
Ohjekirja





	 3

SISÄLTÖ

KONEEN OSAT 7
Koneen osien nimet 7

TARVIKKEET 9
Vakiovarusteet 9

Tietoa neuloista 9

ETULUUKUN AVAAMINEN 10
Etuluukun takana olevat koneen osat 10

VALMISTELUVAIHEET 10
Virtakatkaitsin 10

Jalkasäädin 10

Leikkuujätekaukalo 11

LANGOITUKSEN VALMISTELU 12
Langanohjausteline 12

Lankaverkko 12

Lankarullan pidikekiekko 12

YLÄTERÄN POISTAMINEN KÄYTÖSTÄ 13

YLÄSIEPPARIN MUUNNIN  14
Yläsiepparin muuntimen käyttö 14

Yläsiepparin poistaminen käytöstä 14

SAUMURIOMPELEIDEN JA RULLAPÄÄRMEEN 
OMPELU 14

Saumuriommel 14

Rullapäärme 15

NEULOJEN VAIHTAMINEN 15
Neulojen paikat 15

Neulan/neulojen irrottaminen 16

Neulan/neulojen paikalleen asettaminen 16

OMMELTAULUKKO 17

KONEEN LANGOITUS 19
Langoituskaavio  19

Langankireyksien värikoodit  19

Yläsiepparin langoitus (sininen) 20

Alasiepparin langoitus (punainen) 21

Oikean neulan langoitus (vihreä)  23

Vasemman neulan langoitus (keltainen)  24

LANKOJEN VAIHTAMINEN  26
Solmiminen 26

KONEEN SÄÄDÖT 27
Tikinpituus 27

Ompeleen leveys 27

Paininjalan puristus 28

DIFFERENTIAALISYÖTTÖ 29
Poimutus (1–2.0) 29

Venytys (1–0. 6) 30

ALOITUS JA KOEOMPELU 31

PERUSOMPELEET  32
2–lankainen saumaus-/reunaommel (#9/#10) 32

2–lankainen huolittelu (#14/#15) 33

3–lankainen saumausommel (#3/#4) 34

3–lankainen laakasauma (#5/#6) 35

2–lankainen laakasauma (#11/#12) 36

3–lankainen erittäin joustava ommel (#2) 37

4–lankainen saumausommel (simultaanitikki) 
 (#1) 38

RULLAPÄÄRMEEN OMPELU 39
Koneen valmistelu 39

Lisätietoa rullapäärmeen ompelusta  40

3–lankainen kapea ommel (#7) 41

3–lankainen rullapäärme (#8) 41

2–lankainen rullapäärme (#13) 42

OMPELEET JA OMPELU- 
TEKNIIKAT 43

Laakasauma koristeompeleena 43

Koneen valmistelu 43

Laakasauma 43

Koristeellinen laakasauma 44



4

TÄRKEÄÄ 

VAROITUS !

VAARA!

Vähennä henkilövahinkojen, kuten esi-
merkiksi sähköiskun riskiä:
1. Tämä kone on tarkoitettu ainoastaan 

tässä ohjekirjassa kuvattuun tarkoi-
tukseen. Käytä ainoastaan valmista-
jan suosittelemia lisälaitteita ja tar-
vikkeita. 

2. Älä anna lasten käyttää tätä konetta 
leikkikaluna. Noudata erityistä varo-
vaisuutta kun käytät konetta lasten 
ollessa lähellä ja valvo huolellisesti 
lasten koneen käyttöä. Konetta ei 
pidä antaa sellaisten henkilöiden 
käyttöön, jotka fyysisten ominai-
suuksiensa takia (mukaanlukien 
lapset) eivät pysty käyttämään 
konetta normaalisti. Huolehdi, että 
kaikki konetta käyttävät henkilöt ovat 
saaneet asianmukaisen opastuksen 
koneen käyttöön, sillä olet vastuussa 

Noudata tarkoin seuraavia ohjeita aina 
kun käytät konetta:
Tutustu käyttöohjeisiin ennen koneen 
käyttöä. 
Kytke kone irti sähköverkosta aina kun 
se ei ole käytössä. 

Vältä sähköiskun vaaraa. 
1. Älä jätä konetta ilman valvontaa sen 

ollessa kytkettynä sähköverkkoon. 
2. Irrota kone sähköverkosta välittö-

mästi käytön jälkeen ja aina ennen 
puhdistusta. 

