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TÄRKEÄÄ

Noudata tarkoin seuraavia turvaohjeita aina
kun käytät konetta.
Tutustu käyttöohjeisiin huolella ennen koneen
käyttöä.
Pidä koneen ohjekirja aina saatavilla ja anna
se koneen mukana jos annat koneen toisen
henkilön käyttöön.
Kytke kone irti sähköverkosta sen ollessa
pois käytöstä tai kun se jää ilman valvontaa. Irrota pistoke pistorasiasta.

6.

7.
8.

TURVALLISUUSSYISTÄ

Noudata aina seuraavia ohjeita:
1. Älä koskaan jätä konetta ilman valvontaa
sen ollessa kytkettynä sähköverkkoon.
2. Irrota kone sähköverkosta välittömästi
käytön jälkeen ja aina ennen puhdistusta.
3. LED-OMPELUVALO: Vältä suoraa katsetta lamppuun, LED-ompeluvalo on
erittäin kirkas.

9.
10.
11.

12.

VAROITUS !
Vähennä henkilövahinkojen, kuten esimerkiksi
sähköiskun riskiä:
1. Konetta ei pidä antaa alle 8 vuotiaden
lasten käyttöön, eikä myöskään sellaisten henkilöiden, jotka eivät fyysisten
ominaisuuksiensa takia pysty käyttämään konetta normaalisti. Huolehdi, että
kaikki konetta käyttävät henkilön ovat
saaneet opastuksen koneen käyttöön,
sillä olet vastuussa heidän turvallisuudestaan.
2. Älä käytä tätä konetta leikkikaluna. Noudata erityistä varovaisuutta kun käytät
konetta lasten ollessa lähellä ja valvo
huolellisesti lasten koneen käyttöä.
3. Tämä kone on tarkoitettu ainostaan tässä
ohjekirjassa kuvattuun tarkoitukseen.
Käytä ainoastaan valmistajan suosittelemia lisälaitteita ja tarvikkeita.
4. Valvo lapsia, etteivät he leiki koneella.
5. Älä koskaan käytä konetta, jonka virtajohto tai pistoke on vahingoittunut, kone
ei toimi häiriöttä, kone on pudonnut ja
4

13.
14.
15.
16.

17.

18.
19.
20.

vahingoittunut tai se on kastunut. Toimita
kone lähimpään valtuutettuun huoltoon
mahdollista korjausta, sähköisten sekä
mekaanisten toimintojen tarkistusta varten.
Älä koskaan käytä konetta jonka tuuletusaukot ovat tukossa. Pidä koneen tuuletusaukot ja jalkasäädin puhtaina nukasta,
pölystä ja kankaan palasista.
Pidä sormet poissa koneen liikkuvista
osista. Noudata erityistä varovaisuutta
neulan alueella.
Käytä ainoastaan tähän koneeseen tarkoitettua pistolevyä. Väärän pistolevyn
käyttö saattaa aiheuttaa neulan katkeamisen.
Älä käytä vääntyneitä neuloja.
Älä vedä tai työnnä kangasta ompelun
aikana. Tämä voi aiheuttaa neulan katkeamisen
Kytke virta pois kääntämällä virtakytkin
“O” asentoon aina kun suoritat toimia
neulan alueella, kuten neulan langoitus,
neulan, paininjalan tai puolan vaihtaminen ym.
Irrota kone sähköverkosta aina kun irrotat tai avaat kansia koneen voitelun tai
muiden tässä ohjekirjassa mainittujen
säätö- tai puhdistustoimien yhteydessä.
Älä anna lasten pudistaa konetta ilman
valvontaa.
Älä pudota tai laita mitään esineitä
koneen aukkoihin.
Käytä konetta ainoastaan kuivassa sisätilassa. Älä koskaan käytä konetta
märässä ulkoilmassa.
Älä käytä konetta tilassa, jossa on käytössä aerosoli (spray) tuotteita.
Kytke virta pois koneesta kääntämällä
virtakytkin “O” asentoon ja sen jälkeen
irrota pistoke pistorasiasta. Kun irrotat
pistokkeen pistorasiasta, tartu pistokkeeseen, älä vedä johdosta.
Jos koneen virtajohto tai jalkasäätimen
johto on vahingoittunut, tulee se vaihtaa
välittömästi, viallinen johto voi aiheuttaa
oikosulun. Ota yhteyttä valtuutettuun
huoltoon.
Älä koskaan jätä mitään jalkasäätimen
päälle.
Kun vaihdat lamppun, korvaa se samanlaisella ja samantehoisella.
Koneessa saa käyttää ainoastaan seuraavia jalkasäätimiä C-1028 (100-120 V)

tai KD-2902 (220-240 V) .
21. Koneen äänitaso normaalissa käytössä
on alle 75dB(A).
22. Koneessa on kaksoiseristys (paitsi U. S.
A/Canada). Käytä ainoastaan valmistajan suosittelemia varaosia. Katso ohjeet
kaksoiseristettyjen laitteiden huollosta.

Kaikki oikeudet pidätetään

Teknisistä syistä koneen varustukseen ja tarvikkeisiin voidaan tehdä muutoksia ja parannuksia milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta. Koneen tarvikeet voivat vaihdella
maittain.

