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TÄRKEÄÄ 

VAROITUS !

TURVALLISUUSSYISTÄ

Vähennä henkilövahinkojen, kuten esimerkiksi 
sähköiskun riskiä:

1. Konetta ei pidä antaa alle 8 vuotiaden lasten 
käyttöön, eikä myöskään sellaisten henkilöi-
den, jotka eivät fyysisten ominaisuuksiensa 
takia pysty käyttämään konetta normaalisti. 
Huolehdi, että kaikki konetta käyttävät hen-
kilön ovat saaneet opastuksen koneen käyt-
töön, sillä olet vastuussa heidän turvallisuu-
destaan.

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 lisä-
laitteita 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 vahingoittunut 
tai se on kastunut. Toimita kone lähimpään 
valtuutettuun huoltoon mahdollista korjausta 
ja tarkistusta varten. Älä koskaan käytä 
konetta, jonka  tuuletus- tai ilma-aukot ovat 
tukossa. Pidä koneen tuuletusaukot ja jalka-
säädin puhtaina nukasta, pölystä ja kankaan 
palasista.

6. Pidä sormet poissa koneen liikkuvista osista. 
Noudata erityistä varovaisuutta neulan 
alueella.

7. Käytä ainoastaan tähän koneeseen tarkoi-
tettua pistolevyä. Väärän pistolevyn käyttö 
saattaa aiheuttaa neulan katkeamisen.

8. Älä käytä vääntyneitä neuloja.
9. Älä vedä tai työnnä kangasta ompelun 

Kun käytät sähkölaitetta, noudata perusturvalli-
suusmääräysten lisäksi seuraavia ohjeita: 
Tutustu käyttöohjeisiin huolella ennen koneen 
käyttöä. 
Pidä koneen ohjekirja aina saatavilla ja anna se 
koneen mukana jos annat koneen toisen henki-
lön käyttöön.
Kytke kone irti sähköverkosta sen ollessa 
pois käytöstä tai kun se jää ilman valvontaa. 
Irrota pistoke pistorasiasta. 

aikana. Tämä voi aiheuttaa neulan katkeami-
sen

10. Kytke virta pois kääntämällä virtakytkin  “O” 
asentoon aina kun suoritat toimia neulan 
alueella, kuten neulan langoitus, neulan, 
paininjalan tai puolan vaihtaminen ym.

11. Irrota kone sähköverkosta aina kun irrotat tai 
avaat kansia koneen voitelun tai muiden 
tässä ohjekirjassa mainittujen säätö- tai 
puhdistustoimien yhteydessä. Älä anna las-
ten pudistaa konetta ilman valvontaa.

12. Älä pudota tai laita mitään esineitä koneen 
aukkoihin.

13. Käytä konetta ainoastaan kuivassa sisäti-
lassa. Älä koskaan käytä konetta märässä 
ulkoilmassa.

14. Älä käytä konetta tilassa, jossa on käytössä 
aerosoli (spray) tuotteita.

15. Kytke virta pois koneesta kääntämällä virta-
kytkin “O” asentoon ja sen jälkeen irrota 
pistoke pistorasiasta. Kun irrotat pistokkeen 
pistorasiasta, tartu pistokkeeseen, älä vedä 
johdosta.

16. Jos koneen virtajohto tai jalkasäätimen johto 
on vahingoittunut, tulee se vaihtaa välittö-
mästi, viallinen johto voi aiheuttaa oikosulun. 
Ota yhteyttä valtuutettuun huoltoon.

17. Älä koskaan jätä mitään jalkasäätimen 
päälle.

18. Kun vaihdat lampun, korvaa se samanlai-
sella ja samantehoisella.

19. Tässä koneessa voi käyttää vain FC-485D, 
KD-1 tyyppistä jalkasäädintä (100-240V jän-
nite).

Noudata aina seuraavia ohjeita:
1. Älä koskaan jätä konetta ilman valvontaa 

sen ollessa kytkettynä sähköverkkoon. 
2. Irrota kone sähköverkosta välittömästi käy-

tön jälkeen ja aina ennen puhdistusta. 
3. LED-OMPELUVALO: Vältä suoraa katsetta 

lamppuun,  LED-ompeluvalo on erittäin kir-
kas. 
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KAKSOISERISTETTYJEN 
LAITTEIDEN HUOLTO

20. Koneessa on kaksoiseristys (paitsi USA ja 
Kanada). Käytä ainoastaan valmistajan suo-
sittelemia varaosia. Katso ohjeet kaksoi-
seristettyjen laitteiden huollosta.

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

Kaikki oikeudet pidätetään 
Teknisistä syistä koneen varustukseen ja tarvikkeisiin voidaan 
tehdä muutoksia ja parannuksia milloin tahansa ilman ennakkoil-
moitusta. Koneen tarvikeet voivat vaihdella maittain.

SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEEET!

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 lap-
set eivät leiki koneella. Älä anna lasten puhdistaa konetta 
ilman valvontaa.

EUROOPAN ULKOPUOLELLA (PAITSI USA JA 
KANADA)

Konetta eivät saa käyttää lapset, eivätkä sellaiset henki-
löt joiden fyysiset ominaisuudet estävät koneen normaa-
lin käytön. Henkilön, joka käyttää konetta tulee ymmärtää 
sen turvallinen käyttö ja väärinkäytöstä mahdollisesti 
syntyvät vaaratilanteet. 
Valvo lapsia, etteivät he leiki koneella.

HUOMIO:

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

Huolehdi laitteen asianmukaisesta hävittämisestä. 
Tuote on kierrätettävä kone-/elektroniikkatuotteita 
koskevan lain edellyttämällä tavalla. Konetta ei saa 
hävittää kotitalousjätteen mukana. Lisätietoja saat 
laitteen myyjältä. (Euroopan Unionin alueella)

  VAROITUS:

Tämä kone on tarkoitettu ainoastaan kotikäyttöön. Jos 
kone on jatkuvassa käytössä huolehdi sen puhdistami-
sesta  riittävän usein.
Takuu ei koske koneen ammattimaisesta käytöstä mah-
dollisesti aiheutuvia kulumis ym. vaurioita vaikka ne 
tapahtuisivat koneen takuuaikana. Vatuutettu huolto 
tekee päätökset tapauskohtaisesti.
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KONEEN OSAT
Koneen osat

 Käynnistys-/pysäytyspainike

 Päättelynäppäin

 Ommeltaulukon vetolaatikko

 Auto-lock päättelyn näppäin

 Neulastop ylös/alas

 Lankaleikkurin painike

 Kaksoisneulalla ompelun painike

 Liukuva ompelunopeuden säätö 

 Kosketusnäyttö

 Toisen lankarullatapin kiinnitysaukko

 Puolauksen pysäytys

 Puolausakseli

 Lankarullan pidikekiekko (iso)

 Lankarullatappi

 LCD-näyttö

 Ylälangan ohjain

 Paininjalan puristuksen säätö

 Langannostaja

  Langankireyden säätö

 Päätylevy

 Lankaleikkuri

 Neulalangoitin

 Aputaso (tarvikerasia)

 Neula

 Neuraruuvi

 Paininjalan varsi

 Pistolevy

 Sukkulan kansi

 Sukkulan kannen lukitsin

 Syöttäjän asennon säätö

 Vapaavarsi

  Napinläven mittausvipu

 Paininjalan nostin

 Kantokahva

 Käsipyörä

 Virtakatkaisin

 Jalkasäätimen liitäntä

 Virtajohdon liitäntä

 Jalkasäädin

 Virtajohto*

 Hienosäätö (balanssi)

*Koneen virtajohto voi poiketa ohjekirjan kuvasta. 

HUOMIO:

Kun kannat konetta sen kantokahvasta, tue sitä samalla 
toisella kädellä. 
Koneeseen ja sen tarvikkeisiin voidaan tehdä muutoksia 
ilman ennakkoilmoitusta. 



8

Apupöytä

• Apupöydän kiinnittäminen

Käännä pöydän alla olevat jalat esille.

Aseta pöytä sen aukko vapaavarren kohdalle ja työnnä oikealle.

• Apupöydän korkeuden säätö
Muuta korkeutta kiertämällä apupöydän jaloissa olevia ruuveja 
tarvittavaan suuntaan.

Vakiovarusteet
 Siksak-jalka : A (koneessa)

 Overlock-jalka: C

 Vetoketjujalka: E

 Satiiniommeljalka: F

 Piilo-ommeljalka: G

 Napinkiinnitysjalka: T

 Avoin koruommeljalka: F2

 Liukunapinläpijalka: R

 Neulalajitelma

 Lankarullan pidikekiekko 2 kpl. iso (1 kpl. koneessa)

 Lankarullan pidikekiekko 2 kpl. pieni

 Toinen lankatappi

 Puola 4 kpl. (1 kpl. koneessa)

 Ruuvimeisseli

 Harja

 Ratkoja

 Lankaverkko

 Suojakotelo

 Apupöytä

Lisätietoa saatavana olevista tarvikkeista nettisivultamme: http://
www.mybernette.com/accessories

• Suojahuppu
Ompeluohjeet oman suojahupun tekemiseen osoitteessa: 

www.mybernette.com/cover
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Aputaso ja tarvikerasia
Aputaso  lisää työskenlytilaa ja on samalla tarvikerasia, joka 
on helppo poistaa vapaavarsiompelua varten.

 Aputaso
 Tappi
 Aukko

• Aputason poistaminen
Vedä vasemmalle irti koneesta kuvan osoittamalla tavalla.

• Aputason kiinnittäminen
Työnnä aputasoa oikealle  kunnes etureunassa olevat tapit 
lukitsevat sen paikalleen.Aputason vasemmassa päädyssä 
olevat tapit menevän vapaavarren aukkoihin. . 

• Tarvikerasia
Tarvikkeet ovat rasiassa, joka on samalla aputaso. Avaa kansi 
vetämällä sen yläreunasta itseesi päin . 

 Tarvikerasia

Vapaavarsiompelu
Vapaavarsiompelu helpottaa housun lahkeiden, hihasuiden ym. 
putkimaisten vaatekappaleiden ompelua. 

Ommeltaulukko
Ommeltaulukko  on vetolaatikossa  koneen rungon etupuo-
lella oikealla alhaalla.

 Vetolaatikko
 Ommeltaulukko

Tartu vetolaatikon etureunaan ja vedä se ulos koneen rungosta.
Taulukkoa selaamalla löydät koneen kaikki ompeleet. 
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VALMISTELUVAIHEET
Koneen kytkeminen sähköverkkoon

• Jalkasäätimen käyttö
Kytke virta pois koneesta "0" . Kytke jalkasäätimen johdon  

 pistoke koneeseen . Kytke virtajohdon pistoke  konee-
seen .  Kytke pistoke pistorasiaan.  Kytke virta konee-
seen "1" . Jalkasäätimen merkki   näkyvissä silloin kun 
jalkasäädin on kytkettynä koneeseen.

  Virtakatkaisin
 Jalkasäätimen pistoke 
 Jalkasäätimen liitäntä
 Virtajohdon pistoke 
 Virtajohdon liitäntä
 Pistoke
 Pistorasia
 Jalkasäätimen merkki

  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. 
Älä koskaan jätä mitään jalkasäätimen päälle. 

Ennen koneen käyttöönottoa:
Ennenkuin otat koneen käyttön,  laita kangas paininjalan alle ja 
ompele koneella muutama minuutti ilman lankaa.  Puhdista 
mahdollinen öljy pois.

• Käynnistys-/pysäytyspainikkeen käyttö
Kytke virta pois koneesta "0" .

Kytke virtajohdon pistoke  koneeseen .

Kytke pistoke pistorasiaan.

Kytke virta koneeseen "1" .

 Virtakatkaisin
 Virtajohdon pistoke
 Virtajohdon liitäntä
 Pistoke
 Pistorasia
 Käynnistys-/pysäytyspainike

HUOMIO:

Käynnistys-/pysäytyspainike ei toimi jalkasäätimen 
ollessa kytkettynä koneeseen. 

• Käyttöohjeet:
Virtakatkaisimen ollessa “0” asennossa on koneesta virta kyt-
ketty pois.

Koneet, joissa on kaksinapainen pistoke (toinen piikki leveämpi 
kuin toinen): Sähköiskun riskin vähentämiseksi tämä pistoke on 
tarkoitettu sopimaan maadoitettuun pistorasiaan ainoastaan 
yhdellä tavalla. 

Mikäli pistoke ei sovi pistorasiaan ota yhteyttä sähköasenta-
jaan, joka voi vaihtaa sopivan pistokkeen. Älä tee pistokeeseen 
mitään muutoksia (vain U.S.A. ja Kanada).

* Tämä kone käyttää YC-485EC-1 tyypin jalkasäädintä.
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Ompelunopeuden säätö

• Liukuva ompelunopeuden säätö
Säädetään koneen nopeus ommeltaessa ilman jalkasäädintä. 

Lisää ompelunopeutta siirtämällä säädintä oikealle suuntaan +

Vähennä ompelunopeutta siirtämällä säädintä vasemmalle 
suuntaan -

• Jalkasäädin
Käynnistä kone painamalla jalkasäädintä.

Jalkasäädintä alemmaksi painettaessa ompelee kone suurem-
malla nopeudella.

Koneen maksiminopeutta voidaan rajoittaa liukuvalla ompe-
lunopeuden säätimellä. 