3. LED-ompeluvalo. Vältä suoraa kat-
setta lamppuun. Luokka 1M LED 
tuote. 
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mien yhteydessä. 
12. Älä käytä vääntyneitä neuloja. 
13. Käytä ainostaan koneen valmistajan 

suosittelemaa pistolevyä. Väärän 
pistolevyn käyttö saattaa aiheuttaa 
neulan/neulojen katkeamisen. 

14. Tässä koneessa on kaksoiseristys 
(paitsi USA ja Kanada) Käytä 
ainoastaan valmistajan suosittele-
mia alkuperäisiä varaosia. Katso 
ohjeet kaksoiseristettyjen laitteiden 
huollosta. 

15. Käytä ainoastaan koneen mukana 
toimittetavaa jalkasäädintä. (Tyyppi 
4C–316B USA:ssa ja Kanadassa)

heidän turvallisuudestaan. Valvo 
lapsia, että he eivät leiki koneella. 

Älä koskaan käytä konetta jos:
 ⦁ virtajohto tai pistoke on vaurioitu-

nut,
 ⦁ kone ei toimi häiriöttä,
 ⦁ kone on pudonnut ja vahingoittu-

nut,
 ⦁ kone on kastunut. 

3. Toimita kone valtuutettuun huoltoon 
tarkistuksia ja mahdollisia korjauk-
sia varten. 

4. Älä koskaan käytä konetta, jonka 
tuuletusaukot ovat tukossa. Pidä 
koneen tuuletusaukot puhtaina 
nukasta, pölystä ja kankaan pala-
sista. 

5. Pidä sormesi poissa koneen liikku-
vista osista. Noudata erityistä varo-
vaisuutta neulojen ja terän alueella. 

6. Älä pudota tai laita mitään esineitä 
koneen aukkoihin. 

7. Älä käytä konetta märässä ulkoil-
massa. 

8. Älä käytä konetta tilassa, jossa käy-
tetään samanaikaisesti aerosoli 
(spray) tuotteita. 

9. Älä vedä tai työnnä kangasta ompe-
lun aikana. Tämä voi aiheuttaa neu-
lan katkeamisen. 

10. Kytke virta pois koneesta kääntä-
mällä virtakatkaisin «0» asentoon 
aina kun suoritat toimia neulan 
alueella, kuten neulan langoitus, 
neulan ja paininjalan vaihtaminen, 
tai sieppareiden langoitus. 

11. Irrota kone sähköverkosta aina kun 
avaat kansia sieppareiden langoi-
tuksen, leikkuuterän asennon vaih-
tamisen, koneen voitelun tai joiden-
kin muiden tässä ohjekirjassa 
mainittujen säätö tai puhdistustoi-
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Kaksoiseristetyssä laitteessa on maadoi-
tuksen sijasta kaksi eristysjärjestelmää. 
Tähän kaksoiseristettyyn laitteeseen ei 
saa lisätä mitään maadoittavia osia. Kak-
soiseristetyn laitteen huolto vaatii järjes-
telmän perinpohjaista tuntemusta, joten 
laite tulee toimittaa valtuutettuun huol-
toon. Kaksoiseristettyyn laitteeseen saa 
vaihtaa ainoastaan alkuperäisen tai sitä 
vastaavan identtisen osan. Kaksoiseris-
tetty laite on merkitty sanoilla: «Double 
insulation» tai «Double insulated». 

Kaksoiseristyksen merkkinä voi olla myös 
 

Kaikki oikeudet pidäte-
tään
Teknisistä syistä koneen varustukseen ja 
tarvikkeisiin voidaan tehdä muutoksia mil-
loin tahansa ilman ennakkoilmoitusta. 
Koneen tarvikkeet voivat vaihdella maittain. 

KAKSOISERISTETTY-
JEN LAITTEIDEN 
HUOLTO

Euroopassa: Tätä konetta saavat käyttää 
ainoastaan yli kahdeksan vuotiaat lapset 
ja sellaiset henkilöt, joiden henkinen tai 
fyysinen suorituskyky on alentunut tai 
henkilöt, jotka eivät tunne koneen toimin-
toja vasta sen jälkeen kun ovat saaneet 
perusteellisen opastuksen koneen käyt-
töön. Henkilön joka käyttää konetta tulee 
ymmärtää sen turvallinen käyttö ja vää-
rinkäytöstä mahdollisesti syntyvät vaarati-
lanteet. Huolehdi, että lapset eivät leiki 
koneella. Älä anna lasten puhdistaa 
konetta ilman valvontaa. 
Euroopan ulkopuolella (paitsi USA ja 
Kanada): Tätä konetta saavat käyttää 
henkilöt (mukaanlukien lapset) joiden 
henkinen tai fyysinen suorituskyky on 
alentunut tai henkilöt, jotka eivät tunne 
koneen toimintoja vasta sen jälkeen kun 
ovat saaneet opastuksen koneen käy-
töstä. He voivat käyttää konetta heidän 
turvallisuudestaan vastaavan henkilön 
läsnäollessa. Lapsia tulee valvoa, että he 
eivät leiki koneella. 