KAKSOISERISTETTYJEN LAITTEIDEN
HUOLTO

HUOMIO:

Kaksoiseristetyssä laitteessa on maadoituksen sijasta kaksi eristysjärjestelmää. Tähän
kaksoiseristettyyn koneeseen ei saa lisätä
mitään maadoittavia osia. Kaksoiseristetyn
laitteen huolto vaatii järjestelmän perinpohjaista tuntemusta, joten laite tulee toimittaa
valtuutettuun huoltoon. Kaksoiseristettyyn laitteeseen saa vaihtaa ainoastaan alkuperäisen
tai sitä vastaavan identtisen osan. Kaksoiseristetty laite on merkitty sanoilla «DOUBLE
INSULATION» tai «DOUBLE INSULATED».
Kaksoieristyksen merkkinä voi olla myöys
.

SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEEET!

VAROITUS:
Tämä kone on tarkoitettu ainoastaan kotikäyttöön. Jos kone on jatkuvassa käytössä huolehdi sen puhdistamisesta ja voitelusta riittävän
usein.
Takuu ei koske koneen ammattimaisesta käytöstä mahdollisesti aiheutuvia kulumis ym. vaurioita vaikka ne tapahtuisivat koneen takuuaikana. Vatuutettu huolto tekee päätökset
tapauskohtaisesti.

Jos konetta on säilytetty kylmässä tilassa se
tulisi ottaa lämpimään noin tunti ennen käyttöä.

Euroopassa: Konetta eivät saa käyttää alle 8-vuotiaat lapset, eivätkä sellaiset henkilöt joiden fyysiset ominaisuudet estävät koneen normaalin käytön. Henkilön, joka käyttää konetta tulee ymmärtää
sen turvallinen käyttö ja väärinkäytöstä mahdollisesti syntyvät vaaratilanteet. Huolehdi, että lapset
eivät leiki koneella. Älä anna lasten puhdistaa
konetta ilman valvontaa.
Huolehdi laitteen asianmukaisesta hävittämisestä.
Tuote on kierrätettävä kone-/elektroniikkatuotteita
koskevan lain edellyttämällä tavalla. Konetta ei
saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Lisätietoja
saat laitteen myyjältä. Valvo lapsia, etteivät he leiki
koneella.
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PERUSTIETOA KONEESTA
Koneen osat

Taaksepäin ompelu / päättely
Ompeleiden valinta
Tikinpituuden säätö
Puolauksen pysäytys
Puolausakseli
Lankarullatappi
Puolauksen esikiristin
Langanohjain
Langannostaja
Langankireyden säätö
Päätylevy
Lankaleikkuri
Neulalangoitin
Pistolevy
Aputaso (tarvikerasia)
Paininjalan varsi
Neuraruuvi
Neula
Paininjalka (Siksak-jalka)
Kantokahva
Käsipyörä
Virtakatkaisin
Jalkasäätimen/virtajohdon liitäntä
Vapaavarsi
Paininjalan nostin
Jalkasäädin*

HUOMIO:
Kun kannat konetta sen kantokahvasta, tue sitä
samalla toisella kädellä.

HUOMIO:
Koneeseen ja sen tarvikkeisiin voidaan tehdä
muutoksia ilman ennakkoilmoitusta.
* Koneen mukana toimitettava jalkasäädin voi poiketa
ohjekirjan kuvassa olevasta.
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a

Vakiovarusteet

Puolat (3 kpl. )
Ratkoja
Neula
Liukunapinläpijalka
Piilo-ommeljalka
Vetoketjujalka
Napinkiinitysjalka

Tietoa saatavana olevista lisätarvikkeista nettisivultamme:
http://www. mybernette. com/accessories

Suojahuppu
Ompeluohjeet oman suojahupun tekemiseen osoitteessa:

www. mybernette. com/cover

Aputaso
Aputaso lisää työskentelytilaa ja on helppo poistaa
vapaavarsiompelua varten.

•

Aputason poistaminen:

Vedä vasemmalle irti koneesta.
Aputaso

•

Aputason paikalleen asettaminen:

Työnnä aputasoa pitkin vapaavartta oikealle kunnes se
lukkiutuu paikalleen.
Vapaavarsi
Ohjain
Aukko

Tarvikerasia
Tarvikkeet ovat rasiassa, joka on samalla aputaso.
Avaa tarvikerasian etuluukku.
Tarvikerasia
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Vapaavarsiompelu
Vapaavarsiompelu kaikkien putkimasten töiden ompeluun, pujota työ koneen vapaavarteen. Helpottaa hihansuiden ja housunlahkeiden käänteiden ompelua.

VALMISTELUVAIHEET

Koneen kytkeminen sähköverkkoon
Kytke virta pois koneesta ( "0" ).
Kytke jalkasäätimen/virtajohdon pistoke koneeseen.
Kytke pistoke pistorasiaan.
Lopuksi kytke virta koneeseen ( "1" )
Pistoke
Virtakatkaisin
Pistorasia
Jalkasäätimen/virtajohdon liitäntä
Jalkasäätimen/virtajohdon pistoke

HUOMIO
Tarkasta ennen koneen kytkemistä sähköverkkoon, että koneen tiedoissa ilmoitettu jännite on
sama kuin maassamme käytettävä.

VAROITUS:
Koneen käydessä pidä katseesi ompelutyössäsi,
äläkä koske mihinkään liikkuviin osiin kuten langannostajaan, käsipyörään tai neulaan.
Kytke virta pois koneesta ja kone irti sähköverkosta aina:
- kun jätät koneen ilman valvontaa.
- kun kiinnität tai irrotat osia.
- kun puhdistat konetta.
Huolehdi, että mikään ei tietämättäsi voi painaa
jalkasäädintä. Tämä käynnistää koneen jos virta
on kytkettynä koneeseen.

