็บย้ำ�ฝีเข็มไปม�เล็กน้อย เมื่อปล่อยปุ่มเย็บย้ำ�ถอย
หลังฝีเข็มก็จะเดินหน้�ต�มปกติ (1) 

การเลื่อนผ้าออกจากตีนกดผ้า 
 หมุนวงล้อจักรเข้�ห�ตัว (ทวนเข็มน�ฬิก�) เพื่อยกเข็มขึ้นให้อยู่ใน
ตำ�แหน่งสูงสุด แล้วยกตีนกดผ้�ขึ้นและนำ�ผ้�ออกท�งด้�นหลังตีนกดผ้� (2) 

การตัดด้าย  
 ดึงด้�ยบนและด้�ยล่�งรวบกันไว้หลังตีนกดผ้� และนำ�ด้�ยม�ยังตำ�แหน่ง 
(B) เพื่อตัดด้�ยออก ต�มรูป (3)
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ฝีเข็มสอยริมผ้า / ฝีเข็มขลิบริมผ้า
ฝีเข็มสอยริมผ้�ใช้ในก�รสอยริมผ้� สอยช�ยผ้�ม่�น ช�ยก�งเกง ช�ยกระโปรง เป็นต้น
               
   สำ�หรับก�รสอยตะเข็บให้แน่น
   สำ�หรับก�รเย็บตะเข็บและก�รขลิบริมผ้�บนผ้�บ�ง

 หมายเหตุ : เพื่อให้เกิดคว�มชำ�น�ญ ควรทดลองเย็บบนผ้�ตัวอย่�งก่อนทำ�ก�รเย็บจริง 

 
 • พับผ้�บริเวณที่ต้องก�รเย็บ กลับผ้�เอ�ด้�นในออกขึ้นม�ทบกันต�มรูป (1) โดยให้ขอบผ้� 
 ด้�นขว�ห่�งจ�กบริเวณที่ต้องก�รเย็บสอยประม�ณ 7 มม.(1/4”)

 • เริ่มทำ�ก�รเย็บช้�ๆบนรอยผ้�ที่พับไว้ ห�กเข็มจักรเย็บไม่ตรงกับรอยผ้�ที่พับไว้ ให้ปรับ  
 คว�มกว้�งฝีเข็มให้เหม�ะสมหลังจ�กนั้นปรับแนวเย็บ แล้วเย็บลงบนผ้�ช้� ๆ ไปต�ม  
   แนวตะเข็บผ้�ที่กำ�หนดไว้ (2)

 • พลิกกลับด้�นหลังที่เย็บตะเข็บไว้ จะเห็นฝีเข็มสอยบนผ้�
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การเย็บรังดุม 4 ขั้นตอน
 • ถอดตีนกดผ้�แบบเอนกประสงค์ออกและใส่ตีนกดผ้�เย็บรังดุมเข้�ไป 
 แทนที่
 • วัดขน�ดคว�มหน�ของเม็ดกระดุมที่จะใช้เย็บติด และเย็บย้ำ�ตะเข็บ  
 ประม�ณ 0.3 ซม. (1/8”) และทำ�เครื่องหม�ยขน�ดของรังดุมที่จะ 
 เย็บลงบนผ้�
 • ว�งผ้�ใต้ตีนกดผ้� ยกตีนกดผ้�ลงทำ�เครื่องหม�ยบริเวณ  
 ตำ�แหน่งที่จะเย็บบนตีนกดผ้�และบนผ้�ในแนวเดียวกัน ต�มรูป (b)
 • ปรับคว�มย�วฝีเข็มให้เหม�ะสมกับเนื้อผ้�ที่ใช้เย็บ และทดลองเย็บ  
 รังดุมลงบนผ้�ตัวอย่�งก่อนก�รเย็บ
 • เย็บรังดุม 4 ขั้นตอน โดยปรับปุ่มเลือกลวดล�ยฝีเข็มเพื่อช่วยเย็บ 
 รังดุม จ�กขั้นตอนที่ 1 ถึง 4 ต�มลำ�ดับ ไม่ควรเย็บย้ำ�ในขั้นตอน  
 2  และ 4 หล�ยฝีเข็ม ใช้ที่เล�ะตะเข็บและตัดปล�ยด้�ยรังดุมให้  
 เรียบร้อย