SÄILYTÄ NÄMÄ 
OHJEET !

HUOMIO SEURAAVA:
Jos konetta on säilytetty kylmässä tilassa, 
se tulisi ottaa lämpimään noin tunti ennen 
käyttöä. 

   VAROITUS:
Tämä kone on tarkoitettu ainoastaan koti-
käyttöön. Jos kone on jatkuvassa käy-
tössä, huolehdi sen puhdistamisesta ja 
voitelusta riittävän usein. 
Takuu ei koske koneen ammattimaisesta 
käytöstä mahdollisesti aiheutuvia kulumis 
ym. vaurioita, vaikka ne tapahtuisivat 
koneen takuuaikana. Valtuutettu huolto 
tekee päätökset tapauskohtaisesti. 
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Koneen osat

Koneen osien nimet

 Langanohjausteline 

 Kantokahva

 Langankireyden säätökiekko (keltainen)

 Langankireyden säätökiekko (vihreä)

 Langankireyden säätökiekko (sininen)

 Langankireyden säätökiekko (punainen)

 Lankatappi 

 Pistolevy 

 Ompelutaso

 Etuluukku

 Valo-/virtakatkaisin 

 Tikinpituuden säätö

 Käsipyörä

 Lankateline

 Lankakartion tuki 

 Leikkuujätekaukalo
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 Paininjalan nostin

 Differentiaalisyötön säätö

  Leikkuuleveyden säätö

 Paininjalan puristuksen säätö

 Paininjalka (overlock-jalka) 
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TARVIKKEET
Vakiovarusteet

Tietoa neuloista

 Ruuvimeisseli (iso)

 Voiteluöljy 

 Lankaverkko (4 kpl.)

 Yläterä 

 Lankarullan pidikekiekko (4 kpl.)

 Harja 

 Neularasia (ELx705)

 Neulalangoitin/-asetin 

 Ruuvimeisseli, tyyppi Allen (pieni)

 Pinsetit 

 Yläsiepparin muunnin

 Lankakartion tuki (4 kpl.)

 Suojahuppu

 Leikkuujätekaukalo

Tämä saumuri käyttää litteäkantaista teollisuusneulaa 
(ELx705)

Älä käytä tässä saumurissa minkään tyyppisiä 
tai kokoisia ompelukoneiden (kotikoneiden) 
neuloja 
Koneen mukana tulee rasia ELx705 nro. 80 neuloja. 

Käytä ainoastaan järjestelmän ELx705 neuloja 
nro. 70 - 90
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Koneen osat etuluukun takana:

KONEEN VALMISTELU

ETULUUKUN AVAAMINEN

 (1) Yläsieppari 

 (2) Yläterä (liikkuu)

 (3) Paininjalka

 (4) Alaterä (pysyy paikallaan) 

 (5) Alasieppari

 (6) Rullapäärmäyksen valitsin

Virtakatkaisin
 – Kytke jalkasäätimen ja virtajohdon pistoke 

koneeseen. 

 – Kytke pistoke pistorasiaan. 

 – Virtakatkaisin asennossa " l " "ON" ja virta on 
kytketty koneeseen. 

 – Virtakatkaisin asennossa "O" "OFF" ja virta on 
kytketty pois koneesta.

1. Työnnä luukkua oikealle niin pitkälle kuin se 
menee. 

2. Kallista luukkua itseesi päin. 

  HUOMIO:

Kytke virta pois koneesta "0" ennen etuluukun 
avaamista. 

  HUOMIO:

Varmista, että etuluukku on suljettu ennen kuin 
käynnistät koneen. 

  HUOMIO:

Käytä vain koneen mukana tulevaa jalkasää-
dintä. (Tyyppi 4C–316B käytössä vain USA ja 
KANADA) Lue myös seuraavan sivun varoitus-/
turvallisuusteksti. 

Jalkasäädin
 – Jalkasäädin ohjaa koneen ompelunopeutta. 