Ompelunopeuden säätö
Jalkasäädin määrittää ompelunopeuden.
Jalkasäädintä alemmaksi painettaessa ompelee kone
suuremmalla nopeudella.
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Paininjalan nostin
Paininjalan nostin nostaa paininjalan ylös ja laskee sen
alas.
Paininjalkaa voi nostaa normaalista yläasennosta vielä
0. 6 cm ylemmäksi. Tämä helpottaa paksujen ja monikerroksisten töiden asettamista paininjalan alle.
Ala-asento
Normaali yläasento
Ylin asento

Paininjalan vaihtaminen
		HUOMIO
Kytke virta pois koneesta ennen paininjalan vaihtamista. Käytä aina valittuun ompeleeseen sopivaa paininjalkaa. Väärä paininjalka saattaa aiheuttaa neulan katkeamisen.

Paininjalan lukitussalpa
Ura
Tappi

•

Irrottaminen:

Nosta neula yläasentoon kääntämällä käsipyörää itseesi
päin.
Nosta paininjalka yläasentoon
Paina lukitussalpaa itseesi päin ja paininjalka irtoaa varresta.

•

Kiinnittäminen:

Aseta paininjalka varren alle siten, että varsiosan ura on
jalkaosan kiinnitystangon kohdalla. Laske paininjalka
ala-asentoon.

Paininjalan varren irrottaminen/kiinnittäminen
		HUOMIO
Kytke virta pois koneesta ennen paininjalan varren. vaihtamista.
Kiinnitysruuvi
Paininjalan varsi
Ruuvin reikä paininjalkatangossa

•

Irrottaminen:

Avaa ruuvi kiertämällä sitä ruuvimeisselillä vastapäivään.

•

Kiinnittäminen:

Aseta paininjalan varsi paininjalkatankoa vasten ruuvinreiät kohdakkain. Aseta ruuvi reikään. Kierrä ruuvi kiinni
kiertämällä ruuvimeisselillä myötäpäivään.
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Neulan vaihtamainen
		HUOMIO
Varmista, että koneesta on virta kytketty pois ja se
on irti sähköverkosta ennen neulan vaihtamista.
Nosta neula yläasentoon kääntämällä käsipyörää itseesi
päin ja laske paininjalka ala-asentoon
Kytke virta pois koneesta.
Löysennä neularuuvia kääntämällä sitä vastapäivään.
Poista neula pidikkeestä.
Laita uusi neula paikalleen sen kannan litteä puoli
taaksepäin.
Kun laitat neula pidikkeeseen työnnä se mahdollisimman ylös ja kiristä ruuvi. Älä kiristä ruuvia liikaa.

•

Tarkista neulan kunto:

Laita neula sen kannan litteä puoli alaspäin tasaiselle
alustalle ( pistolevy, lasi tai joku vastaava. ) Näin on
helppo havaita onko neula suora.
Älä koskaan käytä vääntynyttä neulaa.

Kangas
Batisti
Mikrokuitukankaat
Neulokset
Laita uusi
Ohuet neula
paikalleen
sen kannan
litteä puoli
taaksepäin.
Kreppi
Sametti
Keski- Pellava
paksut College
Sametti
Farkku
Villakankaat
Paksut Markiisi
Tikkikankaat
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Langan

Silkki #80-100
Puuvilla #80-100
Polyesteri #80-100

Neula

#9/65-11/75

Silkki #50
Puuvilla #50-80
Polyesteri #50-80

#11/7514/90

Silkki #30-50
Puuvilla #40-50
Polyesteri #40-50

#14/9016/100

Neula, kangas, lanka valintataulukko
••

Perusompeluun yleisemmin käytettävät neulat
ovat kokoa 75 - 90

••

Käytä ohuita neuloja ja ohutta lankaa omellessasi
ohuita materiaaleja.

••

Käytä paksuille kankaille paksua neulaa, näin
lanka ei rispaannu eikä neula väänny.

••

Suorita aina ensin koeompelu samalla neulalla ja
langalla samalle kankaalle, jota käytät lopullisessa työssäsi.

••

Käytä samaa lankaa neulassa ja puolassa.

HUOMIO:
Koneen mukana on 3 kpl nro. 90 neuloja
Parhaan ompelutuloksen saavuttamiseksi on suositeltavaa käyttää Organ neuloja.

e
n

Lankarullatapi
Koneessa on kaksi tappia lankarullille.
Vedä tappi ylös kun aloitat koneen langoituksen. Kun
tappia ei tarvita voit painaa sen alas.

HUOMIO:
Jos käytät lankaa, joka valuu rullalta alas laita rulla
oikeanpuoleiseen tappiin ja pujota lanka toisen
tapin reiästä läpi. Käännä tappia niin, että reikä on
lankarullaa kohti.
Lanka
Aukko
Rullan alle kertynyt lanka

Puolakotelon poistaminen/paikalleen
asettaminen
Poista aputaso vetämällä sitä vasemmalle.
Avaa koneen etuluukku.
Etuluukku

Nosta neula yläasentoon kääntämällä käsipyörää itseesi
päin. Tartu puolakotelon läpästä kiinni ja vedä puolakotelo ulos sukkulasta.
Läppä

Aseta puolakotelo paikalleen pitämällä läpästä kiinni ja
tapin osoittaessa ylöspäin paina kunnes puolakotelo
lukkiutuu paikalleen.
Tappi
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Puolaus
Vedä käsipyörä ulospäin.
Via lanka rullalta vasemmalle.
Vie lanka puolauksen kiristimen ympäri ja oikealle.
Pujota langan pää puolan aukosta sisäkautta ulos.
Aseta puola puolausakseliin.
Työnnä puolaa oikealle.
Pidä langan päästä kiinni ja paina jalkasäädintä.
Muutaman kierroksen jälkeen pysäytä kone ja leikkaa aloituslanka mahdollisimman läheltä puolaa.
Jatka puolausta painamalla jalkasäädintä.
Pysäytä kone kun puola on täynnä.
Palauta puolausakseli sen alkuperäiseen asentoonsa työntämällä puolasta vasemmalle, katkaise
lanka ja irrota puola.
Paina käsipyörä takaisin ompeluasentoon.

