
 

 

 

Smarter 260c 
 

 רשימת תכונות ויתרונות

 המובילותחמש התכונות 
 

אין צורך לחפש את התפר שברצונך לתפור,  –החלפת תפר בבחירה ישירה 

 .רק ללחוץ על האייקון המתאים ולהתחיל לתפור
 

ניתן לתפור  Start/Stop -בעזרת כפתור ה -אפשרות לתפירה ללא דוושה 

תוך ללא שימוש בדוושה, רק ללחוץ עליו כדי להתחיל ולסיים את התפירה. 

 שימוש באפשרות זו ניתן לתפור תפרים דקורטיביים ותפרי לולאה בקלות.

ניתן להגדיר את מצב המחט עם עצירת  –מצב מחט בעצירת המכונה 

 התפירה למצב עליון או למצב תחתון שבו המחט נעוצה בבד ומאפשרת

 לך לשנות את כיוון התפירה על ידי סיבוב הבד מסביב למחט כציר.

עם בחירת התפר,  -אינפורמציה מוצגת לכל תפר 

ניתן לראות על הצג את מספרו ואת מספר הרגלית 

 המומלצת לשימוש עם תפר זה.
 

המכונה תצפצף ולא תאפשר  –אזהרת בטיחות 

 לתפור כאשר הרגלית מורמת.

 

 

 

  



 -תכונות נוספות 
  –תפרי חיזוק 

על ידי לחיצה על כפתור החיזוק, המכונה תתחיל 

בתפירת תפר חיזוק ותעצור בסיום התפירה לקבלת 

 תפר חיזוק מהיר, פשוט ואיכותי .

 –מגוון תפרים 

תפרים שונים הכוללים תפרים שימושיים,  27במכונה 

 .ה לכפתורלולא ותפרתפרי דקורציה, תפרי סטרץ' 

 –מ"מ  6רוחב תפר מתכוונן של עד 

מאפשר תפירה נוחה של כל סוגי העבודות כגון  

 תפירת טלאים, איחוי וטכניקות דקורטיביות.

  –רוחב ואורך תפר אוטומטיים 

עם בחירת התפר, המכונה תשנה את הגדרות רוחב 

ואורך התפר להגדרות המומלצות לתפר זה בצורה 

 אוטומטית.

  –שיח כיסוי ק

כיסו אשר מגן על המכונה בזמן מעברים ושומר עליה 

 מאבק.

 – PFAFFמערכת הרגליות המקורית של 

 PFAFFהמכונה מגיעה עם חמש רגליות מקוריות של 

אשר מכסות את כל צרכי התפירה הבסיסיים. בנוסף 

קיים מגוון גדול של רגליות אופציונליות מקוריות 

 .PFAFFלמכונות 

  – משחיל חוט מובנה

 מאפשר להשחיל את המחט בקלות.

  –לולאה בצעד אחד 

רק להרכיב את הרגלית המתאימה ולתפור לולאות 

 זהות בקלות. 

  –מצב מחט מתכוונן 

ניתן להגדיר את מצב המחט לצורך תפירת תפר ישר 

במיקום המדויק ביותר. מתאים במיוחד בעת תפירת 

 רוכסנים.

  – LEDתאורת 

 לזמן חיים ארוך במיוחד.

  –כפתור חיצוני להורדת השיניים המוליכות 

 ה בחלק האחורי של הזרוע החופשית.עם גישה נוח

הורד את השיניים המוליכות לצורך שימוש בטכניקות 

 פירת כפתורים.ותיוחדות כגון, יד חופשית, קווילט מ

  –חיבור רגלית מהיר 

"קליק" בברגים. הרגלית מתחברת שימוש בללא 

 ומתנתקת בלחיצה.

  –חותך חוט 

חותך החוט ממוקם במקום נוח בצד המכונה 

 המאפשר חיתוך חוטים פשוט וקל.

  –מגש אביזרים 

מגש אביזרים שמתלבש בקלות על הזרוע 

החופשית ובכך מגדיל את מרחב התפירה 

ומאפשר לך לאחסן את אביזרי התפירה בצורה 

 מסודרת.

  –לחץ רגלית מתכוונן 

תאם לסוג ניתן לשנות את לחץ הרגלית בה

 העבודה ובכך להשיג תמיד את התפר המושלם.

  –הזנה אופטימלית 

השיניים המוליכות תופסות את הבד בשבע 

נקודות אחיזה מכל צדי המחט במהלך ההזנה. 

 לתפירה חלקה וללא כיווצים.

  –מרווח תפירה גבוה מתחת לרגלית 

ניתן להרים את הרגלית לגובה רב ובכך 

גם פרויקטים  לתפורהמכונה מאפשרת 

 עבים ובעלי מספר שכבות.

  –סליל בהטענה מלמעלה 

גישה נוחה וראות לבית הסליל מאפשרות 

 החלפת סליל פשוטה ומהירה.

  –זרוע חופשית 

מתאים לתפירת חפתים, צווארונים, 

מכפלות ועוד. המחט ממוקמת קרוב 

לקצה הזרוע החופשית לשליטה 

רבה יותר וגישה פשוטה בזמן 

 התפירה.

 

 

 

 

 