HUOMIO

Kone ei käynnisty ja jalkasäätimen merkki vilkku jos 
konetta yritetään käynnistää paininjalan ollessa yläasen-
nossa.Laske paininjalka ala-asentoon ja paina jalkasää-
dintä.
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• Taaksepäin ompelu 

• Auto-lock päättelyn näppäinKaikki muut ompeleet

• Käynnistys-/pysäytyspainike 

Laske paininjalka ala-asentoon.

Käynnistä kone  painamalla käynnistys-/pysäytyspainiketta. 

Kone ompelee ensin muutaman piston hidastetulla nopeudella 
ja jatkaa liukuvalla nopeudensäätimellä asetetulla nopeudella.

Pysäytä kone   painamalla käynnistys-/pysäytyspainiketta 
uudelleen.

HUOMIO:

Kone käy hitaasti niin kauan kuin   näppäin on alaspai-
nettuna.
Käynnistys-/pysäytyspainike   ei toimi jalkasäätimen 
ollessa kytkettynä koneeseen. 
Jos yrität käynnistää konetta paininjalan ollessa ylhäällä

 paininjalan merkki näytöllä vilkkuu ja kone ei käyn-
nisty. Laske paininjalka ala-asentoon ja paina käynnis-
tys-/pysäytyspainiketta.

Toimintonäppäimet

Mode 1 07

Mode 2 07, 11, 28, 29

Toiminto Sivuilla 30, 46, 47

Mode 1 01, 02, 05, 06

Mode 2 01, 02, 05, 06, 13, 

Mode 3 01, 59, 60

Toiminto Paina Auto-lock päättelyn näppäintä , kone 
ompelee päättelyn välittömästi. Kone pysähtyy 
automaattisesti. 

Mode 1 01, 02, 05, 06

Mode 2 01, 02, 05, 06, 13

Mode 3 01, 59, 60

Taaksepäin 
ompelu

Pidä päättelynäppäintä   alaspainettuna.

Eteenpäin 
ompelu

Vapauta päättelynäppäin .

Hidas 
taaksepäin 
ompelu

Paina käynnistys-/pysäytyspainiketta  ja 
kone pysähtyy.

Pidä päättelynäppäintä  alaspainettuna ja 
kone ompelee taaksepäin hitaalla nopeudella.

Muut ompeleet
Paina päättelynäppäintä , kone ompelee päättelyn välittömästi. 
Kone pysähtyy automaattisesti

Poikkeuksena ovat napinlävet ja sirkat, joiden ompelussa päät-
tely-/taaksepäin ompelun näppäimellä ei ole vaikutusta. 

Paina Auto-lock päättelyn näppäintä  , kone ompelee päätte-
lyn menossa olevan ompeleen loppuun.

Kone pysähtyy automaattisesti. 
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• Neulastop ylös/alas 
 

Nosta neula yläasentoon tai laske ala-asentoon painamalla  
neulastop ylös/alas näppäintä.

• Automaattinen langankatkaisu

Paina automaattisen langankatkaisun valintapainiketta ja   
kone leikkaa langat ompelun lopussa.

Langankatkaisun merkkivalo vilkkuu   samalla kun kone leik-
kaa langat.

Langankatkaisun jälkeen voit jatkaa ompelua ilman, että ala-
lankaa tarvitsee nostaa ylös. 

Katkaise langat ompelun loputtua pitämällä automaattisen lan-
kaleikkurin painiketta alaspinettuuna sen aikaa, että sen merkki 
ilmestyy koneen näytölle. . 

Kone leikkaa langat automaattisesti päättelyn jälkeen kun päät-
telynäppäintä tai Auto-lock näppäintä on painettu tai jos ompe-
leeseen on ohjelmoitu auto-lock päättely.

• Kaksoisneulalla ompelu 
Paina kaksoisneulalla ompelun valintapainiketta  kun ompe-
let kaksoisneulalla.  Kaksoisneulan merkki näkyy koneen näy-
töllä  kun toiminto on valittuna.

Peruuta kaksoisneulalla ompelun toiminto painamalla valinta-
painiketta kaksi kertaa.

HUOMIO:

Kun kaksoisneulalla ompelun merkki vilkkuu, muiden 
toimintojen valinnat  eivät reagoi. Paina kaksoisneulalla 
ompelun valintapainiketta. Kaksoisneulalla ompelun 
ohjeet sivulla 54. 

HUOMIO:

Katkaise paksummat ompelulangat (nro. 30 paksummat) 
koneen päätylevyssä olevalla lankaleikkurilla.
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 Mode = valikot
Kun koneeseen kytketään virta on valikko 1 (mode 1) aina 
automaattisesti valittuna.

Siirry seuraavaan valikkoon  painamalla Mode. Ohjeet sivulla 
24. 

 Clr = poistaa muistista
Clr-painike poistaa muistiin tallennetun ompeleen.

Pidä Clr-paininketta alaspainittuna niin kauan, että kuulet ääni-
merkin, näin on kaikki tallentamasi ompeleet poistettu muis-
tista.Ohjeet sivulla 62. 

 Peilikuva
Toiminto kääntää valitun ompeleen peilikuvaksi oikea/vasen. 
Ohjeet sivulla 58. 

 Mem = muisti
Painamalla Mem. tallentuu valittu ommel koneen muistiin. 
Ohjeet sivulla 56. 

 Numerot ( katso sivu 24)
 • Ompeleiden suoravalinta

Ompeleet 01 - 10 voi valita suoraan valikosta 1 (ompeleen 
suoravalinta).

 • Muiden ompeleiden valinta numeroilla

Valitse 2-numeroiset ompeleet valikoista  2 - 6 painamalla 
numerot peräkkäin.

 Ompeleen leveyden säätö 
Muuta ompeleen leveyttä painamalla  “ ” tai  “ ”Ohjeet 
sivuilla 29, 32. 

 Tikinpituuden säätö 
Muuta tikinpituutta painamalla  “ ” tai  “ ”Ohjeet sivulla 29.

 Kursori
Painamalla “ ” tai “ ” voit siirtää kursorin ommelyhdistelmän 
tarkastelua tai editointia varten. Ohjeet sivulla 62. 

Kosketusnäyttö

LCD-näyttö
Koneen LCD näytöllä seuraavat tiedot sen jälkeen kun konee-
seen on kytketty virta.

 Ompeleen kuva
 Mode (ommelvalikko) 
 Ompeleen numero 
 Paininjalka 
 Ompeleen leveys 
 Tikinpituus
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Paininjalan varren irrottaminen/kiinittämi-
nen

• Paininjalan varren irrottaminen  
Avaa ruuvi kiertämällä sitä ruuvimeisselillä vastapäi-
vään. 

• Paininjalan varren kiinnittäminen
Asetapaininjalan varsi paininjalkatankoa vasten ruuvin-
reiät kohdakkain. 

Aseta ruuvi reikään. 

Kierrä ruuvi kiinni kiertämällä ruuvimeisselillä muötäpäi-
vään.

 Kiinnitysruuvi
  Paininjalan varsi
  Ruuvin reikä paininjalan varressa
 Ruuvin reikä paininjalkatangossa

  HUOMIO:

Kytke virta pois koneesta ennen paininjalan varren vaih-
tamista. 

Paininjalan vaihtaminen

• Paininjalan irrottaminen
Nosta neula yläasentoon kääntämällä käsipyörää itseesi päin 
(vastapäivään)Nosta paininjalka yläasentoon ja paina lukitus-
salpaa itseesi päin, paininjalka irtoaa varresta. 

 Lukitussalpa

• Paininjalan kiinnittäminen
Aseta valitsemasi paininjalka varren alle siten, että varsiosan 
ura on jalkaosan kiinnitystapin kohdalla. 

Laske paininjalka ala-asentoon ja jalkaosa lukkiutuu paikalleen. 

 Ura
 Kiinnitystappi

  HUOMIO:

Kytke virta pois koneesta ennen paininjalan vaihtamista. 
Käytä aina valittuun ompeleeseen sopivaa paininjalkaa.
Väärä paininjalka saattaa aiheuttaa neulan katkeamisen. 
Jokainen paininjalka on merkitty kirjaimella tunnistami-
sen helpottamiseksi. 

 Tunnistamisen kirjain
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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 töi-
den asettamista paininjalan alle. 

 Paininjalan nostin
 Normaali yläasento
 Ylin asento

Paininjalan puristuksen säätö
Normaalissa perusompelussa paininjalan puristus tulisi olla “6” 

Aseta paininjalan puristus “3” ja “6” välille kun teet aplikointia, 
revinnäistyötä, leikekirjontaa tai harsintaa.

Aseta paininjalan puristus “1” ja “3” välille kun ompelet ohuita 
kankaita kuten esim. organza, shifonki tai pitsi. 

Joustosametit, trikoot ja muut joustavat neulokset puristuksen 
tulisi olla “1” 

Käännä säädintä  valisemaasi numeroon.

 Paininjalan puristuksen säätö.

Syöttäjän laskeminen alas / nostaminen 
ylös
Syöttäjän asennon valinta on koneen vapaavarressa keskellä 
takana. 

Laske syöttäjä ala-asentoon työntämällä valitsinta nuolen 
suuntaan. . 

 

Nosta syöttäjä yläasentoon työntämällä valitsinta nuolen 
suuntaan kuten kuvassa  ja kääntämällä käsipyörää itseesi 
päin. . 

Normaalissa ompelussa syöttäjän tulee olla yläasennossa.
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Kangas Lanka Neula

Ohuet

Batisti

Mikrokuitu-
kankaat

Neulokset

Laita uusi 
neula 
paikalleen 
sen kannan 
litteä puoli 
taaksepäin.

Kreppi

Silkki 80-100

Puuvilla 80-100

Polyesteri 80-100

 65-75

Sinikantainen 
neula (pallo-
kärki)

Keskipak-
sut

Sametti

Pellava

College

Sametti

Silkki 50

Puuvilla 50-80

Polyesteri 50-80

 75-90

Paksut

Farkku

Villakankaat

Markiisi

Tikkikankaat

Silkki 30-50

Puuvilla 40-50

Polyesteri 40-50

 90-100

Neula, kangas, lanka valintataulukko
 • Perusompeluun yleisemmin käytettävät neulat ovat kokoa 

75 - 90

 • Ohuita kankaita ommellessa käytä ohutta neulaa ja lan-
kaa, näin et riko kangasta.  

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

 • Suorita ensin testiompelu samalla kankaalla, samalla neu-
lalla ja langalla, jota käytät lopullisessa työssäsi.

 • Käytä samaa lankaa neulassa ja puolassa.

 • Käytä pallokärkineulaa kun ompelet ohuita neuloksia ja 
ohuita joustavia kankaita. Pallokärkineulan käyttö estää 
hyppytikkien muodostumisen.

HUOMIO:

Koneen mukana rasiassa on seuraavat neulat:1 kpl. kaksoisneula, 1 kpl. sinikantainen (pallokärki) neula nro. 75
2 kpl perusneula nro. 75,1 kpl. perusneula nro. 90 
Parhaan ompelutuloksen saavuttamiseksi suosittelemme Organ neuloja.

Neulan vaihtaminen

 Kytke virta posi koneesta "0". Nosta neula ylimpään asen-
toon kääntämällä käsipyörää itseesi päin (vastapäivään) 
ja laske paininjalka ala-asentoon. Löysennä neularuu-
via kiertämällä sitä vastapäivään. Irrota neula pidikkeestä 
vetämällä sitä alaspäin. . 

 Laita uusi neula pidikkeeseen  sen kannan litteä puoli 
taaksepäin.Kun laitat neulan pidikkeeseen , työnnä se 
mahdollisimman ylös. Kiristä neularuuvi  kiertämällä sitä 
myötäpäivään.

 Tarkista neulan kunto laittamalla se kannan litteä puoli 
alaspäin tasaiselle alustalle esim. koneen pistolevylle.   
Näin on helppo havaita onko neula suora. Älä koskaan 
käytä tylsää tai taipunutta neulaa. Vahingoittunut neula voi 
jättää jälkiä ohuisiin kankaisiin tai rikkoa trikoon silmu-
koita, joista tulee reikiä. 

 Neuraruuvi
 Neulanpidike

  HUOMIO:

Kytke virta pois koneesta "0" aina ennen neulan vaihta-
mista. 
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Toinen lankarullatappi
Toinen lankarullatappi on puolausta varten, jolloin voi puolata 
toiselta rullalta eikä konetta tarvitse langoittaa uudelleen. 

Työnnä toinen lankarullatappi sen kiinnitysaukkoon.

Tapin tulisi osoittaa langan esikiristimen suuntaan. 

Vedä puolattava lanka rullalta esikiristimeen kuvan osoittamalla 
tavalla. 

 Toinen lankarullatappi
 Toisen lankarullatapin kiinnitysaukko
 Puolauksen esikiristin

Puolaus ja puolan irrottaminen/

• paikalleen asettaminen
Vapauta sukkulan kannen lukitus vetämällä sen lukitsinta 
oikealle ja poista kansi.

Nosta puola ulos sukkulasta. 

 Sukkulan kannen lukitsin
 Sukkulan kansi
 Puola

HUOMIO:

Käytä “J” tyypin muovipuolia “J”  merkityssä vaakasukku-
lassa. ). Muunlaiset puolat, kuten valmiit pahvipuolat 
voivat aiheuttaa ongelmia ompelussa ja vahingoittaa 
koneen sukkulaa. 

• Lankarullan paikalleen asettaminen

Lankarullatappi vaakasuunnassa
Nosta lankarullatappi ylös.Aseta lankarulla tappiin. 

Aseta iso lankarullan pidikekiekko tappiin ja työnnä sitä 
kevyesti rullaan päin pitämään rulla paikallaan. 