HUOMIO:
Muista palauttaa puolausakseli sen alkuperäiseen
asentoonsa.

Puolakotelon langoitus
Aseta puola puolakoteloon.
Varmista, että lankaa vedettäessä puola pyörii nuolen suuntaan.

Vie lanka loveen.

Vedä lanka vasemmalle jousen alle ja jousen
kolosta ulos.
* Jätä lanka noin 10 cm pitkäksi
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Koneen langoitus
Nosta langannostaja- sen ylimpään asentoon kääntämällä käsipyörää itseesi päin.
Nosta paininjalka yläasentoon
Aseta lankarulla tappiin kuvan osoittamalla tavalla, lanka
tulee rullan takaa.

Pidä toisella kädellä lankarullasta kiinni ja vie lanka
ohjaimeen oikealta vasemmalle.
Vie lanka kiristyslevyjen välistä alas, ohjaimen
ympäri oikealta vasemmalle.
Vie lanka seuraavaksi langannostajaan oikealta
vasemmalle ja lopuksi vedä lankaa itseesi päin.
Jatka viemällä lanka alas koneen etulevyn reunassa olevaan ohjaimeen.
Vedä lanka alas neulatangon vasemmalle puolelle
ja vie lanka neulatangon ohjaimeen.
Pujota lanka neulan silmään edestä taaksepäin.

Neulalangoitin
Nosta neula yläasentoon kääntämällä käsipyörää
itseesi päin. Vedä neulalangoittimen ohjaimesta
alas niin pitkälle kuin se menee.

Työnnä neulalangoittimen ohjainta taaksepäin ja
langoittimen koukku tulee takaapäin neulansilmästä läpi.
Vie lanka ohjaimen kautta oikealle langoittajan
koukkuun. Ole varovainen, varsinkin jos käytät
ohuempia neuloja, ne voivat vääntyä.
Koukku

Vedä langoittimen ohjaimesta hitaasti eteenpäin.
Vapauta neulalangoitin hitaasti pitämällä samanaikaisesti kevyesti langan päästä kiinni. Lanka on
lenkkinä neulan takana.
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Alalangan nostaminen
Nosta paininjalka yläasentoon ja pidä langasta
kevyesti kiinni vasemmalla kädelläsi.

Vie neula alas kääntämällä käsipyörää hitaasti
itseesi päin. Käännä käsipyörää edelleen kunnes
langannostaja on taas ylimmässä asennossa.
Vedä neulalankaa kevyesti jolloin puolalanka (alalanka) nousee ylös.

Vedä molemmat langat paininjalan alta taakse ja
jätä langat 10 cm pituisiksi.

Langankireyden säätö
•

Oikea tikinmuodostus

Säädä langankireys ommeltavan materiaalin, käytettävän ompeleen ja langan mukaan.
Leveässä sisak-ompeleessa puolalanka (alalanka) ei
näy työn yläpuolella ja neulalanka näkyy vähän työn
alapuolella.
Neulalanka (ylälanka)
Puolalanka (alalanka)
Työn oikea puoli (yläpuoli)
Nyön nurja puoli (alapuoli)
Langankireyden säätö
Valintamerkki

•

Ylälanka liian kireällä

Kun puolalanka (alalanka) nousee työn oikealle puolelle
(yläpuoli) vähennä ylälangan kiristystä kääntämällä säätökiekkoa pienempään numeroon.

•

Ylälanka liian löysällä

Kun neulalanka (ylälanka) näkyy työn nurjalla puolella
(alapuoli) lisää ylälangan kiristystä kiertämällä säätökiekkoa suurempaan numeroon.

14

Ompeleiden valinta
Valitse ommel pyörittämällä ompeleiden valintakiekkoa
siten, että valittu ommel on valintamerkin kohdalla.
Valinnan merkki		

HUOMIO
Välttääksesi neulan vääntymisen, nosta neula
yläasentoon aina ennen ompeleen valintaa.

Tikinpituuden säätö
Pyöritä tikinpituuden säätökiekosta haluamasi tikinpituus valintamerkin kohdalle.
Mitä suurempi numero sitä pidempi tikki.
Valintamerkki

+

S

••

Valitse 0. 5-4 kun ompelet siksak-ommelta

••

Valitse "S" kun ompelet jousto-ompeleita, jotka on
merkitty punaisella.

••

Jos jousto-ommel on liian tiheä/harva suorita hienosäätö tikinpituuden säädöstä "–" suunta tihentää ja "+" suunta harventaa ommelta.