ข้อแนะนำา

 • ปรับคว�มตึงหย่อนของด้�ยบนให้คล�ยลง
 • รังดุมเย็บได้ดีบนเนื้อผ้�ยืดและผ้�ทั่วไป
 • ก�รเย็บซิกแซ็กบนผ้�หน�หรือผ้�ถักควรใช้ด้�ยเส้นใหญ่
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การเย็บติดลูกกระดุม

 • ใส่แป้นครอบฟันสำ�หรับก�รเย็บติดลูกกระดุม ต�มรูป (1)
 • เปลี่ยนตีนกดผ้�เป็นตีนกดผ้�ติดลูกกระดุม  (2)
 • ว�งผ้�ลงใต้ตีนกดผ้�
 • ว�งลูกกระดุมในตำ�แหน่งที่ทำ�เครื่องหม�ยไว้ ว�งตีนกดผ้�ลง หมุนปุ่มเลือก 
 ลวดล�ยไปที่ตำ�แหน่งฝีเข็มซิกแซกล�ยที่สอง ต�มรูป เพื่อเลือกฝีเข็มซิกแซกที่มีขน�ด 
 คว�มกว้�งฝีเข็มให้สัมพันธ์กับขน�ดของลูกกระดุม
 • หมุนวงล้อ เพื่อตรวจเช็คให้แน่ใจว่� เข็มได้เข้�ไปอยู่ในรูกระดุมขว�และรูกระดุมซ้�ย 
 อย�่งถกูตอ้ง (เขม็ไมแ่ทงทีต่วักระดมุ) หลงัจ�กนัน้จงึคอ่ยๆเยบ็ลงบนลกูกระดมุช้� ๆ  
 ประม�ณ 10 ฝีเข็ม
 • จับปล�ยด้�ยไปด้�นหลังของผ้� แล้วใช้มือผูกปล�ยด้�ยเข้�กับกระดุมให้แน่น
 • ห�กไม่ต้องก�รให้ด้�ยตึงเกินไป ส�ม�รถทำ�ได้โดยสอดเข็มคั่นระหว่�งรูกระดุมที่เข็ม 
 จะปักลง แล้วทำ�ก�รเย็บ ต�มรูป (4)
 • สำ�หรับก�รเย็บลูกกระดุม 4 รูนั้น ให้เย็บลงในรูกระดุม 2 รูแรกเสียก่อน (3)  
 จ�กนั้นให้ค่อย ๆ เลื่อนไปเย็บใน 2 รูกระดุมที่เหลือต่อไป (4)
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การเย็บปะชุน  
** ใช้เย็บร่วมกับตีนกดผ้�สำ�หรับปะชุน ซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริมพิเศษ มิได้ติดม�พร้อม
เครื่อง สั่งซื้อได้จ�กร้�น/ส�ข�ซิงเกอร์ หรือตัวแทนจำ�หน่�ยทั่วประเทศ (1)
 ปรับตั้งจักรเย็บผ้�ต�มรูปภ�พที่แสดง
 • ติดตั้งแป้นฟันสำ�หรับก�รเย็บปะ (2)
 • ถอดตัวยึดตีนกดผ้�ออกต�มรูปที่ (3)
 • ใส่ตีนกดผ้�สำ�หรับก�รเย็บปะโดยให้แกนคันบังคับตีนกดผ้� (A) ว�งอยู่ 
 หลังสกรูอุ้มเข็ม (B) กดตีนกดผ้�เข้�ที่ และขันสกรูในตำ�แหน่ง (C) ให้แน่น  
 ต�มรูป (4)
 • เริ่มต้นก�รเย็บด้วยก�รเย็บลงบนผ้�รอบ ๆ บริเวณที่ต้องก�รเย็บปะ เพื่อ 
 ย้ำ�ตะเข็บให้แน่น (5)
 • และเริ่มเย็บแถวแรกจ�กด้�นซ้�ยไปขว� หมุนผ้� 90 องศ� แล้วทำ�ก�ร 
 เย็บย้ำ�บนก�รเย็บก่อนหน้�นี้อีกครั้ง 
 • ห่วงสำ�หรับก�รเย็บปะชุนช่วยให้ก�รเย็บปะชุนเป็นเรื่องง่�ยๆ และได้ฝีเข็มที่ 
 สวยง�ม