 – Jalkasäädintä alemmaksi painettaessa lisään-
tyy koneen ompelunopeus. 

 – Pysäytä kone nostamalla jalka pois jalkasääti-
meltä. 
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• Tietoa kaksinapaisesta pistokkeesta
 (VAIN USA JA KANADA)

Leikkuujätekaukalo 

Tässä laitteessa on kaksinapainen pistoke (toinen 
piikki toista leveämpi) Sähköiskun riskin vähentämi-
seksi tämä pistoke on tarkoitettu sopivaksi maadoitet-
tuun pistorasiaan ainoastaan yhdellä tavalla. Jos pis-
toke ei sovi pistorasiaan, ota se pois. 

Mikäli pistoke ei sovi pistorasiaan ota yhteyttä säh-
köasentajaan, joka voi vaihtaa sopivan pistokkeen. Älä 
tee pistokkeeseen mitään muutoksia. 

  HUOMIO:

 – Varmista, että maassamme käytettävä jännite on sama kuin koneen mootoriin merkitty. 

 – Käsittele jalkasäädintä huolella, älä pudota sitä lattialle. Älä laita mitään esineitä jalkasäätimen päälle 
silloin kun se ei ole käytössä. 

 – Irrota koneen pistoke pistorasiasta kun vaihdat neuloja, paininjalkaa tai jos jätät koneen ilman valvon-
taa. Tämä estää koneen käynnistymisen jos joku painaa jalkasäädintä vahingossa. 

• Kiinnittäminen
 – Työnnä leikkuujätekaukalo (1) etuluukkua vas-

ten. 

 – Työnnä leikkuujätekaukaloa alaspäin (2).
 – Varmista, että leikkuujätekaukalon vasen sivu 

(3) on terien alla, jolloin leikkuujäte putoaa suo-
raan kaukaloon. 

• Irrottaminen
 – Vedä leikkuujätekaukaloa ylöspäin (4).
 – Poista koneesta (5) vetämällä sitä eteenpäin. 

5

1
3

4

2
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LANGOITUKSEN VALMISTELU

Langanohjausteline
 – Ota langanohjaimen varsi pakkauksesta ja laita 

koneeseen kuvan osoittamalla tavalla. 

 – Koneen lanka-antenni on kahdessa osassa, 
varsi ja langanohjain joka kiinnittyy varteen. 

 – Vedä telineen varsiosa täyteen pituuteensa. 

 – Kierrä vartta kevyesti kunnes kohdistusnastat 
osuvat kohdilleen. 

 – Langanohjaimen tulisi olla lankatelineen kanssa 
samansuuntainen, lankatappien yläpuolella. 

 – Aseta lankakartioden tuet lankatappeihin ja 
kartiot niiden päälle. 

Lankaverkko
Joillain langoilla on taipumus valua kartiolta, silloin 
kannattaa (1) laittaa lankaverkko kartion päälle ala-
kautta ja jättää kartion yläosasta auki. 

Lankarullan pidikekiekko
Mikäli käytät tavallisia lankarullia (2) laita jokaisen 
lankarullan päälle koneen mukana tuleva pidikekiekko 
(3).3

2

1
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YLÄTERÄN POISTAMINEN 
KÄYTÖSTÄ

• Poista yläterä käytöstä
 – Avaa etuluukku (ohje sivulla 10)

 – Vedä yläterän kiinnitystapista (1) oikealle niin 
pitkälle kuin mahdollista. 

 – Käännä kiinnitystapista (2) vastapäivään kun-
nes terä lukkiutuu alas paikalleen. 

• Ota yläterä käyttöön
 – Avaa etuluukku. 

 – Vedä yläterän kiinnitystapista (1) oikealle niin 
pitkälle kuin mahdollista. 

 – Käännä kiinnitystapista (2) myötäpäivään kun-
nes terä lukkiutuu ylös paikalleen. 

2

1

1

2

2

1

1

2

  HUOMIO:

Kytke ensin virta pois koneesta "0". 

  HUOMIO:

Sulje etuluukku aina ennen koneen käynnistä-
mistä. 
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YLÄSIEPPARIN MUUNNIN

Joissain ompeleissa yläsiepparia ei langoiteta, silloin 
siihen tulee yläsiepparin muunnin. 

YLÄSIEPPARIN MUUNTIMEN KIIN-
NITTÄMINEN
 – Aloita yläsiepparin muuntimen kiinnitys työntä-

mällä sen kärki (1) siepparin silmään. 

 – Muuntimen kärjen ollessa siepparin silmässä 
(2) paina siepparin muunnin alas paikalleen. 