 Lankarullatappi
 Lankarulla
 Lankarullan pidikekiekko, iso
 Lankatapin tuki

Käytä aina lankarullan pidikekiekkoa, joka on mahdollisimman 
lähellä lankarullan kokoa. 

 Lankarullan pidikekiekko, pieni

• Lankaverkko
Jotkut liukkaat langat liukuvat ja valuvat rullalta.Lanka juoksee 
tasaisesti rullalta kun sen päällä on lankaverkko.
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• Puolaus

HUOMIO:

Aseta liukuva ompelunopeuden säätö maksiminopeu-
delle puolauksen ajaksi. 

 Vedä lanka rullalta puolauksen esikiristimen kautta puo-
lausakselin suuntaan. 

 Puolauksen esikiristin

 Pujota langan pää puolan aukosta sisäkautta ulos 

 Aseta puola puolausakseliin. 

 Työnnä puolaa oikealle. Puolauksen merkki ilmestyy koneen 
LCD-näytölle. 

 Puolauksen merkki

 Pidä langan päästä kiinni ja käynnistä puolaus.Muutaman 
kierroksen jälkeen pysäytä kone ja leikkaa aloituslanka 
mahdollisimman läheltä puolaa. 

 Jatka puolausta käynnistämällä kone.  

Kun puola on täynnä pysähtyy puolausmoottori automaat-
tisesti. Pysäytä kone ja palauta liukuva ompelunopeuden 
säätö takaisin perusasentoon. Muista palauttaa puolau-
sakseli takaisin vasemmalle ompeluasentoon. Leikkaa 
rullan ja puolan välinen lanka.

HUOMIO:

Turvallisuussyistä kone pysähtyy automaattisesti 
1.5 minuutin kuluttua puolauksen aloituksesta. 

 Poista puola puolausakselista.

 Muista palauttaa liukuva ompelunopeuden säätö takaisin 
perusasentoon. 
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• Puolan asettaminen paikalleen

 Avaa sukkulan luukku ja poista se.Aseta puola sukkulaan 
siten, että langasta vedettäessä puola pyörii vastapäivään. 

 Langan pää

 Pidä puolasta kiinni ja vie lanka  edessä olevaan loveen 
ja itseesi päin.

 Lovi

 Vedä lankaa vasemmalle langankiristyksen jousien väliin.

 Vedä lankaa kevyesti taaksepäin,  jolloin se menee seu-
raavaan loveen.  . Vedä lanka noin 15 cm. pituiseksi.

 Lovi

 Laita sukkulan kansi takaisin paikalleen.Tarkista langoitus.
Katso sukkulan kannessa  olevaa langoituskaaviota.

 Langoituskaavio.
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 Vedä lanka rullalta koneen päällä olevaan langanohjai-
meen.

Koneen langoitus

• Koneen langoitus

  HUOMIO:

Kytke virta pois koneesta "0" ennen koneen langoitusta. 

 Pidä lankarullasta kiinni  ja vedä lanka toisella kädellä 
alas kiristyslevyjen välistä . 

 Lankarulla
 Langannostajan lovi

 Vie lanka alakautta oikealta vasemmalle ja ylös langan-
nostajan loveen. 

 Vie lanka neulatangon yläpuolella olevaan ohjaimeen 
oikealta vasemmalle. Vie lanka neularuuvin kohdalla ole-
vaan ohjaimeen vasemmalta oikealle.

 Langoita neula edestä taaksepäin tai käytä neulalangoi-
tinta.

Nosta paininjalka yläasentoon.Nosta neula ja langannostaja 
ylimpään asentoon  painamalla neulastop ylös/alas paini-
ketta.

 Neulastop ylös/alas painike.
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HUOMIO:

Neulalangoitinta voi käyttää nro. 75 ja sitä paksumpiin 
neuloihin.Langan paksuuden tulisi olla nro. 50 - 90 
Kaksoisneulaa ei voi langoittaa neulalangoittimella.

• Neulalangoitin

 Vedä lanka ohjaimesta  ohjaimeen   ja koukun alle. . 
Vie lanka ylös ohjaimen   oikealta puolelta, ohjaimen  
ja sivulevyn välistä

 Koukku
 Ohjain (3)
 Ohjain (4)
 Sivulevy

 Nosta langoitin ylöspäin ja päästä langasta irti, langoittajan 
koukku vetää langan neulansilmään muodostaen lenkin.

 Vedä lanka neulansilmästä läpi. 

  HUOMIO:

Kytke virta pois koneesta "0" ennen neulalangoittimen 
käyttöä. 

 Laske paininjalka ala-asentoon. Nosta neula yläasen-
toon.  Vedä neulalangoittimen kahvasta alas niin pitkälle 
kuin se menee. Neulalangoittimen koukku tule takaapäin 
neulansilmästä läpi.

 Kahva
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• Alalangan nostaminen
 Nosta paininjalka yläasentoon. Pidä vasemmalla kädellä 

neulalangasta kiinni. 

 Paina neulastop näppäintä  kaksi kertaa, joilloin neula 
menee ensin alas ja tullessaan takaisin ylös tuo puolalan-
gan mukanaan. 

 Neulastop ylös/alas näppäin  

  Vedä molemmat langat 10 - 15 cm pituisiksi, paininjalan 
alle ja taakse. 



24

Ompeleen valinta

• Mode=valikko 1 
Tässä valikossa ompeleiden suoravalinta koskettamalla kyseisen 
ompeleen kuvaa/numeroa. . 

Mode=valikot 2 – 6
Kun valitset ompeleita valikoista 2–6, kosketa "mode" kuvaketta 
niin monta kertaa,  että haluamasi valikko on valittu.Joka kerta 
kun kosketat "mode" kuvaketta  siirtyy valinta seuraavaan 
valikkoon, jonka numero näkyy näytön vasemmassa reunassa.

Mode=Valikko 1 : Direct = Ompeleen valinta suoraan.

Mode=Valikko 2 : Utility = Hyötyompeleet

Mode=Valikko 3 : Decorative = Koristeompeleet

Mode=Valikko 4 : Kirjaimet A-Z, numerot, erikoismerkit

Mode=Valikko 5 : Skandinaaviset ym. erikoiskirjaimet  

Mode=Valikko 6 : Venäläiset (kyriliset) kirjaimet

Numero näytön vasemmassa reunassa  valikon numero.Luet-
telo, jossa tämän koneen valikot ja ompeleet on koneen run-
gossa olevassa vetolaatikossa tai yhteenveto ompeleista sivulla 
70. 

Valitse  2-numeroinen ommel valitsemalla numerot peräkkäin ja 
valittu ommel aukeaa näytölle.

Esimerkki: Valitse ommel nro. 54 valikosta 3

Esimerkki: Valitse ommel  nro. 4 valikosta 1.

 Kun koneeseen kytketään virta on valikko 1 (mode 1) aina 
automaattisesti valittuna.

  Kosketa ommelta nro. 4 ja ommel nro. 4 valikossa 1  on 
valittu. 

 Kytke virta koneeseen "1" . Kosketa "Mode" kuvaketta kaksi 
kertaa ja valikko 3 on valittuna.

 Valitse ompeleen numero koskettamalla näytön numeroita.
Kosketa ensin numeroa 5 ja sitten numeroa 4. 

 Ommel nro. 54 valikosta 3 on valittuna.

01 2 3 4 5 6 7 8 9
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Asetukset valikko
Avaa Asetukset valikko pitämällä mem. alaspainettuna kunnes 
valikko aukeaa samanaikaisesti kun kytket virran koneeseen.

Asetukset valikossa voi määrittää seuraavat toiminnot.

• Äänimerkin valinta
Äänimerkit voidaan poistaa käytöstä ja ottaa halutessa taas käyt-
töön. Tehtaan perusasetus “on” = äänimerkki käytössä 

 Avaa Asetukset valikko

 Poista äänimerkki käytöstä mem. palkin oikeasta nuolesta-
Näytöllä  “oF” merkki vilkkuu. Valitse mem. ja äänimerkki on 
kytketty pois käytöstä. 

* Varoitusäänimerkkejä ei voi kytkeä pois käytöstä. 

• Neulastop toiminnon pysyvä asetus
Voit määrittää pysyvän asetuksen neulastop toiminnolle koneen 
pysähtyessä. 

 Avaa Asetukset valikkoAvaa neulastop ylös/alas asetuksen 
valikko koskettamalla "Mode" kuvaketta.

 Tehtaan perusasetus on “dn” = alas. Muuta asetusta mem. 
palkin vasemmasta nuolestaNäytöllä “UP” merkki vilkkuu. 
Valitse mem. ja neulastop toiminnon asetus on nyt “UP” = 
ylös.

• Virrankatkaisu ajastimella
Koneesta katkeaa virta automaattisesti, jos konetta ei ole käy-
tetty ajastimessa määritettyyn aikaaan mennessä. 

Ajastimen voi asettaa 1 ja 12 tunnin välille. 

Ajastimen perusasetus on kello 7 jolloin näytöllä on numerot 
“07”. 

 Avaa Asetukset valikkoKosketa "Mode" kuvaketta kaksi 
kertaa avataksesi ajastimen toiminnot.

 Muuta asetusta mem. palkin nuolista tai jos haluat poistaa 
ajastimen käytöstä pidä alaspainettuna kunnes näytöllä 
teksti “oFF” .

 Ota asetus käyttöön painamalla Mem.

HUOMIO:

Ajastin toiminto saatavana EU maissa ja joillakin muilla 
200 - 240 voltin jännitettä käyttävillä alueilla.
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Langankireyden säätö suoralle ompeleelle

• Oikea tikinmuodostus
 Neulalanka (ylälanka)
 Puolalanka (alalanka)
 Vähennä kiristystä
 Lisää kiristystä

Langankieryden säätö on oikea kun ylä- ja alalangan solmu jää 
kankaaseen, eikä näy (katso kuva). 

Jos katsot ommelta yläpuolelta ja nurjalta puolelta tulisi niiden 
näyttää miltei samanlaisilta.

Kun säädät ylälangan kiristystä muista, että suurempi numero 
lisää ylälangan kiristystä.

Ompelutulokseen vaikuttaa:

- kankaan paksuus ja jäykkyys
- kangaskerroksten määrä
- valittu ommel

• Ylälanka liian kireällä
 Neulalanka (ylälanka)
 Puolalanka (alalanka)
 Vähennä ylälangan kiristystä
 Työn oikea puoli (yläpuoli)
 Työn nurja puoli (alapuoli) 

Puolalanka (alalanka) nousee näkyviin työn oikealle puolelle 
(yläpuolelle) ja ommel kiristää.Vähennä ylälangan kiristystä 
kääntämällä säätökiekkoa pienempään numeroon. 

• Näytön kosketuksen tarkistus (kalibrointi)
Näytön kosketuksen voi kalibroida mikäli tuntuu, että kosketus-
pisteet eivät ole kohdillaan. 

 Avaa Asetukset valikkoKosketa "Mode" kuvaketta 2 tai 3 
kertaa.

 Tarkistusnäyttö aukeaa ja “P1” on näytön oikeassa alakul-
massa.Paina esim. ratkojan varrella  merkkiä koneen 
kosketusnäytöllä.

 “P2”  koneen LCD-näytöllä. Paina  kosketusnäytöllä.

 “P3”  koneen LCD-näytöllä.  Paina  kosketusnäytöllä.

 “P4”  koneen LCD-näytöllä. Paina  kosketusnäytöllä.

 “P5”  koneen LCD-näytöllä. Paina  kosketusnäytöllä.

 Tämä valikko sulkeutuu ja äänimerkin asetus valikko 
aukeaa. Valitse mem. jolloin asetukset tallennettu ja näyttö 
sulkeutuu
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Langankireyden säätö siksak-ompeleelle
Leveässä sisak-ompeleessa puolalanka (alalanka) ei näy työn 
yläpuolella ja neulalanka näkyy vähän työn alapuolella. 

Katso ompeleet oheisissa piirroskuvissa. 

Säädä ylälangan kireyttä sitten, että ommel vastaa kuvan 
ommelta.

• Oikea tikinmuodostus

 Työn oikea puoli (yläpuoli) 
 Työn nurja puoli  (alapuoli) 

Minimoi työn nurjalla puolella (alapuolella) näkyvä neulalanka 
ilman, että ommel kiristää, samoin minimoi työn oikealla puolella 
(yläpuolella) näkyvä puolalanka.

Ompelutulokseen vaikuttavat myös käytettävä lanka ja kangas.

• Ylälanka liian kireällä
 Työn oikea puoli (yläpuoli) 
 Työn nurja puoli (alapuoli) 

Ylälanka vetää alalangan miltei kokonaan työn yläpuolelle.

• Ylälanka liian löysällä
 Työn oikea puoli (yläpuoli) 
 Työn nurja puoli (alapuoli) 

Alalanka vetää ylälangan miltei kokonaan työn alapuolelle. 

• Ylälanka liian löysällä
 Neulalanka (ylälanka)
 Puolalanka (alalanka)
 Lisää ylälangan kiristystä
 Työn oikea puoli  (yläpuoli)
 Työn nurja puoli (alapuoli) 

Neulalanka (ylälanka) näkyy työn alapuolella tai sinä on lenk-
kejä. Lisää ylälangan kiristystä kääntämällä säätökiekkoa suu-
rempaan numeroon. 
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Suoraommel
  Ompeleen valinta: Mode 1 : 1

  Mode 2 : 01
 Langankireys:  2 - 6
 Paininjalka:  Siksak-jalka A

• Ompelu paksulta reunalta
Mustapäinen nuppi  paininjalan takaosassa lukitsee paininja-
lan vaaka-asentoon.