หมายเหต ุ : ก�รเย็บปะชุนโดยไม่ใช้อุปกรณ์เสริม ส�ม�รถทำ�ได้โดย ผู้เย็บต้อง 
 บังคับก�รเคลื่อนไหวของผ้� และระดับคว�มเร็วของฝีเข็มขณะเย็บให้มีคว�ม 
 สัมพันธ์กัน
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การประกอบส่วนของฐานจักร 
•   จัดว�งส่วนของฐ�นจักรต�มแนวนอน และดันเข้�ไปในทิศท�งต�มลูกศร ต�มรูป  
    หม�ยเลข 1
•   ภ�ยในส่วนของฐ�นจักรส�ม�รถเก็บอุปกรณ์จักรไว้ภ�ยในได้ 

ข้อมูลทั่วไป
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การติดตั้งที่ยึดตีนกดผ้า
 ยกหลักตีนกดผ้� (a) ขึ้น และใส่ที่ยึดตีนกดผ้�ในรูป (b) ต�มภ�พ (1)

การใส่ตีนกดผ้า

 เลื่อนที่ยึดตีนกดผ้�ในตำ�แหน่ง (b) ลงและติดเข้�กับบริเวณตำ�แหน่ง (c)  
พร้อมกับว�งให้ตรงกับตำ�แหน่ง (d), (2) หลังจ�กนั้นให้ยกคันปรับในตำ�แหน่ง (e) ขึ้น  
และปรับที่ยึดตีนกดผ้�ในตำ�แหน่ง (b) ลงเพื่อติดเข้�กับตีนกดผ้�ที่ตำ�แหน่ง (f)  ตีนกด
ผ้�จะงับติดกับที่ยึดโดยอัตโนมัติ

การถอดตีนกดผ้า

 ยกตีนกดผ้�ขึ้นต�มรูป (3) และยกที่ยึดตีนกดผ้�ในตำ�แหน่ง (e) ขึ้น ตีนกด
ผ้�จะคล�ยออกม�จ�กที่ยึด

การติดที่กะระยะในการเย็บ

 ว�งที่กำ�หนดตำ�แหน่งเย็บ (g) ลงในช่องต�มภ�พ เพื่อใช้ในก�รกะระยะใน
ตำ�แหน่งที่ต้องก�รเย็บ เช่น ตะเข็บ หรือรอยพับ รอยจีบ เป็นต้น (4)
หมายเหตุ : ควรปิดเครื่องก่อนทุกครั้งที่มีก�รปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ใด ๆ  ในเครื่อง
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การเลือกใช้ผ้า ด้าย และเข็มที่เหมาะสม  
 เลือกเข็มและด้�ยให้เหม�ะกับชนิดของผ้�ที่จะเย็บ ต�ร�งนี้แสดงถึงข้อแนะนำ�เชิงปฏิบัติในก�รเลือกเข็มและด้�ย ให้ใช้ต�ร�งนี้ในก�รอ้�งอิงก่อนก�ร
เย็บทุกครั้ง และให้แน่ใจว่�ด้�ยที่เข็มและด้�ยที่กระสวยเป็นขน�ดและชนิดเดียวกัน
  ผ้�ที่ทำ�จ�กเส้นใยหล�ยประเภท ได้แก่ ฝ้�ย, ลินิน, ไหม, ขนสัตว์, ใยสังเคร�ะห์, เรยองหรือใยผสม โดยในต�ร�งนี้จะแสดงชนิดและน้ำ�หนักของผ้�
หมายเหต ุ :  เข็มที่ใช้ควรเป็นของซิงเกอร์เท่�นั้น ไม่ควรใช้เข็มจักรปลอมหรือเข็มที่ผลิตจ�กโรงง�นอื่น บริษัทฯ ไม่แนะนำ�ให้ใช้เส้นใยกันน้ำ�หรือใยโลหะ เพร�ะเส้นใยโลหะจะลดประสิทธิภ�พ