1

2

3

1

2

3

  HUOMIO:

Kytke ensin virta pois koneesta "0" . 

YLÄSIEPPARIN MUUNTIMEN IRROT-
TAMINEN
Poista yläsiepparin muunnin koneesta ennen sieppa-
rin käyttöönottoa. 

 – Irrota siepparin muunnin nostamalla se ylös (3) 
kuvan osoittamalla tavalla. 

SAUMAUSOMMEL JA RULLA-
PÄÄRME
Saumausommel
Silmukanlevittäjä on "N" asennossa muiden ompelei-
den paitsi rullapäärmeen ompelussa. 

R

N

R

N
  HUOMIO SEURAAVA:

Työnnä silmukanlevittäjä niin pitkälle kuin se 
menee "N" suuntaan. 
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Rullapäärmeen ompelu
Silmukanlevittäjän tulee olla asenossa "R" jolloin sil-
mukanlevittäjä on pois käytöstä ja rullapäärmeen 
ompelu on mahdollista. 

R

N

R

N

HUOMIO SEURAAVA:

Varmista, että vedät silmukanlevittäjän perille 
asti "R" suuntaan. 

NEULAN POISTAMINEN JA 
PAIKALLEEN ASETTAMINEN
Neulojen paikat
 – Koneen neulapidikkeessä on paikat kahdelle 

neulalle. 

 – Ommeltaulukosta näkee mikä ero neulan sijain-
nilla on ompeleeseen nähden. 

B

A

1

2

3

A B

B

A

BAB
HUOMIOI SEURAAVA:

Kun molemmat neulat on asetettu paikoilleen on 
vasen neula hieman oikeaa neulaa korkeam-
malla. 

 (A) Vasen neula (LN)

 (B) Oikea neula (RN)
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Neulan/neulojen poistaminen

 – Käännä käsipyörää vastapäivään kunnes neu-
lat ovat ylimmässä asennossa. 

 – Pidä neulaa koneen mukana tulevalla neulan-
asettimella. (neulanasetin on koneen etuluukun 
sisäpuolella)

 – Löysennä neularuuvi ja poista neula. 

 (A) Vasen neula 

 (B) Oikea neula 

Neulan/neulojen paikalleen asettami-
nen
 – Pidä neulaa asettimessa neulan liiteä puoli (1) 

taaksepäin. 

 – Vie neula pidikkeeseensä niin ylös kuin mah-
dollista. 

 – Vie neulan kärki pistolevyn aukosta alas, jolloin 
se on sopivassa kohdassa neulapidikkeen alla. 
Vie ylös asti neulan reikään ja kiristä ruuvi. 

B

A

1

2

3

A B

B

A

BAB

B

A

1

2

3

A B

B

A

BAB

HUOMIOI SEURAAVA:

Kytke kone irti sähköverkosta ennen neulan/neu-
lojen poistamista. 

HUOMIOI SEURAAVA:

Kun asetat neulan pidikkeeseen (A) tai (B) on 
ensin molempia (3) ruuveja (A) ja (B) löysättä-
vät hieman. 
Neulan paikalleen asettamisen jälkeen kiristä 
molemmat ruuvit (2)
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OMMELTAULUKKO
Tämän koneen ompeleista voi tehdä useita muunnoksia, esim. muuttamalla neulan paikkaa, langoitusta, lanko-
jen kireyksiä tai käyttämällä yläseipparin muunninta. 

# Ommel Käyttö Sivu

1 4–lankainen saumausommel, simul-
taanitikki

2–neulainen 4–lankainen ommel sopii hyvin kes-
kipaksuille joustaville ja joustamattomille neulok-
sille sekä kankaille

38

2 3–lankainen erittäin joustava ommel
2–neulainen 3–lankainen ommel sopii parhaiten 
runsaasti ja molempiin suuntiin joustaville mate-
riaaleille kuten lycra ja spandex 

37

3
4

3–lankainen huolitelu, leveä

3–lankainen huolittelu, kapea

1–neulainen 3–lankainen ommel useimpien kan-
kaiden ja neulosten huolitteluun ja saumaukseen

Ompeleen leveys on 4 mm tai 6 mm riippuen 
kumpi neula on käytössä. 

34

5
6

3–lankainen laakasauma, leveä

3–lankainen laakasauma, kapea

65

1

3 42

65

1

3 42

65

1

3 42

1–neulainen 3–lankainen avattava litteä ommel 
sopii saumaukseen, helmäkäänteisiin ja koris-
teompeleeksi

Ompeleen leveys on 4 mm tai 6 mm riippuen 
kumpi neula on käytössä. 