–
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Taaksepäin ompelu / päättely
Kone ompelee valittua ommelta taaksepäin kun valitsin
on alaspainettuna

Syöttäjän laskeminen alas/nostaminen
ylös
Poista aputaso vetämällä sitä vasemmalle.
Avaa koneen etuluukku
Etuluukku

Laske syöttäjä ala-asentoon vetämällä vipua alaspäin ja nuolen suuntaan oikealle (kuvassa)

Nosta syöttäjä yläasentoon vetämällä vipua alaspäin ja nuolen suuntaan vasemmalle (kuvassa)
Käännä käsipyörää vastapäivään ja syöttäjä nousee ylös.
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PERUSTIETOA OMPELUSTA
Suoraommel

Ompeleen valinta:
Paininjalka:
Langankireys:
Tikinpituus:

•

A tai B
Siksak-jalka
2–6
1. 5 – 4

Ompelun aloitus

Nosta neula ja paininjalka ylös, aseta työ paininjalan alle
siten, että ommellessa voit käyttää pistolevyn ohjausviivoja apuna.
Vie aloituslangat paininjalan alle ja taaksepäin.
Laske paininjalka alas ja neula kankaaseen käsipyörää
kääntämällä. Aloita ompelu painamalla jalkasäätimestä.
Ohjaa kangasta kevyesti ja anna koneen syöttää sitä
eteenpäin, älä vedä tai työnnä.

HUOMIO:
Vie aloituslangat vasemmalle kun käytät liukunapinläpijalkaa.
Päättele ompeleen alku ompelemalla ensin muutama tikki taaksepäin ja jatka eteenpäin.

•

Ompeleen päättely

Päättele ompleen loppu painamalla taaksepäin ompelun
valitsinta alaspainettuna muutaman tikin verran.
Nosta neula ja paininjalka ylös ja poista työ paininjalan
alta. Poista työ aina vetämällä se taaksepäin.
Katkaise langat lankaleikkurilla.
Langat ovat valmiiksi sopivan pituisia seuraavan ompeleen aloitukseen.
Lankaleikkuri

•

Ompelusuunnan muuttaminen
		HUOMIO
Ommellessa pidä sormet riittävän kaukana paininjalasta ja neulasta. Muutoin voit loukata sormesi
kun neulatanko liikkuu.

Pysäytä kone ja käännä käsipyörää itseesi päin kunnes
neula on ala-asennossa kankaassa.
Nosta paininjalka yläasentoon
Käännä työ haluamaasi suuntaan. Laske paininjalka
alas ja jatka ompelua.
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Pistolevyn ohjausviivat
Pistolevyn numerot ilmoittavat ohjausviivan ja neulan
etäisyyden toisistaan neulan ollessa keskellä.
Edessä olevat numerot ovat senttimetreinä.
Takana olevat numerot ovat tuuman osia.
Numero

10 15 20 3/8 4/8 5/8 6/8

Etäisyys (cm)

1

1. 2 — — — —
5
Etäisyys (tuu- — — — 3/8 1/2 5/8 3/4
mat)
Keskikohta = neula
Ohjausviivat
Numerot

Kulmien ompelu
Kulman ompelu 1. 6 cm saumanvaralla.
Pysäytä kone ja laske neula ala-asentoon kääntämällä
käsipyörää vastapäivään.
Nosta paininjalka ylös ja käännä työ, ompelu jatkuu 1. 6
cm saumanvaralla.
Laske paininjalka alas ja jatka ompelua toiseen suuntaan.
Ohjaa kankaan reunaa ohjausviivaa pitkin.
Kulman merkki

HYÖTYOMPELEET
Siksak

Ompeleen valinta:
Paininjalka:
Langankireys:
Tikinpituus:

C
Siksak-jalka
2–5
0. 5 – 4

Yksinkertaista siksak-ommelta käytetään kankaiden
reunojen huolitteluun, nappien kiinnitykseen ym.
Säädä tikinpituus ja ompeleen leveys tarpeen mukaan.
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3-askel siksak
Ompeleen valinta:
Paininjalka:
Langankireys:
Tikinpituus:

D
Siksak-jalka
1–4
0. 5 – 4

Hyvä huolitteluommel kaikille joustaville ja venyville neuloksille sekä kankaille.
Ompele 1. 6 cm saumanvaralla.
Ompelun jälkeen leikkaa ylimääräinen reuna pois.
Leikkaa huolella, että ompeleen langat eivät katkea.

Jousto-overlock
Ompeleen valinta:
Paininjalka:
Langankireys:
Tikinpituus:

G
Siksak-jalka
1–4
S

Tämä erittäin joustava ommel soveltuu erittäin hyvin
kaikkien joustavien materiaalien ompeluun, saumaus ja
huolittelu samalla kertaa.
Ompele 1. 6 cm saumanvaralla.
Ompelun jälkeen leikkaa ylimääräinen reuna pois.
Leikkaa huolella, että ompeleen langat eivät katkea.
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Vahvistettu suoraommel
Ompeleen valinta:
Paininjalka:
Langankireys:
Tikinpituus:

A tai B
Siksak-jalka
2–6
S

Kovaa kulutusta ja suurta vetolujuutta vaativiin saumoihin.
Käytä esimerkiksi paksummista kankaista tehtyjen vaatteiden haara- ja kädentiesaumoihin.
Ommel joustaa vähän, joten se sopii myös paksumpien
neulosten ompeluun.
Huomioi ommellessa, että työ painijalan alla liikkuu
edestakaisin.

Vahvistettu siksak
Ompeleen valinta:
Paininjalka:
Langankireys:
Tikinpituus:

C
Siksak-jalka
2–6
S

Joustava huolitteluommel joustaville materiaaleille.
Voidaan käyttää myös koristeompeleena.
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-

Napin kiinnitys
Ompeleen valinta:
Paininjalka:
Langankireys:
Tikinpituus:
Syöttäjä:

C
Napinkiinitysjalka
3–7
0
Alhaalla

Laske syöttäjä ala-asentoon.