Tämä auttaa kun ompelun aloitus on paksulta reunalta  ja kun 
ommellaan epätasaisten kohtien yli, esim. paksut poikkisaumat.

Laske neula alas ompleleen aloituskohtaan. 

Laske paininjalka alas ja työnnä musta nuppi nuolen suuntaan 
vasemmalle. . 

Paininjalka pysyy vaaka-asennossa.

Nuppi vapauttaa paininjalan automaattisesti.

 Musta nuppi
 Paksut kankaat

• Ompelun aloitus
Nosta paininjalka yläasentoon ja aseta työ paininjalan alle pis-
tolevyn ohjainviivan mukaan (1.6 cm on yleisimmin käytetty 
saumanvara)Laske neula alas ompeleen aloituskohtaan. Laske 
paininjalka alas ja tarkista, että aloituslangat ovat paininjalan 
alla ja taaksepäin.  Käynnistä kone.Ohjaa työtä pistolevyn 
ohjausviivan mukaan ja anna koneen syöttää työtä eteenpäin, 
älä vedä tai työnnä.

• Ompeleen päättely
Pidä ompeleen lopussa päättelynäppäintä  alaspainettuna 
muutaman piston verran, vapauta näppäin ja ompele eteenpäin 
edellisten päälle.Katkaise langat painamalla  lankaleikkurin 
paininketta.

 Päättelynäppäin
 Lankaleikkurin paininke

Nosta paininjalka ylös. 

Katkaise paksummat langat   koneen päätylevyssä olevalla 
lankaleikkurilla.

 Lankaleikkuri

PERUSTIETOA OMPELUSTA

• Kulman ompelu
Ompele 1.6 cm. saumanvaralla kulmamerkkiin asti, neulan 
ollessa ala-asennossa  nosta paininjalka ylös.Käännä työ 90°, 
laske paininjalka alas ja jatka ompelua uuteen suuntaan.

 Kulman merkki
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• Neulan asennon muuttaminen
Neulan asentoa voi muuttaa seuraavien suoraompeleiden 
ollessa valittuna 01–03, 07 (valikot 1 ja 2), 11 (valikko 2) ja 
01−03, 59–60 (valikko 3).

Ompeleen leveyden säätö  muuttaa neulan asentoa

Suunta “ “ siirtää neulaa oikealle . 

Suunta “ “ siirtää neulaa vasemmalle . 

 Vasemmalla (0.0)
 Keskellä (3.5)
 Oikealla (7.0)

• Tikinpituuden säätö
Muuta tikinpituutta  koskettamalla tikinpituuden säätöä.

Suunta “ “ lyhentää tikinpituutta.

Suunta “ “ lisää tikinpituutta.

Tikinpituutta voi säätää 0.0 -  5.0 mm. välillä

HUOMIO:

• Pistolevy
Ohjausviivat helpottavat työn ohjausta ompelun aikana siten, 
että saumanvaran leveys pysyy samana. Pistolevyn numerot 
ilmoittavat ohjausviivan ja neulan etäisyyden toisistaan  neu-
lan ollessa keskellä. . 

 Keskikohta = neula
 Kankaan reuna

Etäisyys
(cm)

Numero

Etäisyys
(tuumat)

10 20 30 40 1/2 5/8 3/4 1 1 1/2

1.0 2. 0 3.0 4.0

1/2 5/8 3/4 1 1 1/2— — — —

— — — — —

Edessä olevat viivat   merkitty 1/8˝, 3/8˝ ja 5/8˝ neulan keski-
asennosta. . 

 Edessä olevat viivat.

Taaksepäin ompelussa tikin maksimipituus on 4.0 mm.
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Päättelyommel
  Ompeleen valinta: Mode 1 : 7

   Mode 2 : 07
 Langankireys:  2 - 6
 Paininjalka:  Siksak-jalka A
 Päättelynäppäin

Kone päättelee suoraompeleen alun ja lopun automaattisesti. 

Paina päättelynäppäintä ompeleen lopussa  yhden kerran. 
Kone ompelee neljä tikkiä taaksepäin, neljä tikkiä eteenpäin ja 
pysähtyy automaattisesti.

Lukkotikkipäättely
  Ompeleen valinta: Mode 2 : 11
 Langankireys: 2 - 6
 Paininjalka: Siksak-jalka A
 Päättelynäppäin

Käytetään silloin kun ompeleen päättelyn on oltava näkymätön.

Aseta työ paininjalan alle siten, että aloituskohta on aivan kan-
kaan reunassa.

Kone ompelee alkuun muutaman piston paikallaan ja jatkaa 
sitten suoraa ommelta. 

Paina päättelynäppäintä ompeleen lopussa,  kone ompelee 
muutaman piston paikallaan ja pysähtyy automaattisesti. 

Vahvistettu suoraommel
  Ompeleen valinta:  Mode 1 : 3

  Mode 2 : 03
 Langankireys:  2 - 6
 Paininjalka: Siksak-jalka A

Suoraommel
  Ompeleen valinta: Mode 1 : 1 tai 2

  Mode 2 : 01 tai  02
 Langankireys:  2 - 6
 Paininjalka:  Siksak-jalka A

Vahva ja kestävä ommel vaativiin kovaan kulutukseen joutuviin 
saumoihin, ommel on myös hiven joustava.Käytä esimerkiksi 
paksummista kankaista tehtyjen vaatteiden haara- ja 
kädentiesaumoihin. Saumojen vahvistamiseen, esim. reppujen 
hihnat.

Vaatteiden ompelu, vetoketjun kiinnitys ym. 

Ommel 02  käytetään ohuiden kankaiden ompeluun. 
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Joustava ommel
  Ompeleen valinta:  Mode 1 : 4

  Mode 2 : 04 tai 12
 Langankireys:  3 – 6
 Paininjalka:  Siksak-jalka A

New Sculpture Ommel
  Ompeleen valinta: Mode 3 : 03
 Langankireys: 3 – 6
 Paininjalka: Satiiniommeljalka F

Sculpture Ommel
  Ompeleen valinta: Mode 3 : 02
 Langankireys: 3 – 6
 Paininjalka: Satiiniommeljalka F

Päällitikkaukseen ja kuvioiden ääriviivojen vahvistamiseen. 

Ompele kulmat erittäin hitaalla nopeudella. 

Päällitikkaukseen ja kuvioiden ääriviivojen vahvistamiseen, 
sopii myös koristeompeleeksi.

Erittäin kapea joustava ommel, ei kupruile joustavissa materi-
aaleissa eikä täysvinoon ommeltuna. Ommel on niin kapea, 
että sauman voi silittää auki.
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• Tikinpituuden säätö

Muuta tikinpituuden säätöä  koskettamalla tikinpituu-
den säätöä. . 

Suunta “ ” lyhentää tikinpituutta. . 

Suunta “ ” lisää tikinpituutta. . 

Tikinpituutta voi säätää 0.2 -  5.0 mm. välillä

Siksak-ommel on yksi suosituimmista ja monikäyttöisimmistä 
ompeleista.

Reunahuolitteluun, parsintaan ja aplikointiin, voidaan käyttää 
myös koristeompeleena. 

Siksak-ommel
  Ompeleen valinta: Mode 1 : 5

  Mode 2 : 05 tai 13
 Langankireys: 2 - 6
 Paininjalka: Siksak-jalka A

• Ompeleen leveyden säätö
Muuta ompeleen leveyttä  koskettamalla ompeleen 
leveyden säätöä. . 

Suunta “ ” kaventaa ommelta. . 

Suunta “ ” leventää ommelta. . 

Ompeleen leveys voidaan valita 0.0 ja 7.0 välillä.

HUOMIO:

Käytä tukimateriaalia kun ompelet joustavia neuloksia tai 
kankaita. 

 Ompeleen 05 leveyttä voi säätää muuttamatta sen neulan 
asentoa (keskellä).

 Ompeleen 13 leveyttä voi säätää muuttamatta sen neulan 
asentoa (oikealla). 



	 33

3-askel siksak
  Ompeleen valinta: Mode 1 : 6

  Mode 2 : 06
 Langankireys: 3 – 6
 Paininjalka: Siksak-jalka A

Kaikkien erilaatuisten ja -paksuisten kankaiden huolitteluun. 
Erinomainen ommel myös parsintaan ja pienten repeämien 
korjaamiseen.

Ompele 1.5 cm. saumanvaralla.Ompelun jälkeen leikkaa yli-
määräinen pois. Leikkaa huolella, että ompeleen langat eivät 
katkea. 

Samanaikainen saumaus ja huolittelu. Sopii käytettäväksi sil-
loin kun saumanvaroja ei tarvitse silittää auki.

Ohjaa ommeltavan materiaalin reunaa paininjalan ohjainta 
vasten.

Overlock-ommel
 Ompeleen valinta: Mode 1 : 8

   Mode 2 : 08
 Langankireys: 3 - 7
 Paininjalka:  Overlock-jalka  C

HUOMIO:

Säädä ompeleen leveys 4.5 - 7.0 mm välille. 
Käytä joustaville materiaaleille sininkantaista neulaa 
(pallokärki). 
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Käytetään huolitteluompeleena helposti rispaantuville kan-
kaille, kuten pellava.

Kone ompelee samanaiakaisesti kaksi siksak-ommelta, jolloin 
reunahuolittelu on erittäin pitävä.

Säädä lankojen kireydet siten, että ylä- ja alalangan solmu 
tulee kankaan reunaan.

Kaksinkertainen huolitteluommel
  Ompeleen valinta: Mode 2 : 15
 Langankireys: 3 - 7
 Paininjalka:  Overlock-jalka C

HUOMIO:

Säädä ompeleen leveys 4.5 - 7.0 mm välille. 
Käytä joustaville materiaaleille sininkantaista neulaa 
(pallokärki). 

Jousto-overlock
  Ompeleen valinta:  Mode 2 : 14
 Langankireys:  3 – 6
 Paininjalka:  Siksak-jalka A

Ompele 1.5 cm. saumanvaralla.Ompelun jälkeen leikkaa 
ylimääräinen pois. Leikkaa huolella, että ompeleen langat eivät 
katkea. 
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Vetoketjun ompelu
  Ompeleen valinta:  Mode 1 : 1
 Langankireys:  1 - 4
 Paininjalka: Siksak-jalka

  Vetoketjujalka E

• Vetoketjujalan kiinnittäminen
Laske paininjalka alas siten, että   varren ura on jalkaosan  
kiinnitystapin kohdalla. 

Kun ompelet vetoketjun vasemman puoleista sivua, kiinnitä 
vetoketjujalka oikeanpuoleiseen tappiin. . 

Kun ompelet vetoketjun oikean puoleista sivua, kiinnitä vetoket-
jujalka vasemmanpuoleiseen tappiin. . 

 Ura
 Kiinnitystappi
 Vasemman sivun ompelu
 Oikean sivun ompelu

• Kankaan valmistelu
Lisää vetoketjun pituuteen 1 cm.Tämä on avattavan osan koko-
naispituus.

 Kankaan oikea puoli
 1 cm 
 Avattavan osan pituus
 Vetoketjun pituus
  Liuku
 Vetoketjun hammastus
 Vetoketjun kantonauha
 Kankaan nurja puoli
 Avattavan osan alareuna

Aseta kankaat niiden oikeat puolet vastakkain ja ompele avat-
tavan osan alareunaan.Ompele 2 cm. saumanvarallaPäättele 
ommel. 

Kiinnitä siksak-jalka koneeseen ja ompele avattavaan osaan 
harsinta tikinpituudella 4.5.

 2 cm. saumanvara
 Avattava osa (harsinta)
 Päättelypistot
 Avattavan osan alareuna
 Ommel

HUOMIO:

Vähennä langankiristystä, suositus harsintaompeleelle 
on 1. 

• Ompelu n aloitus
 Taita ylemmän kankaan saumanvara. Taita alemman kan-

kaan saumanvara 0.3 cm leveämmällä taitteella.Aseta 
vetoketju kankaalle sen taite vetoketjun hammastusta vas-
ten ja neulaa paikalleen.

 Vetoketjun alapää
 Avattavan osan alareuna
 Vetoketjun hammastus
 0,3 cm
 Ylemmän kankaan nurja puoli
 Avattavan osan pituus.
 Taite
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 Kiinnitä vetoketjujalka sen oikeanpuoleiseen tappiin.
Ompele kaikkien kerrosten läpi aloittaen vetoketjun ala-
päästä. Ohjaa paininjalkaa vetoketjun hammastusta vas-
ten.

 Pysäytä kone neula alhaalla noin 5 cm ennen vetoketjun 
loppua.Nosta paininjalka ylös.Avaa vetoketju vetämällä 
sen liuku paininjalan ohi. Laske paininjalka alas ja ompele 
sauman loppuun.

  Liuku
 5 cm

 Sulje vetoketju ja avaa kankaan toinen puoli vetoketjun 
päälle.Harsi kangas kiinni vetoketjun kantonauhaan.

 Harsintaommel

 Kiinnitä vetoketjujalka sen vasemmanpuoleiseen tappiin.
Ompele 1 cm leveä päättelyommel poikittain vetoketjun 
aukeavan ovan alapäähän.Käännä työtä 90°  ja ompele 
vetoketjun toista sivua ylöspäin.

 Päättelyompeleet

 Pysäytä kone neula alhaalla noin 5 cm ennen vetoketjun 
loppua. Nosta paininjalka yläasentoon. Poista harsintaom-
peleet. 