35

7 3–lankainen kapea ommel
1–neulainen 3–lankainen ommel ohuiden kan-
kaiden huolitteluun 41

8 3–lankainen rullapäärme

1–neulainen 3–lankainen ommel rullapäärmei-
den ompeluun

Kauneimman rullapäärmeen saa käyttämällä ylä-
siepparissa kirjontalankaa tai muissa sopivan 
väristä saumurilankaa. 

41

9
10

2–lankainen saumaus-/reunaommel, 
leveä

2–lankainen saumaus-/reunaommel, 
kapea

1–neulainen 2–lankainen ommel ohuiden kan-
kaiden ja neulosten huolitteluun 

Ompeleen leveys on 4 mm tai 6 mm riippuen 
kumpi neula on käytössä. 

32

11
12

2–lankainen laakasauma, leveä

2–lankainen laakasauma, kapea

2

3 4

65

2

3 4

65

1–neulainen 2–lankainen avattava ommel jota 
voi käyttää koristelangalla ommeltuna myös 
koristeompeleena. 

Ompeleen leveys on 4 mm tai 6 mm riippuen 
kumpi neula on käytössä. 

36

13 2–lankainen rullapäärme
1–neulainen 2–lankainen ommel rullapäärmei-
den ompeluun

42

14
15

2–lankainen huolittelu, leveä

2–lankainen huolittelu, kapea

1–neulainen 2–lankainen ommel neulosten ja 
kankaiden huolitteluun. 

Ompeleen leveys on 4 mm tai 6 mm riippuen 
kumpi neula on käytössä. 

33
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Ompeleen leveys riippuu käytettävästä neulasta. Koneella voidaan ommella 2-/3- ja 4-lankaisia saumuriompe-
leita 4 mm ja 6 mm levyisinä. 

Paksujen kankaiden huolittelussa voi lisätä ompeleen leveyttä lisäämällä leikkuuleveyttä. (Katso sivu 27)

Ompeleen leveys 4.0 mm (kapea) 6.0 mm (leveä)
Käytettävä neula Oikea neula Vasen neula
Neulalangan kireyden säätö Vihreä Keltainen
SL  = Tikinpituus
DF  = Differentiaalisyöttö
CW  = Leikkuuleveys
RHP  = Rullapäärmäyksen valitsin
NP  = Käytettävä neula
LN  = Vasen neula
RN  = Oikea neula
UL  = Yläsieppari
LL  = Alasieppari

Ompeleen kuvaus
Suositeltavat koneen asetukset Langankireys

SL DF CW RHP NP Keltainen Vihreä Sininen Punainen

1
4–lankainen saumausommel, 
simultaanitikki

2.5 1 6 N 4.0 4.0 4.0 4.0

2 3–lankainen erittäin joustava ommel 2.5 1 6 N 4.0 4.0 3.5

3 3–lankainen saumausommel, leveä 2.5 1 6 N 3.0 – 4.0 3.5

4 3–lankainen saumausommel, kapea 2.5 1 6 N – 4.0 4.0 4.0

5 3–lankainen laakasauma, leveä 2.5 1 6 N 0.0 – 4.0 7.5

6 3–lankainen laakasauma, kapea 2.5 1 6 N – 0.0 4.5 7.5

7 3–lankainen kapea ommel 1.5 1 5 R – 4.0 5.0 4.5

8 3–lankainen rullapäärme 1 1 5 R – 4.0 4.5 6.5

9
2–lankainen saumaus-/reunaommel, 
kapea

2.5 1 6 N 2.5 – 3.0

10
2–lankainen saumaus-/reunaommel, 
kapea

2.5 1 6 N – 4.5 3.5

11 2-lankainen laakasauma, leveä 2.5 1 6 N 0.0 – 4.0

12 2-lankainen laakasauma, kapea 2.5 1 6 N – 0.0 4.5

13 2–lankainen rullapäärme 1 1 5 R – 4.5 4.0

14 2–lankainen huolittelu, leveä 2.5 1 6 N 0.0 – 4.0

15 2–lankainen huolittelu, kapea 2.5 1 6 N – 0.0 4.5

Lisää langan kiristystä kääntämällä säädintä suurempaan numeroon. Tällä sivulla, samoin kuin koko ohjekirjassa mainitutu säädöt ovat suosi-
tuksia. 