-

n

u

Aseta nappi paininjalan alle sen reiät poikittain
neula-aukon kohdalla.
Säädä ompeleen leveys napin reikiin sopivaksi.
Laske painjalka alas, jolloin nappi pysyy paikallaan.
Pyöritä käsipyörästä ensimmäinen pisto napin
oikeaan ja vasempaan reikään, säädä ompeleen
leveys tarpeen mukaan.
Ompele hitaalla nopeudella noin 10 tikkiä.
Jätä lopetuslangat noin 10 cm mittaisiksi. Pujota
neulalanka napin reiästä sen alle, kierrä napin kaulan ympäri. Lopuksi pujota lanka neulansilmään,
vie työn nurjalle puolelle ja solmi alalangan kanssa.
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4-vaiheinen napinläpi
Ompeleen valinta:
Paininjalka:
Liukunapinläpijalka
Langankireys:
1–5
Tikinpituus:
* Suorita aina ensin koeompelu samalle kankaalle ja
tukimateriaalille, joita käytät lopullisessa työssäsi.
Aseta nappi koeompelun kankaalle ja merkitse napinläven koko kankaa oikealle puolelle (yläpuolelle)
* Käytä neuloksiin aina tukimateriaalia.

(A)

C
(B)

Mittaa napinläven koko tarkasti ja huomio että, sen
tulisi olla hiven napin halkaisijaa isompi.
Aseta työ paininjalan alle siten, että merkinnät
näkyvät yläpuolella.
Ompelun aloituksessa liukuosan (A) merkin (C)
tulee olla aloitusmerkin (B) kohdalla. Kankaaseen
merkityn napinläven ja paininjalan aloituskohdat
tulee olla samassa paikassa.

HUOMIO:
Napinläpijalan merkinnät ovat milli- ja senttimetreinä.
Valitse ommel"
".
Ompele oikea sivu taaksepäin merkkiin asti.
Pysäytä kone neulan ollessa oikealla, nosta neula
yläasentoon.
Valitse ommel"
". Pysäytä kone neulan ollessa
oikealla, nosta neula yläasentoon.
Valitse ommel"
".
Ompele oikea sivu taaksepäin merkkiin asti.
Pysäytä kone neulan ollessa oikealla, nosta neula
yläasentoon.
Valitse ommel"
".
Ompele salpa, muutama tikki ja nosta neula yläasentoon.
Valitse suoraommel ja tikinpituus "0".
Ompele muutama päättelypisto ja poista työ paininjalan alta.
Laita nuppineulat poikittain salpojen eteen, ettet
vahingossa leikkaa lankoja poikki. Leikkaa napinläpi ratkojalla auki, molemmista päistä keskelle
päin.
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Vetoketjun ompelu
Ompeleen valinta:
Paininjalka:
Langankireys:
Tikinpituus:

(A)
Vetoketjujalka
3–6
2

Harsi tai kiinnitä vetoketju nuppineuloilla paikalleen ja
aseta työ paininjalan alle vetoketjun alkuun.
Vie aloituslangat paininjalan alta sen taakse ja laske
paininjalka alas.
Ompele ensin vetoketjun vasen sivu ja ohjaa työtä siten,
että paininjalan reuna kulkee mahdollisimman lähellä
vetoketjun hammastusta.
Käännä työ ja ompele vetoketjun toinen sivu samalla
tavalla.

Piilo-ommel
Ompeleen valinta:
Paininjalka:
Langankireys:
Tikinpituus:

(A)

(B)

D tai E
Piilo-ommeljalka
1–3
1–3

Paksujen ja rispaantuvien kankaiden reuna tulisi
ensin huolitella. Taita reuna kuten kuvassa nurja
puoli päällä ja jätä 0. 7 cm taitteen alta näkyviin.
Kankaan nurja puoli
0. 7 cm
[A] Paksut kankaat
[B] Ohuet ja keskipaksut kankaat
Aseta työ paininjalan alle siten, että neula ollessaan äärivasemmalla juuri ja juuri lävistää kankaan
taitteen reunan.
Tarvittaessa muuta ohjaimen paikkaa sen säätöruuvia kääntämällä.
Ommellessa ohjaa työtä paininjalan ohjainta vasten.
Ohjaimen ruuvi
Ohjain
Taitettu reuna
Ompelun jälkeen silitä/prässää käänne. Oikealla
puolella tulisi näkyä ainoastaan hyvin pienet harvassa olevat tikit.
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KORISTEOMPELEET
Simpukkareuna
Ompeleen valinta:
Paininjalka:
Langankireys:
Tikinpituus:

G
Siksak-jalka
2–6
1. 5 – 3

Soveltuu erittäin ohuille, pehmeille ja joustaville neuloksille. Taita neulos täysvinoon ja ompele. Lisää ylälangan
kiristystä tarpeen mukaan. Ompele taitetta pitkin siten,
että ommellessa neula ollessaan äärioikealla osuu reunan ulkopuolelle.
Ompeleiden etäisyys toisistaan tulisi olla vähintään 1. 5
cm. Jos ommeltava neulos sopivan pehmeää ja joustavaa voidaan sitä ommella mihin suuntaan tahansa.