 Harsintaommel

  Avaa vetoketju vetämällä sen liuku paininjalan ohi. Laske 
paininjalka alas ja ompele sauman loppuun.Ompelun jäl-
keen poista loput harsintaompeleet. 
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Piilo-ommel
  Ompeleen valinta: Mode 1 : 9

  Mode 2 : 09 tai 16
 Langankireys: 1 - 4
 Paininjalka: Piilo-ommeljalka G

  Taita kangas kuten kuvassa nurja puoli ylöspäin siten, että 
reunaan jää 0.4 – 0.7 cm.

 Kankaan nurja puoli
 0,4 - 0,7 cm

 (1) Huolittele ensin paksut helposti rispaantuvat kankaat .

 (2) Käännä ohuen kankaan reuna taitteen alle. 

 Aseta työ paininjalan alle siten, että neula ollessaan ääri-
vasemalla juuri ja juuri lävistää kankaan reunan. Laske 
paininjalka ala-asentoon. 

 .Muuta tarvittaessa ohjaimen paikkaa sen säätöruuvia 
kääntämällä. Ommeltaessa ohjaa kankaan taitetta tarkasti 
paininjalan ohjainlevyä vasten.

 Taite
 Ohjain
 Ohjaimen ruuvi

 Käännä kangas ompelun jälkeen.

Neulan asennon muuttaminen
Muuta neulan asentoa  ompeleen leveyden säädöstä. 

1 Suunta “ ” siirtää neulaa oikealle.

2 Suunta “ ” siirtää neulaa vasemmalle.

LCD-näytöllä neulan äärivasemman ja paininjalan ohjainlevyn 
etäisyys toisistaan millimetreinä. 

Neulan asentoa (paikkaa) voi muuttaa 0.0 ja 1.2 välillä. 

Numero ilmoittaa neulan äärivasemman ja paininjalan ohjainle-
vyn etäisyyden toisistaan.

  Neulan asento vasemmalla

  Ohjain

HUOMIO: 

Neulan asentoa voi muuttaa mutta ompeleen leveys 
pysyy samana. 

HUOMIO:

Jos neula lävistää kangasta liian paljon, ovat pistot näky-
vissä työn oikealla puolella. 
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Väliompeleet
Ompeleet 59 - 62 valikossa 3 ovat suoria väliompeleita esimer-
kiksi ommelyhdistelmässä koristeompeleiden väliin. 

Väliompeleiden 61 ja 62  tikinpituus ja neulan asento määräy-
tyvät edellisen ommelyhdistelmään tallennetun ompeleen 
mukaan. Lisätietoa väliompeleista ja niiden käytöstä sivulla 57. 

Esimerkki: Lisää  2 tikkiä suoraommelta tallennetun ompeleen 
jälkeen.

 Valitse ommel 09 (valikosta 2). 

 Paina mem (muisti) näppäintä.  

 Ommel 09 on tallennettu.

 Valitse ommel 61 (valikosta 3). 

 Paina mem (muisti) näppäintä. 

 Ommel  61 (2 tikkiä suoraommelta) on tallennettu.

 Kahden piilo-ompeleen välissä on suoraompeleen tikit. 

Napin kiinnitys
  Ompeleen valinta:  Mode 1 : 5

  Mode 2 : 05
 Langankireys: 3 - 7
 Paininjalka:  Napinkiinnitysjalka  T
 Syöttäjä: Alhaalla

 Laske syöttäjä ala-asentoon. 

 Säädä liukuva ompelunopeuden säätö hitaalle. 

 Aseta jalkaosa paininjalan varren alle siten, että sen takim-
mainen tappi on paininjalan varren takana olevan uran 
kohdalla. 

 Takimmainen tappi.
  Ura varren takana

 Laske paininjalan varsi alas ja pidä samanaikaisesti sor-
milla jalkaosaa paikallaan.

 Aseta nappi kankaalle ja pyöritä käsipyörästä neula napin 
vasempaan reikään. 

 Laske paininjalka alas ja varmista, että napin reiät ovat 
poikittain ompeleen suunnassa. 

 Pyöritä käsipyörästä ensimmäinen pisto napin oikeanpuo-
leiseen reikään. Säädä ompeleen leveyttä tarpeen mukaan. 

 Ompele napin kiinnitykseen tarvittava määrä tikkejä. 20 cm

 Ompelun jälkeen poista työ paininjalan alta ja leikkaa lan-
gat. Jätä langat 15-20 cm. pituisiksi napin kiinnityksen vii-
meistelyä varten.

 Pujota ylälanka neulan silmään, vie työn alapuolelle ja 
solmi langat. 

 Kun kaikki napit on ommeltu nosta syöttäjä takaisin ompe-
luasentoon.

  HUOMIO:

Kytke virta pois koneesta "0" ennen paininjalan vaihta-
mista.
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Kuminauhan kiinnitys
  Ompeleen valinta:  Mode 2 : . 18
 Langankireys: 3 - 7
 Paininjalka:  Satiiniommeljalka F

* Ommelta 06 valikosta 2 voi myös käyttää. Jaa kuminauha 
neljään osaan ja merkitse.Neulaa kuminauha kankaaseen 
siten, että merkinnät ovat  etu- ja takakappaleen keskellä sekä 
sivusaumojen kohdalla

Aseta työ paininjalan alle ja ommellessa venytä kevyesti ja  
pidä venytys tasaisena koko matkalla.
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HUOMIO:

 • Napinläpien 22 - 27 ompelu, noudata samaa ohjetta 
kuin perusnäpinläven ohje (katso sivut 41 - 42). 

 • Napinläven koko määrittyy automaattisesti liukunapin-
läpijalan R nappilusikkaan asetetun napin koon 
mukaan. 

 • Nappilusikkaan sopivat napit joiden halkaisija ei ole 
suurempi kuin 2.5 cm. 

 • Joskus napinläven kokoa joutuu muuttamaan erittäin 
paksujen materiaalien kohdalla.

 • Ompele aina ensin testi samalle materiaalille ja tar-
kista napinläven koko.

 • Merkitse kaikkien napinläpien paikat huolellisesti kan-
kaalle ennen ompelun aloittamista 

 • * Käytä neuloksiin aina tukimateriaalia.

Erilaiset napinlävet ja niiden käyttö
 Perusnapinläpi

Perusnapinläpi sopii keskipaksuille ja paksuille kankaille. 
Napinläven koko määrittyy automaattisesti nappilusikkaan ase-
tetun napin koon mukaan. 

 Pyöreäpäinen napinläpi
Ohuille ja keskipaksuille kankaille, sopii erityisesti puseroihin, 
leninkeihin ja lasten vaatteisiin.

 Napinläpi ohuille kankaille
Tämä molemmista päistä pyöreäpäinen napinläpi sopii erityi-
sesti ohuille kankaille.

 Vaatturin napinläpi
Vaatturin napinläpi paksuille ja keskipaksuille kankaille. Sopii 
muös suuremmille ja paksummille napeille.

 Joustava napinläpi
Joustava näpiläpi kaikille joustaville kankaille ja neuloksille. 
Voidaan käyttää myös koristeena. 

 Käsintehdyn näköinen napinläpi 
“Käsin tehdyn” näköinen napinläpi perinnekäsitöihin, vaatteisiin 
ja koristeluun.

 Suoraommelnapinläpi
Taskujen suut, napiläpien vahvistus, nahkaan ja nahkajäljitel-
miin ommeltavat napinlävet.
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Perusnapinläpi
  Ompeleen valinta:  Mode 1 : 0

  Mode 2 : 10
 Langankireys: 1 - 5
 Paininjalka:  Liukunapinläpijalka R
 Napinläven mittausvipu

• Ompelu
 Nosta neula ylös painamalla neulastop ylös/alas paini-

ketta. Kiinnitä liukunapinläpijalka R koneeseen siten, että 
varren ura   kiinnittyy  jalkaosan kiinnitystappiin.

 Ura
 Kiinnitystappi

HUOMIO:

Jos nappi on erittäin paksu, tee ensin testi erilliselle til-
kulle, avaa napinläpi ja työnnä nappi siitä läpi.
Jos napinläpi on liian lyhyt, voit lisätä sen pituutta työntä-
mällä nappilusikkaa taaksepäin.Näin kone ompeleen 
hiven pidemmän napinläven.

 Avaa jalan takaosassa oleva nappilusikka   vetämällä sitä 
taaksepäin ja laita nappin pidikkeeseen. Työnnä pidikettä 
eteenpäin siten, että nappi pysyy paikallaan.

 Vedä napinläven mittausvipu  niin alas kuin mahdollista

  Napinläven mittausvipu

 Laita kangastilkku paininjalan alle. Paina neulastop ylös/
alas painiketta kaksi kertaa.Vedä kangastillku vasemmalle, 
näin neulalanka tulee paininjalan aukosta sen alapuolelle.
Aseta työ paininjalan alle ja laske neula alas napinläven 
aloituskohtaan.  . Laske napinläpijalka ala-asentoon. 

 Napinläven paikan merkintä
  Aloituskohta

 Nappilusikka
 Lisämitta

HUOMIO:

Varmista, että napinläpijalan liukuvan osan  . ja stop-
perin väliin ei jää rakoa. Muutoin sivuista ei tule oikean 
mittaisia.

  Liuku
 Stopperi
 Ei rakoa
  Rako ommeltaessa
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 Aloita napinläven ompelu. Kone ompelee napinläven auto-
maattisesti.Kone ompelee ensimmäiseksi napinläven 
vasemman sivun.

 Kone ompelee takasalvan  ja oikean sivun.

 Seuraavaksi kone ompelee etusalvan ja pysähtyy auto-
maattisesti kun napinläpi valmis. Kone leikkaa langat 
automaattisesti jos toiminto on valittuna, jolloin sen kuva 
on LCD-näytöllä.

HUOMIO:

Jos yrität aloittaa napinläven ompelun ilman, että mit-
tausvipu on vedetty alas on LCD-näytöllä viesti “bL”  ja 
mittausvivun kuva  vilkkuu. Laske napinläven mittaus-
vipu alas ja käynnistä kone.

 Poista työ paininjalan alta  ja laita nuppineula poikittan 
salvan eteen estämään sen leikkaamista vahingossa.
Leikkaa napinläpi ratkojalla auki, molemmista päistä kes-
kelle päin. 

 Nuppinneula
  Ratkoja

 Kun kaikki napinlävet on ommeltu, palauta mittausvipu 
paikalleen  työntämällä se ylöspäin mahdollisimman 
korkealle. 

  Napinläven mittausvipu
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• Tikkitiheyden säätö

Muuta tikkitiheyttä painamalla  säätimen nuolia.

Lisää tikkitiheyttä painamalla  nuolta . 

Vähennä tikkitiheyttä (harvenna) painamalla  nuolta . 

Tikkitiheyttä voi säätää 0.2 ja 0.8 välillä valitusta napinlävestä 
riippuen.

Koneen oletusasetus on “0.4“. 

• Ompeleen leveyden säätö

Muuta ompeleen leveyttä painamalla  säätimen nuolia.

Vähennä leveyttä painamalla  nuolta . 

Lisää leveyttä painamalla  nuolta  

Ompeleen leveyttä voi säätää 2.5 ja 7.0 mm. välillä valitusta 
napinlävestä riippuen.

Koneen oletusasetus on  “5.0“. 

Napinläven leveyden ja tikkitiheyden säätö 

Pyöreäpäinen napinläpi
  Ompeleen valinta: Mode 2 : 22
 Langankireys: 1 - 5
 Paininjalka: Liukunapinläpijalka R

Napinläpi ohuelle kankaalle
  Ompeleen valinta: Mode 2 : 23
 Langankireys: 1 - 5
 Paininjalka: Liukunapinläpijalka R

Ompelujärjestys on sama kuin perusnapinläpi.Ompeleen levey-
den voi säätää 2.5 - 5.5 mm.

Napinläven leveyden ja tikkitiheyden muuttaminen, ohjeet sivun 
yläosassa. 

Ompeleen leveyden voi säätää 2.5 - 5.5 mm.

Napinläven leveyden ja tikkitiheyden muuttaminen, ohjeet sivun 
yläosassa. 
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Vaatturin napinläpi
  Ompeleen valinta: Valikko 2 : 24
 Langankireys: 1 - 5
 Paininjalka: Liukunapinläpijalka R

Ompelujärjestys on sama kuin perusnapinläpi. Avaa napinläpi 
käyttämällä ratkojaa ja  lävistintä.

  Lävistin

Ompeleen leveyden voi säätää 5.5 - 7.0 mm.

Napinläven leveyden ja tikkitiheyden muuttaminen, ohjeet sivulla 
43. 

* Lävistin on lisätarvike.

Suoraommelnapinläpi
  Ompeleen valinta: Mode 2 : 25
 Langankireys: 1 - 5
 Paininjalka: Liukunapinläpijalka R

Kone ompelee ensin etusalvan ja vasemman sivun.

Seuraavaksi kone ompelee takasalvan ja oikean sivun, jonka 
jälkeen se pysähtyy automaattisesti.

Ompeleen leveys voi olla 2.5 - 7.0 mm.

Tikinpituus voi olla 0.5 - 1.0 mm. 

Napinläven leveyden ja tikkitiheyden muuttaminen, ohjeet 
sivulla 43. 

  Ompeleen valinta: Mode 2 : 26
 Langankireys: 1 - 5
 Paininjalka: Liukunapinläpijalka

Kone ompelee ensin etusalvan ja vasemman sivun.

Seuraavaksi kone ompelee takasalvan ja oikean sivun, jonka 
jälkeen se pysähtyy automaattisesti.

Ompeleen leveyden voi säätää  2.5 - 7.0 mm.