Säädä lankojen kireydet ommeltavan materiaalin, käytettävien neulojen ja lankojen mukaan . Muuta asetuksia pienin välein, puoli numeroa 
kerralla ja suorita koeompelu. 
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KONEEN LANGOITUS

Langoituskaavio

• Langoituksen valmistelu
 – Värikoodatut langoituskaaviot ovat myös etu-

luukun sisäpuolella. 

 – Langoita kone järjestyksessä (1)– (4)

Värikoodatut lankojen pujotusreitit

• Saumuriompeleet

 (1) Yläsiepparin lanka  (sininen)

 (2) Alasiepparin lanka  (punainen)

 (3) Oikea neulalanka  (vihreä) 

 (4) Vasen neulalanka  (keltainen)

 (5) Työn yläpuoli

 (6) Työn alapuoli

214 3

1
2

5 6

4

3

214 3

1
2

5 6

4

3

HUOMIO SEURAAVA:

Neulalangat menevät langannostajaan, joka on 
koneen etulevyn syvennyksessä. 



20

Yläsiepparin langoitus (sininen)

 – Nosta paininjalka yläasentoon jolloin langanki-
ristykset vapautuvat. 

 – Langoita yläsieppari oheisen ohjeen mukaan 
(1)– (8)

1

2

3

8

6

4

5

7

1

2

2

3

3

1

2

3

8

6

4

5

7

1

2

2

3

3

  HUOMIO:

Kytke virta pois koneesta "0". 

 – Vie lanka ylöspäin, lankatelineen lenkkiin takaa 
eteenpäin ja alas. (1)

 – Vie lanka esikiristimeen lenkkinä kuvan osoitta-
malla tavalla nuolien suuntaan siten, että lanka 
menee kirstimen väliin. (2) Sitten vie lanka esi-
kiristimen oikealta puolelta alas. 

 – Vedä lanka kiristyslevyjen välistä alas, pidä 
langasta molemmin käsin varmistaaksesi, että 
lanka varmasti on levyjen välissä. (3)
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Alasiepparin langoitus (punainen)
 – Nosta paininjalka yläasentoon jolloin langanki-

ristykset vapautuvat. 

 – Langoita alasieppari oheisen ohjeen mukaan 
(1)– (9)

 – Vie lanka ylöspäin, lankatelineen lenkkiin takaa 
eteenpäin ja alas. (1)

 – Vie lanka esikiristimeen lenkkinä kuvan osoitta-
malla tavalla nuolien suuntaan siten, että lanka 
menee kirstimen väliin. (2) Sitten vie lanka esi-
kiristimen oikealta puolelta alas kuten kuvassa. 

 – Jatka langoitusta seuraamalla sinisen langoi-
tuskaavion reittiä (4)– (8)

 – Vie lanka siepparin silmään edestä taaksepäin. 
(8)

10cm

(4")

7
8

2

3

9

6

4

5

7

1

8

1

2

2

6

7

8
4

5

10cm

(4")

7
8

2

3

9

6

4

5

7

1

8

1

2

2

6

7

8
4

5

HUOMIOI SEURAAVA:

Varmista, että lanka kulkee alasiepparin takaa. 

Käytä koneen mukana tulevia pinsettejä apuna 
koneen langoituksessa. 
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 – Vedä lanka kiristyslevyjen välistä alas, pidä 
langasta molemmin käsin varmistaaksesi, että 
lanka varmasti on levyjen välissä (3)

 – Käännä käsipyörää vastapäivään sen verran, 
että alasieppari näkyy pistolevyn reunan alta 
5–10 mm. 

 – Jatka langoitusta seuraamalla punaisen langoi-
tuskaavion reittiä (4)– (9)

 – Pidä langan pää pinsetin kärjessä ja työnnä 
ohjaimesta läpi hiven vinosti vasemmalta 
oikealle. (4)

 – Pujota lanka siepparin silmään (A) edestä 
taaksepäin. 

 – Vedä lanka noin 10 cm mittaiseksi. 

 – Vie lanka langoittajan (B) V-muotoiseen loveen. 

 – Pidä vasemmalla kädellä langan päästä kiinni 
(C) ja vedä langoittaja paikalleen (D).