ของก�รเย็บและอ�จมีชิ้นส่วนของเส้นใยติดอยู่ในจักรเย็บผ้�

ตารางแสดงชนิดของผ้า  ด้าย และเข็มที่เหมาะสม

ขนาดเข็ม    ชนิดของผ้า            ด้าย

   9   ผ้�น้ำ�หนักเบ�
     • ค็อตต้อนชนิดบ�ง ผ้�ฝ้�ย ผ้�ทอล�ยสอง ผ้�ไหม ผ้�มัสลิน ผ้�ถัก ผ้�เจอร์ซี่    ด้�ยชนิดบ�ง เช่น ค็อตต้อน ไนล่อน หรือโพลีเอสเตอร์
   ผ้�แพร ผ้�โพลีเอสเตอร์ เสื้อเชิ้ต กระโปรงสตรี
  11   ผ้�น้ำ�หนักป�นกล�ง
   • ค้อตต้อน ซ�ติน ผ้�ใบเรือ ผ้�ถักสองชั้น ผ้�ขนสัตว์น้ำ�หนักเบ�    ด้�ยขน�ดกล�ง
  14   ผ้�น้ำ�หนักป�นกล�ง        • ด้�ยโพลีเอสเตอร์ใช้เย็บกับผ้�ใยสังเคร�ะห์
   • ค้อตต้อน ผ้�ขนสัตว์ ผ้�ถักชนิดหน� ผ้�ฝ้�ยหย�บล�ยสอง     • ด้�ยค็อตต้อนใช้เย็บกับผ้�ขนสัตว์
  16   ผ้�น้ำ�หนักเบ�         • มักใช้ด้�ยชนิดเดียวกันในก�รเย็บทั้งผืน
   • ผ้�ใบ ผ้�ขนสัตว์ ผ้�เต็นท์ ผ้�นวม ผ้�ฝ้�ยล�ยสอง ผ้�ทำ�เบ�ะ(น้ำ�หนักเบ�ถึงป�นกล�ง)
   18   ผ้�ขนสัตว์ชนิดหน� เสื้อกันหน�ว ผ้�ทำ�เบ�ะ ผ้�หนังหรือไวนิล     ด้�ยชนิดหน�หรือด้�ยทำ�พรม
           หม�ยเหตุ : ปรับแรงกดตีนกดผ้�ให้ม�กขึ้น
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ชนิดของเข็มและผ้าที่เหมาะสม

   เบอร์เข็มจักร   ชนิดของเข็ม     ชนิดของผ้าที่ใช้เย็บ

     2020 เข็มม�ตรฐ�นมีขน�ดคว�มบ�ง 9 จนถึงขน�ดใหญ่ 18 ผ้�ใยธรรมช�ติ เช่น ผ้�ขนสัตว์ ค้อตต้อน ผ้�ไหม เป็นต้น
        หม�ยเหตุ : ไม่ขอแนะนำ�ให้ใช้กับผ้�ถักสองชั้น)

      2045 ปล�ยเข็มมนกลม ขน�ด 9 - 18 (เข็มทอง)  ผ้�ใยธรรมช�ติและใยสังเคร�ะห์ ใยสังเคร�ะห์ผสม ผ้�ถัก 
        ผ้�โพลีเอสเตอร์ ผ้�ถักสองชั้น
        หม�ยเหตุ : ส�ม�รถใช้แทนเข็มเบอร์ 2020 ในก�รเย็บผ้�ทุกชนิด

      2032 เข็มเย็บหนัง ขน�ด 11 - 18    ผ้�หนัง ไวนิล ผ้�ทำ�เบ�ะ เข็มชนิดนี้จะมีรูเข็มที่เล็กกว่�มตร�ฐ�น

ข้อสำ�คัญ : เลือกใช้ขน�ดของด้�ยและเข็มให้สัมพันธ์กับชนิดของผ้�ที่ใช้เย็บ *

หม�ยเหตุ:
(1) ก�รเย็บชิ้นง�นที่สวยง�มนั้น ควรใช้เข็มจักรซิงเกอร์ของแท้เท่�นั้น

(2) ควรเปลี่ยนเข็มบ่อยๆ ในก�รเย็บ โดยเปลี่ยนเข็มทุกครั้งที่เย็บผ้�เสร็จชิ้นง�นหนึ่ง หรือทุกครั้งที่เข็มหักหรือฝีเข็มกระโดด
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แป้นฟันสำาหรับการเย็บปะ 