Tikkitiheys voi olla 0.5 - 2.5. 

Napinläven leveyden ja tikkitiheyden muuttaminen, ohjeet 
sivulla 43. 
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Punoslangalla vahvistettu napinläpi
  Ompeleen valinta: Mode 1 : 0

  Mode 2 : 10
 Langankireys: 1 - 5
 Paininjalka: Liukunapinläpijalka

 Ompelujärjestys on sama kuin perusnapinläven ompelu.
Säädä ompeleen leveys käytettävän punoslangan pak-
suuden mukaan.Paininjalan ollessa yläasennossa, vie 
punoslanka paininjalan takana olevaan  tappiin, kuten 
kuvassa.

 Tuo punoslanka molemmilta puolilta painjalan alla sen 
sivuja pitkin paininjalan eteen.Vedä molemmat punoslan-
gat  paininjalan etuosassa oleviin loviin, näin langat 
pysyvät tiukasti paikallaan ompelun aikana.

 Laske neula alas napinläven aloituskohtaan ja laske pai-
ninjalka ala-asentoon. 

 Tappi
 Lovet

 Käynnistä kone ja ompele napinläpi. Napinläven molem-
pien sivujen ompeleet peittävät punoslangan kokonaan.
Poista työ koneesta ja leikkaa ainoastaan koneen ompelu-
langat. 

 Neulalanka (ylälanka)

  Vedä punoslangan molemmista päistä niin, että lenkki 
sulkeutuu. Pujota punoslankojen päät parsinneulan sil-
mään ja vie nurjalle puolelle.Solmi punoslangat ja leikkaa 
ylimääräinen pois.

HUOMIO:

Jos punoslanka on tarttunut ompeleeseen eikä liiku, leik-
kaa punoslanka poikki napinläven molemmista päistä. 
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• Parsinnan muodon säätäminen

Jos parsinnasta tulee vino, voit korjata sen seuraavasti:

Paina tikinpituuden säädön  nuolia. 

Jos oikea puoli on alempana kuin vasen puoli, paina “ “ pois-
tamaan vinoutta.

Jos vasen puoli on alempana kuin oikea puoli, paina “ “ pois-
tamaan vinoutta. 

Parsinta
  Ompeleen valinta: Mode 2 : 28
 Langankireys: 3 – 6
 Paininjalka: Liukunapinläpijalka

• Ompelun aloitus
 Vedä paininjalan nappilusikka  taakse. 

 Laita työ paininjalan alle. Paina neulastop ylös/alas paini-
ketta kaksi kertaa.Vedä kangasta vasemmalle, näin neula-
lanka tulee paininjalan aukosta, vedä langat paininjalan 
alta taaksepäin.

Laske paininjalka ala-asentoon. Käynnistä kone.Kone 
ompelee päättelyn,  16 riviä parsintaa, päättelyn  ja pysäh-
tyy automaattisesti. 

 Käännä työ ja ompele sama toiseen suuntaan. 

 Kone leikkaa langat automaattisesti parsinnan päätyttyä 
jos lankaleikkurin merkki on LCD-näytöllä.  ( Katso sivu  
13). 

 Nappilusikka
  Aloituskohta
 2 cm.
 0,7 cm

• Lyhyempi parsinta
Kun haluat ommella lyhyemmän parsinnan kuin 2 cm. ompele 

haluamaasi pituuteen  ja paina päättelynäppäintä. . 

Parsinnan pituus on  määritelty.

Käynnistä kone uudelleen, se pysähtyy automaattisesti kun par-
sinta on valmis.

 Päättelynäppäin
 Parsinnan pituus
  Aloituskohta

• Saman mittaisten parsintojen ompelu
Käynnistä kone ja kone toistaa edellä ommellun parsinnan.



	 47

Trenssi
  Ompeleen valinta: Valikko 2 : 29
 Langankireys: 3 – 6
 Paininjalka: Satiiniommeljalka

Trenssiä käytetään taskunsuiden ja vyölenkkien vahvistamiseen, 
sekä koristeluun. 

• Ompelun aloitus
Käynnistä kone, se pysähtyy automaattisesti kun trenssi on val-
mis.Kone ompelee 1.5 cm pituisen trenssin.

 1.5 cm.
Kone leikkaa langat automaattisesti trenssin ompelun päätyttyä 
jos lankaleikkurin merkki on LCD-näytöllä. ( Katso sivu 13). 

• Lyhyempi trenssi
* Aseta liukuva ompelunopeuden säätö hitaalle nopeudelle.

Kun ompelet trenssin joka on lyhyempi kuin 1.5 cm,  ompele 
trenssi haluttuun pituuteen, pysäytä kone  ja paina päätte-
lynäppäintä. . 

Trenssi pituus  on määritelty. 

Jatka ompelua ja kone pysähtyy automaattisesti kun trenssi on 
valmis. 

 Haluttu pituus
 Päättelynäppäin
 Trenssin pituus
  Aloituskohta

• Samanmittaisten trenssien ompelu
Käynnistä kone ja kone toistaa edellä ommellun trenssin.

Sirkka
  Ompeleen valinta: ode 2 : 30
 Langankireys:  1 - 4
 Paininjalka:  Satiiniommeljalka F

Sirkkaa käytetään vyön reikiin, nyörien pujotusaukkoihin ym. 

• Ompelun aloitus
Kiinnitä satiiniommeljalka  F koneeseen.

Käynnistä kone. Kone pysähtyy automaattisesti kun sirkka on 
valmis.

Kone leikkaa langat automaattisesti kun sirkka on valmis jos 
lankaleikkurin merkki on LCD-näytöllä. ( Katso sivu 13). 

Avaa sirkka lävistimellä tai teräväkärkisillä saksilla. 

• Sirkan muodon säätäminen
Jos sirkasta ei tule pyöreä, voit korjata sitä seuraavasti:

Painan tikinpituuden säädön  nuolia 

Jos sirkka jää auki , paina “ “ nuolta tasaamaan ommelta(L1–
L2)

Jos tikit menevät päällekkäin , paina “ “ tasaamaan ommelta.
(L4–L5)

HUOMIO:

Sirkan muotoa voi säätää L1 - L5 välillä. ( oletusasetus on 
L3) . 
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Simpukkareuna
  Ompeleen valinta: Mode 2 : 17
 Langankireys:  6 - 8
 Paininjalka: Satiiniommeljalka F

Erittäin ohuille ja pehmeille joustaville materiaaleille, parhaiten 

täysvinoon ommeltuna.Taita ja silitä taite kevyesti, jos tarpeen.
Ompele taitetta pitkin siten, ommeltaessa neula osuu äärioike-
alla reunan ulkopuolelle.Voit joutua lisäämään langankireyttä, 
jolloin ommel muodostaa reunaan simpukan muodon.

Jos ompelet useita ompeleita, jätä niiden väliin 1.5 cm. Kudot-
tuihin kankaisiin voi taitteen tehdä sekä ommella mihin suun-
taan tahansa.  

KORISTEOMPELEET

Aplikointi
  Ompeleen valinta: Mode 3 : 04
 Langankireys:  1 - 4
 Paininjalka:  Satiiniommeljalka
 Paininjalan puristus: 3

Kiinnitä aplikoitava kuvio pohjakankaaseen harsimalla tai liima-
harsolla. 

• Vähennä paininjalan puristusta
Ohjaa työtä ommellessa niin, että ommel muodostuu aplikoita-
van kankaan reunan yli peittäen sen.

 Aplikoitava kuvio
 Ulkoreuna 

Kulmien ompelussa jätä neula alas ulkoreunassa, nosta painin-
jalka ja käännä työtä. 

Kaarien ompelussa jätä neula alas muutaman piston välein sisä-
kaaressa, nosta paininjalka ja käännä työtä.

• Ompeleen leveyden säätö
Valitse ommel 04 valikosta 3. 

Muuta ompeleen leveyttä painamalla     säätönuolia.

Kavenna ompeleen leveyttä painamalla   nuolta . 

Lisää ompeleen leveyttä painamalla   nuolta . 

Ompeleen leveys ja paikka vaihtelee riippuen neulan asennosta.
. 

 Ompeleen leveys (3.5)
 Ommel 04 (ompeleen leveyttä vähennetty)
 Ommel 04 (ompeleen leveyttä lisätty)
 Keskikohta = neula

(A) Kun valittuna on ommel  10 neulan asento on vasemmalla..
Kun muutat ompeleen leveyttä ompeleen oikea reuna siir-
tyy.

(B) Ompeleet  04, 05 ja 06 neulan asento on keskellä, eikä sitä 
voi muuttaa.Ompeleen leveys muuttuu symmetrisesti keski-
linjan molemmilla puolilla.

(C) Ompeleet 07, 08 ja 09 neula asento on oikealla.Kun muutat 
ompeleen leveyttä, ompeleen vasen reuna siirtyy. 

(A) (B) C



	 49

Hiuslaskokset
  Ompeleen valinta: Mode 1 : 2

  Mode02
 Langankireys: 1 - 4
 Paininjalka: Piilo-ommeljalka

Taita kangas nurjat puolet vastakkain. 

Aseta työ paininjalan alle siten, että ommel tulee 0.1 - 0.2 cm  
päähän taitteen reunasta ja laske paininjalka ala-asentoon.

Tarvittaessa siirrä painjalan ohjainta sen säätöruuvia kääntä-
mällä.Ohjaa ommellessa kankaan taitosta ohjainta vasten. 

 Taitettu reuna
 Ohjaimen ruuvi
 Ohjain
 0,1 - 0,2 cm

Avaa kangas ja silitä laskos sivulle.

Smokkirypytys
  Ompeleen valinta: Mode  3 : 17
 Langankireys: 3 – 6
 Paininjalka: Satiiniommeljalka F

  Avoin koruommeljalka F2

Smokkirypytys sopii erittäin hyvin koristeeksi lasten vaatteisiin, 
naisten puseroihin ym.

Valitse tiheäkudoksinen ohut ja pehmeä kangas, esimerkiksi 
puuvillabatistiLeikkaa kangas kolme kertaa tarvittavan levyi-
seksi.Valitse suoraommel, tikinpituus 5,0 mm. ja ompele suoria 
ompeleita rypytettävälle alueelle 1.0 cm päähän toisistaan.

Solmi langat ompeleiden toisessa päässä. Vedä puolalan-
goista kankaaseen tasainen   rypytys. Ompele koristeompe-
leet rypytyslankojen väliin.

HUOMIO:

Vedä ennen ompelun aloitusta puolalanka noin 15 cm. 
mittaiseksi.

Lopuksi poista rypytyslangat.

 Solmitut langat
 Rypytys

Kaariommel
  Ompeleen valinta: Mode 3 : 31
 Langankireys: 3 – 6
 Paininjalka:  Siksak-jalka

* Ompeleita 47 tai 57 valikosta 3 voi myös käyttää.

Ompele 1 cm. saumanvaralla.

Ompelun jälkeen leikkaa ylimääräinen pois. Leikkaa huolella, 
että ompeleen langat eivär katkea.
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Kiemuraommel "Stippling" 
  Ompeleen valinta:  Mode 3 : 38
 Langankireys: 3 – 6
 Paininjalka:  Satiiniommeljalka

  Avoin koruommeljalka F2
* Ommelta 37 valikosta 3 voi myös käyttää. 

Valmiiksi ohjelmoitu kiemuraommel tekee pienten alueiden tik-
kaamisen nopeaksi ja helpoksi.

Aseta vanu pääli- ja taustakankaan  väliin.

Tilkkutyöt "piecing" tekniikka
  Ompeleen valinta: Mode 3 : 01 ja 28
 Langankireys: 3 – 6
 Paininjalka: Siksak-jalka

 Aseta ommeltavat palaset kankaan oikeat puolet vastak-
kain.Valitse ommel 01 valikosta 3. Ompele 0,6 cm sau-
manvaralla. 

 

 Kankaan nurja puoli
 Kankaan oikea puoli

 Valitse ommel 28 valikosta 3. 

 Silitä saumanvarat auki.Ompele työn oikealle puolelle 
ompeleen auki silitetyn sauman päälle ommel 28.

* Ompeleita 40, 46 ja 48 valikosta 3 voi myös käyttää. 

Käytä poistolevyssä olevia asteina merkittyjä ohjausviivoja 
apuna.

Voit helposti jatkaa työtä eri suuntiin ilman merkitsemistä, käytä 
pistolevyn ohjausviivoja apuna. 

Merkityt ohjausviivat ovat 45°, 60°, 9°0 ja 120° . 
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Fagoting tasosauma
  Ompeleen valinta:  Mode 3 : 21
 Langankireys: 3 – 6
 Paininjalka:  Satiiniommeljalka

* Ompeleita 22 tai 46, 48 valikosta 3 voi myös käyttää. Liitä 

kaksi kangasta, joissa taitetut reunat yhteen siten, että niiden 
väliin jää rako.

Taita kummankin kankaan reunasta 1,5 cm nurjalle puolelle ja 
silitä.Neulaa kumpikin puoli paperille tai revittävälle tukimateri-
aalille siten, että reunojen väliin jää 0,4 cm rako.Ompele hitaalla 
nopeudella ja ohjaa työtä siten, että ommel kummallakin puo-
lella lävistää kankaan reunan.  

Poista paperi/tukimateriaali ompelun jälkeen. 

 0,3 - 0,4 cm 
 Paperi

Satiiniompeleet
 Ompeleen valinta:  Mode 3 : 58
 Langankireys: 3 – 6
 Paininjalka:  Satiiniommeljalka F

  Avoin koruommeljalka: F2
* Ompeleita  54 tai 57 valikosta 3 voi myös käyttää. Paremman 
lopputuloksen saa käyttämällä tukimateriaalia työn alapuolella. 