Smokkirypytys
Ompeleen valinta:
Paininjalka:
Langankireys:
Tikinpituus:

D
Siksak-jalka
1–4
S

Valitse suoraommel ja tikinpituus “4” ompele suoraompeleet 1 cm välein koko rypytettävälle alueelle.
Solmi langat ompeleiden toisessa päässä. Vedä puolalangoista kankaaseen tasainen rypytys.
Solmi langat, ettei rypytys pääse aukeamaan.
Ompele koristeompeleet rypytyslankojen väliin.
Lopuksi poista rypytyslangat.
1 cm

HUOMIO:
Samankaltaisen lopputuloksen saa käyttämällä
puolassa kumilankaa. Kierrä kumilanka puolaan
käsin. Käytä suoraa ommelta .
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Aplikointi
Ompeleen valinta:
Paininjalka:
Langankireys:
Tikinpituus:

C
Siksak-jalka
1–4
0. 5 − 1

Kiinnitä aplikoitava kangas pohjakankaaseen harsimalla
tai liimaharsolla.
Ompele siksak-ommel, kuvion ympäri siten, että se
peittää kankaan reunan.
Kulmissa ja kaarissa laske neula alas kankaaseen
ennen työn kääntämistä.
Nosta paininjalka ja käännä työ haluamaasi suuntaan.

Jousto-ompeleet
Ompeleen valinta:
Paininjalka:
Langankireys:
Tikinpituus:

G
Siksak-jalka
1–4
S

Erilaiset kankaat, neulokset ja tukimateriaalit saattavat
vaikuttaa edestakaisin syöttyvien ompeleiden ulkonäköön Hienosäätö on tikinpituuden säätimessä:
Jos ommel kasaantuu (liian tiheä) käännä säätöä suuntaan "+".
Jos ommel jää auki (liian harva) käännä säätöä suuntaan "–".
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KONEEN
HUOLTO

PUHDISTUS

JA

Puolakotelon ja sukkulan puhdistaminen
		VAROITUS:
Kytke virta pois koneesta ja kone irti sähköverkosta aina ennen koneen osien irrottamista ja
puhdistustoimia.
Noudata seuraavia ohjeita aina kun irrotat osia
koneesta. 			

HUOMIO
Älä säilytä konetta kosteassa tilassa ja pidä myös
suojattuna auringon paisteelta.

Sukkulan poistaminen
Nosta neula yläasentoon ja avaa etuluukku.
Tartu puolakotelon läppään, käännä sitä itseesi päin ja
vedä puolakotelo ulos sukkulasta.
Vapauta sukkulan lukitus kääntämällä lukitussalvat ulospäin.
Ota sukkulaportti ja sukkula ulos koneesta.
* Puhdista sukkularata ja muut sukkulan osat harjalla ja
pehmeällä kuivalla kankaalla.
Puolakotelo
Sukkulaportin lukitussalvat
Sukkularata
Sukkula
Sukkularata

Sukkulan paikalleen asettaminen
Aseta ensin sukkula paikalleen siten, että se muodostaa
sukkularadan kanssa yhtenäisen renkaan. Aseta sukkulaportti paikalleen siten, että sukkulaportin tappi on
sukkularadan loven kohdalla. Lukitse sukkula paikalleen
kääntämällä lukitussalvat sukkulaportin eteen. Laita
puolakotelo paikalleen.
Tappi
Lovi
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Voitelu
VAROITUS:
•• Kytke virta pois koneesta ja kone irti sähköverkosta aina ennen koneen puhdistamista.
•• Poista sukkula koneesta ohjeen mukaisesti.
•• Jos kone jää käyttämättömäksi pitkäksi aikaa,
voitele se vasta käyttöönoton yhteydessä.
•• Käytä ainoastaan korkealaatuista ompelukoneiden voiteluun sopivaa öljyä.
•• 1-2 tippaa on sopiva määrä.
•• Puhdista mahdollinen ylimääräinen öljy pois, ettei
se langan mukana tahri ommeltavaa kangasta.

•

Sukkulan voitelu

Avaa sukkulaportin lukitus.
Poista sukkulaportti ja sukkula. Puhdista sukkulan alue
harjalla ja pehmeällä kuivalla kankaalla.
Laita öljyä sukkularataan nuolien osoitamiin kohtiin.
Sukkulaportti
Sukkularata
Sukkula

Syöttäjän puhdistaminen
HUOMIO
Kytke virta pois koneesta ja kone irti sähköverkosta aina ennen syöttäjän puhdistamista.
Irrota ja poista neula sekä paininjalka koneesta.
Avaa pistolevyn päällä olevat kiinnitysruuvit ja poistapistolevy nostamalla se ylös.
Kiinnitysruuvi
Poista harjalla syöttäjän hampaiden väliin jäänyt nukka
ja mahdolliset langanpätkät.
Kiinnitä pistolevy takaisin paikalleen.
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Vianetsintä
Ongelma

Mikä aiheuttaa

Ohje

Neula katkeaa.

1.
2.
3.
4.
5.

Ylälanka on langoitettu väärin.
Ylälangan säätö on liian kireällä
Neula vääntynyt tai tylsä.
Neula on kiinnitetty väärin.
Ylä- ja alalanka eivät ole kunnolla paininjalan alla ompelun
aloituksessa.
6. Ompelun loputtua työtä ei ole poistettu takakautta.
7. Lanka on liian paksua tai liian ohutta käytettävään neulaan.

Sivu
Sivu
Sivu
Sivu
Sivu
Sivu
Sivu

Puolalanka katkeaa.