 ใช้ในก�รเย็บชิ้นง�นประเภทต่�งๆ เช่น ก�รปะชุน หรือก�รเย็บปักอิสระด้วยมือ 
 ใส่แป้นฟันต�มภ�พ
 ห�กต้องก�รเข้�สู่ก�รเย็บปกติ ให้ถอดแป้นฟันสำ�หรับก�รเย็บปะออก 
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การใส่และเปลี่ยนเข็ม 
 ควรเปลี่ยนเข็มบ่อย ๆ โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งถ้�พบว่�ก�รเย็บผ้�มีปัญห�   
 เพื่อให้ก�รเย็บผ้�ที่มีประสิทธิภ�พสูงสุดควรใช้เข็มจักรซิงเกอร์ 

สอดเข็มเข้�ไปต�มรูปดังนี้ 
 • คล�ยสกรูยึดเข็มในตำ�แหน่ง (A) 
 • หันส่วนแบนของเข็มจักรไปท�งด้�นหลังต�มรูป (B)
 • สอดเข็ม (C) เข้�ไปในที่อุ้มเข็มจนสุดต�มตำ�แหน่ง (D) และขันสกรูที่ตำ�แหน่ง (A) ให้แน่น
หมายเหตุ : ปิดสวิตช์เครื่องก่อนทุกครั้งที่ทำ�ก�รเปลี่ยนเข็ม

เข็มจักรต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์  

ปัญหาที่จะเกิดขึ้นหากเข็มจักรมีปัญหา

 • เข็มจักรคดงอ ต�มรูป (a)
 • เข็มจักรทื่อ ต�มรูป (b)
 • เข็มจักรบิ่นหรือหัก ต�มรูป (c)

การบำารุงรักษาและการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
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การเปลี่ยนหลอดไฟส่องสว่าง 
 
 ถอดปลั๊กไฟออกจ�กเต้�เสียบก่อนทุกครั้งที่มีก�รเปลี่ยนหลอดไฟส่องสว่�ง
        • เปลี่ยนหลอดไฟชนิด 15 watts (220-240V)
 • ไขสกรูในตำ�แหน่ง (A) ให้หลุดออกม�จ�กช่องต�มรูป (1)
 • ถอดฝ�หน้� (B) ออกจ�กหัวจักร (2)
 • ถอดหลอดไฟดวงเก่�ออก และใส่หลอดไฟใหม่เข้�ไปแทนหมุนเกลียวให้แน่น 
   ต�มตำ�แหน่ง (c), (3)
 • ใส่ฝ�หน้�พร้อมขันสกรูให้แน่น

 ห�กมีปัญห�ในก�รเปลี่ยนหลอดไฟส่องสว่�ง กรุณ�ติดต่อศูนย์บริก�รซิงเกอร์ 
หรือตัวแทนจำ�หน่�ย 
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การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
 ปัญหา    สาเหตุ      การแก้ไข

  ด้�ยบนข�ด  1. ร้อยด้�ยไม่ถูกต้อง     1. ร้อยด้�ยใหม่อีกครั้ง
   2. ปรับด้�ยบนตึงเกินไป    2. ปรับคว�มตึงของด้�ยให้ลดลง
   3. ขน�ดของด้�ยใหญ่ไม่สัมพันธ์กับขน�ดของเข็ม  3. เลือกเข็มจักรให้มีขน�ดใหญ่ขึ้น
   4. ใส่เข็มไม่ถูกต้อง     4. ถอดเข็มจักรออกม�และใส่เข้�ไปใหม่ให้ถูกต้องโดยให้ส่วนแบน
            ของเข็มหันไปท�งด้�นหลังของจักร
   5. ด้�ยพันอยู่ที่หลักด้�ย    5. ถอดหลักด้�ยออก และกรอด้�ยอีกครั้ง
   6. เข็มชำ�รุด     6. เปลี่ยนเข็มจักรใหม่
  ด้�ยล่�งข�ด  1. ใส่กระสวยไม่ถูกต้อง    1. ถอดและใส่กระสวยใหม่อีกครั้ง
   2. ร้อยด้�ยในกระสวยไม่ถูกต้อง    2. เช็คทั้งกระสวยและไส้กระสวยใหม่
   3. ปรับด้�ยล่�งตึงเกินไป    3. คล�ยคว�มตึงหย่อนด้�ย
  ฝีเข็มกระโดด  1. ใส่เข็มไม่ถูกต้อง     1. ใส่เข็มใหม่อีกครั้ง
   2. เข็มงอหรือทู่     2. เปลี่ยนเข็มเล่มใหม่
   3. ขน�ดเข็มไม่ถูกต้อง (ผ้�ยืด)    3. เลือกขน�ดเข็มให้เหม�ะกับผ้� (ใช้เข็มสำ�หรับผ้�ยืด)
  เข็มหัก   1. ดึงผ้�ขณะเย็บ     1. อย่�ดึงผ้�
   2. เข็มชนตีนกดผ้�     2. เลือกตีนกดผ้�และแบบให้ถูกต้อง
   3. ใส่เข็มไม่ถูกต้อง     3. ใส่เข็มใหม่
   4. เข็มหรือด้�ยไม่ได้ขน�ดกับผ้�ที่เย็บ   4. เลือกขน�ดของเข็มและด้�ยให้ถูกต้อง
  ฝีเข็มจักรหลวม  1. ร้อยด้�ยไม่ถูกต้อง     1. ตรวจสอบก�รร้อยด้�ย
   2. ใส่ด้�ยในกระสวยไม่ถูกต้อง    2. ใส่ด้�ยในกระสวยให้ถูกต้อง
   3. ก�รใช้ด้�ย เข็ม และผ้�ไม่เหม�ะสม และสัมพันธ์กัน  3. ควรใส่เข็มให้เหม�ะกับด้�ยและผ้�ที่ใช้เย็บ
   4. ปรับคว�มตึงหย่อนด้�ยไม่ถูกต้อง   4. ปรับคว�มตึงหย่อนของด้�ยให้ถูกต้อง
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การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
 ปัญหา      สาเหตุ      การแก้ไข