Erityisesti joustavat materiaalit tarvitsevat tukea.

Paina  Auto-lock päättelyn näppäintä viimeisen ompeleen 
jälkeen, kone ompelee päättelyn. 
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Hapsutus
  Ompeleen valinta: Mode 3 : 04
 Langankireys:  3 – 6
 Paininjalka:  Satiiniommeljalka

Hapsutuksella saa lisää näyttävyyttä pöytäliinojen ja huivien 
reunoihin. Valitse jäykkä palttinasidoksinen mielumminn pellava 
tai puuvillakangas, josta langan vetäminen on helppoa. 

 Leikkaa kangas tarkasti langansuuntaan. Määritä hapsu-
jen alkoituskohta vetämällä kankaasta lanka. 

Revinäinen
  Ompeleen valinta: Mode 3 : 04
 Langankireys: 3 – 6
 Paininjalka:  Satiiniommeljalka

Menetelmä on sama kuin hapsutusta tehtäessä.Valitse jäykkä 
palttinasidoksinen mielumminn pellava tai puuvillakangas, josta 
langan vetäminen on helppoa. 

 Leikkaa kangas tarkasti langansuuntaan. Määritä revin-
näistyön leveys ja vedä kankaasta lanka kummastakin 
reunasta.

 Ompele reuna siten, että neula osuu ompeleen toisella 
puolella kankaan reunan yli kohtaan, josta lanka on pois-
tettu.  

 Vedä loputkin langat pois reunasta, jolloin jäljelle jää vain 
hapsut.

 Ompele ensimmäinen reuna siten, että neula osuu ompe-
leen toisella puolella kankaan reunan yli kohtaan, josta 
lanka on poistettu. Kun ensimmäinen reuna on valmis, 
käännä työtä180°Ompele toinen reuna.

 Vedä ompeleiden välistä niiden suuntaiset langat pois. 
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Ristipistot
  Ompeleen valinta: Mode 3 : 33
 Langankireys: 3 – 6
 Paininjalka: Satiiniommeljalka

  Avoin koruommeljalka: F2
Voit tehdä ristipistoista suuremman kuvion, joka valmistuu 
koneella ommeltuna nopeasti verrattuna käsin ompeluun. 

* Jos painat auto-lock näppäintä alussa, ompelee kone yhden 
ristipisto-ompeleen ja pysähtyy automaattisesti.

Käytä tiheäkudoksista jäykkää kangasta kuten esimerkiksi pel-
lavaa tai vastaavaa.Jos käytät ohuempaa kangasta, laita työn 
alapuolelle poisrevittävää tukimateriaalia tukemaan kangasta.

Säädä ompeleen leveys ja tikinpituus ompeleen ja ommeltavan 
kankaan mukaan.

Määritä muodostuvan kuvion keskikohta tai jos kuvio on boordi, 
määritä sen aloituskohta. 

Laske ristipistojen määrä keskustasta ja ohjelmoi tarvittava 
määrä.Paina auto-lock näppäintä alussa ja lopussa.

Koristeompeleet
  Ompeleen valinta: Mode 3 : 70
 Langankireys: 3 – 6
 Paininjalka: Satiiniommeljalka F

  Avoin koruommeljalka: F2

* Ompeleita 64 tai 90 valikosta 3 voi myös käyttää. Parhaan lop-
putuloksen saat kun merkitset ompelulinjan kankaalle tarkasti 
ennen ompelun aloittamista.

Käytä tarvittaessa revittävää tukimateriaalia, joka on helppo 
poistaa.
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060201 03 04 05 12 13

14  17    18 19 20

01 02 03 05 17 21 23 24 25 26

28 31 32 33 37 42 43 45

47 48 51 52 54 56 57 58

  59 60  70  73 75  76  79   83 84 89

HUOMIO:

Kun muutat ompelusuuntaa, nosta aina ensin neula ylös 
kankaasta.
Kun valittuasi kaksoisneulalla ompelun valitset ompe-
leen, joka ei sovellu kaksoisneulalla ompeluun, kaksois-
neulan merkki vilkkuu LCD-näytöllä ja kuulet äänimerkin.
Kun kaksoineulalla ompelun toiminto on valittuna, ei 
ompeleita voi tallentaa muistiin.
Kun ompelet kaksoisneulalla katkaise langat koneen 
rungossa olevalla lankaleikkurilla.
Käytä kaksoisneulalla ompeluun  nro. 60 ja sitä ohuem-
pia lankoja.

• Ompelun aloitus
Kaksoisneulalla ompelua varten tarvitset myös toisen lankarulla-
tapin.

Kaksi rullaa samanpaksuista lankaa. 

Langoita kone lanka kerrallaan koko matkan rullalta neulansil-
mään ohjeen mukaan kohdat  -  . 

Varmista, että langat eivät ole takertuneet tai kiertyneet toisiinsa.

Kytke virta koneeseen ja valitse haluamasi ommel.

Valitse kaksoisneulalla ompelu , vedä molemmat langat pai-
ninjalan alle ja taaksepäin.

Kaksoisneulalla ompelu
  Ompeleen valinta: Mode 3 : 54 (esimerkki)
 Langankireys:  3 – 6
 Paininjalka: Satiiniommeljalka F

  Avoin koruommeljalka: F2

HUOMIO:

Käyttäessäsi kaksoisneulaa suorita aina ensin koeom-
pelu.  
Kaksoisneulalla ommellessa käytä siksak- tai satiiniom-
mel-jalkaa. 
Kytke virta pois koneesta ennen neulan vaihtamista.
Kun olet lopettanut kaksoisneulalla ompelun kiinnitä 
tavallinen neula koneeseen. 

Modet 1, 2

Mode 3

Kaksoisneulalla ompeluun sopivat ompeleet
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OMPELEIDEN JA KIRJAINTEN 
OHJELMOINTI
Auto-lock ompeleen ohjelmointi

Esimerkki: Ommel 54 (valikosta 3)

 Valitse ommel 54 (valikosta 3). 
 Paina mem (muisti) näppäintä. 

 Valitse ommel 92 (valikosta 3). 
 Paina mem (muisti) näppäintä. 

 Laita kangas paininjalan alle ja ompele.

Kone ompelee päättelyn, ompeleen 54, päättelyn ja pysähtyy 
automaattisesti.
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Ommelyhdistelmän ohjelmointi
Esimerkki: Ompeleet 56, 58 ja 57 (valikosta 3)

 Valitse ommel 56 (valikosta 3). Paina mem (muisti) näp-
päintä 

 ja ommel 56 on tallennettu. 

 LCD-näytöllä on näkyvissä ainoastaan 1 ommel kerralla.
Tallennettu ommel siirtyy näytöltä vasemmalle ja kursori 
vilkkuu.

 Valitse ommel 58 (valikosta 3). Paina mem (muisti) näp-
päintä. 

 Valitse ommel 57 (valikosta 3)Paina mem (muisti) näp-
päintä. 

 Kone ompelee koko ommelyhdistelmän.Jos painat auto-
lock näppäintä  ompelun aikana, kone ompelee menossa 
olevan ompeleen loppuun, päättelyn ja pysähtyy automaat-
tisesti. 

Automaattisen langanleikkauksen ohjel-
mointi 
Esimerkki: Automattiinen lanhganleikkaus ompeleet 56, 58 ja 57 
(valikko 3)

 Katso kohdat   -   edellisestä ohjeesta “Ommelyhdistel-
män ohjelmointi” ja käytä samoja ompeleita 56, 58 ja 57. 

 Paina ja pidä lankaleikkurin painiketta alaspainettuna  
kunnes lankaleikkurin merkki näkyy LCD-näytöllä.

 Aloita ompelu. Kone ompelee ommelyhdistelmän, päättelyn 
ja lopuksi leikkaa langat automaattisesti.

HUOMIO:

Koneen muistiin voidaan tallentaa 50 ommelta kerralla. 
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Väliompeleet
Ompeleet 59 - 62 (

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68

                

       

69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85

86 87 88 89 90 91 92

) valikossa 3 ovat väliompeleita, 
joita käytetään yhdistävänä suoraompeleena kahden koris-
teompeleen tai kirjaimen välissä.

Väliompeleiden 61 ja 62  tikinpituus ja neulan asento määräy-
tyvät edellä viimeiseksi ommelyhdistelmään tallennetun ompe-
leen mukaan. 

Ompeleen 59 (valikossa 3) ja ompeleen 60 (valikossa 3) neulan 
asentoa ja tikinpituutta voi muuttaa.

Kuitenkaan ompeleen  61 (valikossa 3) ja ompeleen 62 (vali-
kossa 3) neulan asentoa ja tikinpituutta ei voi muuttaa.Neulan 
asento ja tikinpituus pysyvät samana kuin edellisessä ompe-
leessa.

Esimerkki:  Ompeleet 61 ja 63 (valikosta 3)

 Valitse ommel 63 (valikosta 3). 

 Paina mem (muisti) näppäintä. 

 Valitse ommel 61 (valikosta 3). 

 Paina mem (muisti) näppäintä. 

 Aloita ompelu. 

Kaksi tikkiä suoraommelta  on tallennettu ompeleiden väliin. 

HUOMIO:

Käytä väliompeleita 59 tai 60 kun edellisen ompeleen 
tikinpituus on liian lyhyt (esim. satiiniompeleet).

• Lisää väliä ommelten/kirjainten väliin
Esimerkki: Ompeleet 57 ja 91 (valikosta 3)

 Valitse ommel 57 (valikosta 3). 

 Paina mem (muisti) näppäintä. 

 Valitse ommel  91 (valikosta 3). 

 Paina mem (muisti) näppäintä. 

 Aloita ompelu. 

Tallennettujen ompeleiden väliin jää noin 5 mm.  

Välit (tikinpituuden perusasetuksella)

Ommel 91 (valikosta 3) 5 mm

Ompeleet  97 ja 4, 5 (valikosta 6) 2,5 mm

Ompeleet 98 ja  4, 5 (valikosta 6) 3,5 mm

Ompeleet 99 ja 4, 5 (valikosta 6) 5 mm

HUOMIO:

Ompeleiden välejä muuttaa tikinpituuden säädöllä 0,5 ja 
5,0 mm. välillä.
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Peilikuvan ohjelmointi
Esimerkki: Ommel 57 (valikosta 3) ja sen peilikuva.

 Valitse ommel 57 (valikosta 3). Paina mem (muisti) näp-
päintä. 

  Valitse ommel 57 (valikosta 3). 

 Paina peilikuva näppäintä. Peilikuvan merkki   näkyy 
koneen LCD-näytöllä.  Paina mem (muisti) näppäintä. 

 Aloita ompelu. Kone ompelee koko ommelyhdistelmän.

 Paina Auto-lock näppäintä.  .

 Kone ompelee meneillään olevan ompeleen loppuun ja 
päättelyn. 

HUOMIO:

Seuraavia ompeleita ei voi kääntää peilikuviksi:

Mode 1: Ompeleet 1, 3, 7, 8, 9 ja 0. 
Mode 2: Ompeleet 01, 03, 07 - 11, 15 - 16  
ja 22 - 30. 
Mode 3: Ompeleet 01 - 03, 59, 61 - 63,  
 91 ja 92. 
Mode 4, 5 ja 6:  Kaikki ompeleet.

Kaikki ompeleet.

   91 92
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Ommelyhdistelmän ompelu alusta

Jos joudut keskeyttämään ompelun ja haluat aloittaa alusta, 
paina mem. (muisti) näppäintä ja kone aloittaa ompelun omme-
lyhdistelmän alusta.

 Tallennettu ommelyhdistelmä. 

 Pysäytä ompelu. 

 Paina mem (muisti) näppäintä. 

 Kone ompelee ommelyhdistelmän alusta. 

Ompeleen ompelu alusta
Jos joudut keskeyttämään ompelun kesken ompeleen ja haluat 
aloittaa ompeleen alusta, paina peilikuva näppäintä ja kone aloit-
taa ompeleen alusta.

 Tallennettu ommelyhdistelmä 

 Pysäytä ompelu

 Paina peilikuva näppäintä.

 Kone ompelee kyseisen ompeleen alusta. 
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Esimerkki: Esimerkkinä sana  “Deppé”

 Valitse mode=valikko  4. 

 Valitse 14  iso kirjain “D”. 

 Paina mem (muisti) näppäintä. 

 Valitse 41 pieni “e” kirjain. 

 Paina mem (muisti) näppäintä. 

 Valitse 52 pieni “p” kirjain. 

 Paina mem (muisti) näppäintä. 

 Valitse 52 pieni “p” kirjain uudelleen.

 Paina mem (muisti) näppäintä. 

 Valitse mode 5 painamalla mode näppäintä. 

 Valitse 51 pieni kirjain “é”. 

 Paina mem (muisti) näppäintä. 

 Aloita ompelu.

 Kone ompelee koko sanan.

Kirjainten ohjelmointi
Valikoista 4, 5 ja 6 voi valita kirjaimia ja numeroita muodostaen 
niistä tekstejä. 

Mode 4 : Kirjaimet/numerot/erikoismerkit

Mode 5 : Skandinaaviset ja muut erikoiskirjaimet

Mode 6 : Venäläiset (kyriliset) kirjaimet

HUOMIO:

Neulastop on asennossa ylös ja neula jää ylös ompelun 
jälkeen. 
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Ompeleen koon pienentäminen
Esimerkki: Ompeleen“  “ koon pienentäminen 2/3 osaan sen 
alkuperäisestä koosta.