1. Puolakotelo ei ole langoitettu oikein, eikä lankaa nostettu
ylös ennen ompelun aloitusta.
2. Nukkaa tai langanpätkiä sukkulassa.
3. Puola on vahingoittunut, eikä pyöri tasaisesti.

Sivu 12
Sivu 26
Vaihda uusi puola.

Neula katkeaa.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sivu
Sivu
Sivu
Sivu
Sivu
Sivu

Hyppytikkejä

1. Neula on kiinnitetty väärin.
2. Neula vääntynyt tai tylsä.
3. Neula ja/tai lanka eivät sovellu käytettäväksi ommeltavaan
materiaaliin.
4. Käytä ommeltavaan materiaaliin sopivaa neulaa, joustaville
ohuille neuloksille pallokärkineula.
5. Ylälanka on langoitettu väärin.
6. Käytössä on vääräntyyppinen neula.

Sivu 10
Sivu 10
Sivu 10
Sivu 10
Sivu 13
Vaihda neula.

Ommel vetää tai
kupruilee

1.
2.
3.
4.

Sivu 14
Sivu 13
Sivu 10
Lyhennä tikinpituutta.

Syöttö on epätasainen/
ei syötä ollenkaan.

1. Syöttäjässä nukkaa/langanpätkiä.
2. Liian lyhyt tikinpituus.

Sivu 26
Lisää tikinpituutta

Kone ei toimi.

1. Konetta ei ole kytketty sähköverkkoon.
2. Sukkularataan tarttunut lankaa.
3. Puolauksen kytkin ei ole ompeluasennossa. Käsipyörä on
vedetty ulos.

Sivu 8
Sivu 26
Sivu 12

Kone on äänekäs

1. Sukkularataan tarttunut lankaa.
2. Sukkulaan/sukkularataan on kerääntynyt nukkaa.

Sivu 26
Sivu 26
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Neula on kiinnitetty väärin.
Neula vääntynyt tai tylsä.
Neularuuvia ei ole kiristetty tarpeeksi.
Ylälangan säätö on liian kireällä
Ompelun loputtua työtä ei ole poistettu takakautta.
Neula on liian ohut ommeltavaan kankaaseen.

Ylälangan säätö on liian kireällä
Ylälanka on langoitettu väärin.
Neula on liian paksu ommeltavaan kankaaseen.
Liian pitkä tikki ommeltavaan kankaaseen.

13
14
10
10
14
17
10

10
10
10
14
17
10

Siksak-jalka

Siksak-jalka
Piilo-ommel

Siksak-jalka
Siksak-jalka

Siksak-jalka

Siksak-jalka
Siksak-jalka

Vahvistettu
suoraommel,
neulan asento
vasemmalla.

Siksak

3-askel siksak

Joustava piilo-ommel

Piilo-ommel

Vari-Overlock

Vahvistettu
suoraommel

Vahvistettu
suoraommel,
neulan asento
vasemmalla.

Vahvistettu siksak

Kenno-ommel

Joustava koristeommel

Vahvistettu overlock Siksak-jalka

Jousto-overlock

(B)

C

D

E

F

G

(A)

(B)

C

D

E

F

G

Siksak-jalka

Siksak-jalka

Piilo-ommel

Siksak-jalka

Siksak-jalka

Liukunapinläpijalka

Paininjalka

Suoraommel

4-vaiheinen
napinläpi

Ommel

(A)

Ompeleen kuva

S

S

S

S

S

S

S

1. 5 - 3. 0

1. 0 - 3. 0

1. 0 - 3. 0

0. 5 - 4. 0

0. 5 - 4. 0

1. 5 - 4. 0

1. 5 - 4. 0

Tikinpituus

1-4

1-4

1-4

1-4

2-6

2-6

2-6

2-6

3-5

1-3

1-4

2-5

2-6

2-6

1-5

Langan
kireys

. Joustavien materiaalien huolittelu ja saumaus samalla kertaa.

Joustavien kankaiden ja neulosten samanaikainen saumaus ja
huolittelu, käyttö myös koristeompeleena.

Joustava koristeommel. Kudottujen kankaiden ja neulosten
koristeluun. Sopii myös "crazy tekniikkaan".

Joustava ommel koristeluun, kumi- ja koristenauhojen kiinnitämiseen, käänteisiin.

Joustavien materiaalien huolittelu ja saumaus, koristeompelu.

Kovaa kulutusta ja suurta vetolujuutta vaativiin saumoihin.

Kovaa kulutusta ja suurta vetolujuutta vaativiin saumoihin.

Joustavien neulosten huolittelu ja saumaus, simpukkareuna
pehmeille ohuille neuloksille. Koristeompelu.

Kudottujen kankaiden helmakäänne, näkymätön ommel.

Joustavien materiaalien helmakäänne, näkymätön ommel.

Kankaan reunojen huolittelu ja vahvistaminen, kuminauhan
kiinnitys, paikkaus, koristeompelu.

Reunahuolittelut, nauhojen ja pitsien kiinnitys, aplikointi, nappien
kiinnitys. Aplikoinnissa suositeltava tikinpituus on 0. 5

Saumaus ja päällitikkaus. Päällitikkaus ja vetoketjujen ompelu.

Saumaus ja päällitikkaus. Voi käyttää myös harsintaompeleena.
Sopiva tikinpituus perusompeluun on 2. 5 mm. Paksuihin kankaisiin
lisää tikinpituutta ja harsintaan tikin maksimipituus.

Perusnäpinläpi

Käyttö

OMPELEET

Yhteenveto
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