  ตะเข็บย่นหรือเป็นปม 1. เข็มมีขน�ดใหญ่ ไม่เหม�ะสมกับผ้�   1. เลือกเข็มที่มีขน�ดพอเหม�ะ
     2. ปรับคว�มย�วฝีเข็มไม่ถูกต้อง    2. ปรับคว�มย�วฝีเข็มใหม่
   3. ปรับคว�มตึงหย่อนด้�ยแน่นเกินไป   3. ปรับคว�มตึงหย่อนของด้�ยให้คล�ยคว�มแน่นลง
  ฝีเข็มไม่เรียบ  1. ด้�ยที่ใช้มีคุณภ�พต่ำ�    1. เลือกด้�ยที่มีคุณภ�พ
   2. ร้อยด้�ยในกระสวยไม่ถูกต้อง    2. ถอดกระสวยออกม�และร้อยด้�ยเข้�ไปให้ถูกต้อง
   3. ผ้�ถูกดึงรั้งขึ้นไป     3. อย่�ดึงหรือรั้งผ้�ในขณะเย็บ หยุดเย็บ และนำ�ผ้�ออก
  เสียงดังขณะใช้ง�น  1. ไม่ได้หยอดน้ำ�มันหล่อลื่นจักร    1. หยอดน้ำ�มันหล่อลื่นที่ส่วนต่�งๆของจักร
   2. มีน้ำ�มันหรือเศษผ้�ติดอยู่ต�มร่องจ�นกระสวย  2. ทำ�คว�มสะอ�ดต�มร่องจ�นกระสวย และฟันจักร
     หรือบริเวณหลักเข็ม
     3. ใช้น้ำ�มันหล่อลื่นคุณภ�พต่ำ�    3. ใช้น้ำ�มันจักรซิงเกอร์อเนกประสงค์
   4. เข็มจักรชำ�รุด     4. เปลี่ยนเข็มใหม่
  เครื่องเดินติดขัด  1. มีเศษด้�ยติดอยู่ในร่องจ�นกระสวย   1. นำ�กระสวยและด้�ยบนออกม� หมุนวงล้อจักรเดินหน้�และ
         ถอยหลัง ดึงเศษด้�ยที่ติดอยู่ออกม� และหยอดน้ำ�มันหล่อลื่นจักร
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บริษัท  ซิงเกอร์ประเทศไทย  จำ�กัด  ( มห�ชน )

เลขที่ 72 อ�ค�ร กสทโทรคมน�คม ชั้น 17 ถ.เจริญกรุง 

แขวงบ�งรัก เขตบ�งรัก กรุงเทพฯ 10500

โทร 02-352-4777 แฟ๊กซ์ 02-352-4799