 Valitse mode 4 painamalla mode näppäintä. 

 Valitse 22 iso “L” kirjain. 

 Paina mem (muisti) näppäintä. 

 Valitse 85 koristeommel “ “. 

 Tee muutos ompeleen leveyden säätimestä. “ “. 

 Muuta ompeleen leveydeksi 5.0. 

 Paina mem (muisti) näppäintä. 

 Valitse 32 iso “V“ kirjain. 

 Paina mem (muisti) näppäintä. 

 Valitse 15 iso“E“ kirjain. 

 Paina mem (muisti) näppäintä. 

 Kone ompelee koko ommelyhdistelmän.

 Ompeleen “ “ koko on  pienentynyt  2/3 osaan sen alkupe-
räisestä koosta.
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Pitkän tekstin katselu
Koneen LCD-näytöllä näkyy 3 kirjainta (ommelta) kerralla. 

Jos koko tallennettu ommelyhdistelmä ei ole näkyvissä, selaa-
malla saa loput näkyviin.

 Selaa tekstiä vasemmalle painamalla vasemmanpuoleista 
nuolta. 

 Selaa tekstiä oikealle painamalla oikeanpuoleista nuolta. 

Ompeleen/kirjaimen poistaminen ja lisää-
minen
Esimerkki:

Poista “ “ ommel yhdistelmästä “L VE“ ja lisää “O” kirjain 
sen tilalle. “ “

 Siirrä kursori poistettavan ompeleen “ “ alle. 

 Poista valitsemalla clr. (clear)

 Valitse  25 iso “O“ kirjain.

 Paina mem (muisti) näppäintä. “O“ kirjain on tallennettu “L” 
ja “V” kirjainten väliin. 

HUOMIO:

Pienet kolmiot näytöllä  ilmoittavat, että siihen suun-
taan on lisää ompeleita. 
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Ompeleen/kirjaimen monistaminen

Esimerkki:

Numero “2” yhdistelmästä “123”

 Siirrä kursori numero “2” alle. 

 Monista valittu ommel “2” painamalla mem. (muisti) näp-
päintä. 
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Tallennettujen ompeleiden muutokset
Tallennettujen ompeleiden leveyttä tai tikinpituutta voi muutta 
yksitellen tai kaikki kerralla. 

Esimerkki: Kaikkien ompeleiden leveyden muutos samalla ker-
taa: 

 Valitse mode 3. 

 Valitse ommel 67 (
67

). Paina mem (muisti) näppäintä. 

 Valitse ommel 67 (
67

).

 Paina peilikuva näppäintä.

 Paina mem (muisti) näppäintä. 

 Siirrä kursori viimeiseksi tallennetun ompeleen oikealle 
puolelle. 

 Valitse ompeleen leveyden säädöstä leveydeksi 5,0 mm. 

 Ompele koko yhdistelmä.

 Kaikkien ompeleiden uusi leveys on sama. 

• Kaikilla ompeleilla sama neulanasento

Tallennettujen ompeleiden neulanasennot poikkeavat toisistaan 
yhdistelmästä riippuen :

 Neulanasento kaikilla vasemmalla, sis. ompeleet, joissa 
neulanasento vasemmalla (

 70
) ja neulanasento keskellä.(

67

). 

 Neulanasento kaikilla oikealla, sis. ompleleet, joissa neu-
lanasento oikealla (

67
 käännetty) ja neulanasento keskellä.(

67
). 

 Neulanasento kaikilla keskellä, sis. ompeleet, joissa neu-
lanasento vasemmalla (

 70) ja neulanasento oikealla

 (
67

 käännetty). 

 Neulanasento kaikilla keskellä, sis. ompeleet, joissa neu-
lanasento vasemmalla

 (
 70
), oikealla (

67
 käännetty) ja keskellä(

67

). 
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 Valitse mode 3. 

 Vaitse ommel 54 (
54

). 

 Paina mem (muisti) näppäintä. kaksi kertaa.

 Siirrä kursori toisen ompeleen 54 alle (
54

). 

Esimerkki: 
Yksittäisen ompeleen leveyden muuttaminen

 Valitse ompeleen leveyden säädöstä leveydeksi 3,5. 

 Ompele yhdistelmä.

 Tallennettujen ompeleiden leveydet ovat 7,0  mm ja 3,5 mm.
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Hienosäätö (balanssi)
Jousto-ompeleet voivat näyttää aivan erilaisilta riippuen ommel-
tavan materiaalin joustavuudesta, ompelunopeudesta, päällek-
käin olevien kerrosten määrästä jne.

Suorita aina testiompelu samalle materiaalille. 

Jos jousto-ommel kasaantuu tai jää auki, korjaa seuraavan 
ohjeen mukaan:. 

 Hienosäätö (balanssi) Jousto-ommel (Esimerkki: 
Ommel  40 valikossa 3 

40

 )

Jos ommel kasaantuu,  käännä hienosäätöä suuntaan “+”. 

Jos ommel jää auki (on liian harva) käännä hienosäätöä suun-
taan “–”. 

Napinläven 26 hienosäätö.

Jos oikea sivu on tiheämpi, käännä hienosäätöä suuntaan “+“. 

Jos vasen sivu on tiheämpi, käännä hienosäätöä suuntaan “-“. 

• Trenssin hienosäätö
Jos ommel ei palaa aloituskohtaan, käännä hienosäätöä suun-
taan “+“. 

Jos ommel ei riitä paluukohtaan, käännä hienosäätöä suuntaan 
“–”.
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KONEEN PUHDISTUS JA HUOLTO
Sukkulan ja syöttäjän puhdistus

 VAROITUS:

Kytke virta pois koneesta "0" ja kone irti sähköverkosta 
ennen koneen puhdistusta. 
Noudata seuraavia ohjeita aina kun irrotat osia 
koneesta. 

 HUOMIO:

Älä säilytä konetta kosteassa tilassa ja pidä myös suojat-
tuna auringon paisteelta. 

Sukkulan asettaminen paikalleen

  Aseta sukkula paikalleen  siten, että  sukkulan lovi  
on sukkularadan reunassa olevan   stopperin kulman 
kohdalla. 

  Aseta puola paikalleen.

  Aseta pistolevy   paikalleen  ja kirstä kiinnitysruuvit.
Kiinnitä koneen puhdistuksen jälkeen paininjalka ja neula 
takaisin paikoilleen.

 Sukkula
 Stopperi
 Lovi
 Ruuvimeisseli
 Kiinnitysruuvit

Nosta neula yläasentoon painamalla neulastop Kytke virta pois 
koneesta "0"

Irrota ja poista neula sekä paininjalka. 

 Avaa ja poista  pistolevyn kiinnitysruuvit. . Käytä ruuvi-
meisseliä   joka tulee koneen mukana. Nosta pistolevy 
ylös ja poista. . 

 Poista puola koneesta. Nosta sukkula ylös  ja poista.

 Puhdista sukkula  harjalla . 

 Puhdista syöttäjä , lankaleikkuri   ja sukkularata.   
harjalla.

 Puhdista sukkularadan pohja pehmeällä kuivalla kankaalla.

 Ruuvimeisseli
 Kiinnitysruuvit
 Pistolevy
 Harja
 Lankaleikkuri
 Sukkula
 Syöttäjä
 Sukkularata

(Voit myös käyttää pölynimuria, jos saatavilla.)

* Kone ei tarvitse voitelua ollenkaan. 

HUOMIO:

Puhdista koneen ulkopinta pehmeällä kankaalla ja mie-
dolla puhdistusaineella.
Puhdistuksen jälkeen kiinnitä neula ja paininjalka takaisin 
paikoilleen.
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Varoitusmerkki Mikä aiheuttaa Toimi näin:

1.  Käynnistys-/pysäytysnäppäintä painettu jalkasäätimen 
ollessa kiinnitettynä koneeseen.

2.  Jalkasäädin ei toimi. 

 (Jalkasäätimen merkki vilkkuu) 

Irrota jalkasäätimen johto 
koneesta

Ota yhteys valtuutettuun 
huoltoon tai liikkeeseen, josta 
olet koneen ostanut. 

Kone on käynnistetty paininjalan ollessa yläasennossa. Laske paininjalka alas ja 
käynnistä kone uudelleen.

Kone pysähtyy jos napinläpeä yritetään ommella mittausvipu 
ylhäällä. 

Vedä napinläven mittausvipu 
alas ja käynnistä kone 
uudelleen..  

Puolausakseli on oikealla puolausasennossa.  Siirrä puolausakseli vasem-
malle ompeluasentoon.

Jos kone on ylikuormittunut eikä se käynnisty. Odota vähintään 15 sekunttia 
ennen kuin käynnistät koneen 
uudelleen.

Kytke virta pois koneesta "0".

Poista langannostajaan tai 
sukkulaan takertunut lanka.  

(E1-E7) Kone ei toimi moitteetta, siinä ilmenee toiminta häiriöitä. Ota yhteys valtuutettuun 
huoltoon tai liikkeeseen, josta 
olet koneen ostanut. 

Normaalisti koneesta kuuluu hyvin hiljainen sirisevä ääni.

LCD-näyttö voi lämmetä jos kone on ollut pitkään yhtäjaksoisesti käytössä.

Äänimerkit Äänimerkki kuuluu kun:
Pip Normaali toiminto

Pip-pip-pip Väärä- tai virhetoiminto

Peep Kaikkien muistiin tallennettujen ompeleiden poistaminen, muistin tyhjentäminen.

E1-E7 virheilmoitus.

Pip-Peep Napinläpi on valmis

Ongelmat ja varoitukset
Jos kuulet äänimerkin tai näet LCD-näytöllä varoitusmerkin noudata seuraavia ohjeita.
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Vianetsintä

Ongelma Mikä aiheuttaa Ohje

Neulalanka katkeaa 1. Ylälanka langoitettu väärin.

2. Ylälangan kiristyksen säätö on  liian kireällä

3. Neula on tylsä tai vääntynyt

4. Neula on kiinnitetty väärin.

5. Neula- ja puolalanka eivät ole paininjalan alla ompelua aloitettaessa. 

6. Ompelun jälkeen työtä ei ole irrotettu koneesta takakautta.

7. Lanka on liian paksua tai liian ohutta käytettävään neulaan.

Sivu  21, 22

Sivu  26, 27

Sivu 17

Sivu 17

Sivu 23

Sivu 28

Sivu 17

Puolalanka katkeaa 1. Puolalanka langoitettu väärin sukkulaan. 

2. Nukkaa tai langanpätkiä sukkulassa. 

3. Puola on vahingoittunut, eikä pyöri tasaisesti.

4. Puola on liian löysästi puolattu.

Sivu 20

Sivu 67

Vaihda uusi puola. 

Sivu 19

Neula katkeaa 1. Neula on kiinnitetty väärin.

2. Neularuuvia ei ole kiristetty tarpeeksi. 

3. Ompelun jälkeen työtä ei ole irrotettu koneesta takakautta.

4. Neula on liian ohut ommeltavaan kankaaseen.

5. Käytössä väärä paininjalka.

Sivu 17

Sivu 17

Sivu 28

Sivu 17

Käytä valittuun ompe-
leeseen sopivaa 
paininjalkaa.

Hyppytikkejä 1. Neula on kiinnitetty väärin, tylsä tai vääntynyt.

2. Neula ja/tai lanka eivät sovellu käytettäväksi ommeltavaan materiaaliin. 

3. Käytä sinikantaista neulaa (pallokärki)  joustaville materiaaleille.

4. Kone langoitettu väärin.

5. Käytössä vääräntyyppinen/huonolaatuinen neula.

Sivu 17

Sivu 17  
Käytä pallokärkineulaa. 

Sivu 21, 23

Vaihda neula. 

Ommel vetää tai 
kupruilee

1. Ylälangan säätö liian kireällä

2. Kone väärin langoitettu.

3. Neula on liian paksu ommeltavaan kankaaseen.

4. Liian pitkä tikki ommeltavaan kankaaseen.

5. Ohutta kangasta ommeltaessa ei ole käytetty tukimateriaalia.

Sivu 26, 27

Sivu 21, 22

Sivu 17

Lyhennä tikinpituutta.

Käytä tukimateriaalia. 

Syöttö epätasainen/
ei syötä ollenkaan

1. Syöttäjässä on nukkaa/langanpätkiä. 

2. Liian lyhyt tikinpituus. 

3. Syöttäjää ei ole nostettu yläasentoon (ompeluasentoon)

Sivu 67

Lisää tikinpituutta.

Sivu 16

Lankalenkkejä 
ompeleessa

1. Neulalangan kiristys liian löysällä. 

2. Neula on liian paksu tai liian ohut ommeltavaan kankaaseen..

Sivu 26, 27

Sivu 17

Kone ei toimi 1. Konetta ei ole kytketty sähköverkkoon.

2. Sukkularataan tarttunut lankaa.

3. Puolausakselia ei ole palautettu ompeluasentoon. 

Sivu 10

Sivu 67

Sivu 19

Ongelmia napinlä-
ven ompelussa

1. Tikkitheys väärä ommeltavaan kankaaseen. 

2. Joustavalle kankaalle/neulokselle ei ole käytetty tukimateriaalia

3. Napinläven mittausvipua ei ole vedetty alas. 

Sivu 43

Käytä tukimateriaalia. 

Sivu 42

Kone on äänekäs 1. Sukkularataan tarttunut lankaa.

2. Sukkulaan kerääntynyt nukkaa tai langanpätkiä. 

Sivu 67

Sivu 67
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OMPELEET
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