3

9

6

4

5

78

5
6

74

C

98

D

B

A

3

3

9

6

4

5

78

5
6

74

C

98

D

B

A

3

3

9

6

4

5

78

5
6

74

C

98

D

B

A

3

HUOMIOI SEURAAVA:

Käytä koneen mukana tulevia pinsettejä apuna 
koneen langoituksessa. 
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Oikean neulan langoitus (vihreä) 
 (Neulapidikkeessä B)

 – Nosta paininjalka yläasentoon jolloin langanki-
ristykset vapautuvat

 – Langoita oikea neula oheisen ohjeen mukaan 
(1)– (9)

3

2

3

4

1

1

2

2

5

6

7

8

9

33

2

3

4

1

1

2

2

5

6

7

8

9

3

  HUOMIO:

Varmista, että virta on kytketty pois koneesta 
"0". 

 – Vie lanka ylöspäin, lankatelineen lenkkiin takaa 
eteenpäin ja alas. (1)

 – Vie lanka esikiristimeen kuvan osoittamalla 
tavalla nuolien suuntaan siten, että lanka 
menee kirstimen väliin. (2) Sitten vie lanka esi-
kiristimen oikealta puolelta alas kuten kuvassa. 

 – Vedä lanka kiristyslevyjen välistä alas, pidä 
langasta molemmin käsin varmistaaksesi, että 
lanka varmasti on levyjen välissä (3).
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Vasemman neulan langoitus (keltai-
nen) 
 (Neulapidikkeessä A)

 – Jatka langoitusta numerojärjestyksessä (4)– 
(9)

 – Nosta paininjalka yläasentoon jolloin langanki-
ristykset vapautuvat

 – Langoita vasen neula oheisen ohjeen mukaan 
(1)– (9)

 – Langan tulee olla neulapidikkeen alla olevassa 
ohjaimessa. 

 – Vedä noin 10 cm pituiseksi neulasta taakse-
päin. 

 – Vie lanka paininjalan alle ja taakse. 

Vie lanka neulapidikkeen alla olevaan ohjaimeen 
ennen neulan langoittamista. 

 – Pujota lanka oikean neulan silmään. (9)

1

9

7
8

1

2

3

45
7

6

8

9

4
5

6

7

8

9

10cm(4”)

1

9

7
8

1

2

3

45
7

6

8

9

4
5

6

7

8

9

10cm(4”)

1

9

7
8

1

2

3

45
7

6

8

9

4
5

6

7

8

9

10cm(4”)

1

9

7
8

1

2

3

45
7

6

8

9

4
5

6

7

8

9

10cm(4”)

  HUOMIO:

Kytke virta pois koneesta "0". 

HUOMIOI SEURAAVA:

Vie lanka ohjaimeen koneen etupaneelissa ja 
(5) alempaan langannostajaan. (6)
Vie lanka neulatangon yläpuolella olevaan (7), 
oikeanpuoleiseen
ohjaimeen. (8)

HUOMIOI REURAAVA:

Käytä koneen mukana tulevia pinsettejä apuna 
kun pujotat lankaa neulan silmään. 

 – Vie lanka ylöspäin, lankatelineen lenkkiin takaa 
eteenpäin ja alas. (1)
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10cm(4”)

2

2

3

3

9

7
8

7
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2
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3

3

9

7
8

7
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5 4

8

9
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2
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3

3
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7
8

7
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5 4

8
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 – Vie lanka esikiristimeen kuvan osoittamalla 
tavalla nuolien suuntaan siten, että lanka 
menee kirstimen väliin. (2) Sitten vie lanka esi-
kiristimen oikealta puolelta alas kuten kuassa. 

 – Vedä lanka kiristyslevyjen välistä alas, pidä 
langasta molemmin käsin varmistaaksesi, että 
lanka varmasti on levyjen välissä (3)

 – Jatka langoitusta vaiheet (4)– (9) kuten oikea 
neulalanka. 

Vie lanka neulapidikkeen alla olevaan ohjaimeen 
ennen neulan langoittamista. 

 – Langan tulee olla neulapidikkeen alla olevassa 
ohjaimessa. 

 – Vedä noin 10 cm pituiseksi neulasta taakse-
päin. 

 – Vie lanka paininjalan alle ja taakse. 

 – Pujota lanka vasemman neulan silmään. (9)

HUOMIOI SEURAAVA:

Vie lanka ohjaimeen koneen etupaneelissa ja 
(5) ja alempaan langannostajaan. (6)
Vie lanka neulatangon yläpuolella olevaan (7) 
vasemmanpuoleiseen
ohjaimeen. (8)

HUOMIOI SEURAAVAA:

Käytä koneen mukana tulevia pinsettejä apuna 
kun pujotat lankaa neulan silmään. 
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LANKOJEN VAIHTAMINEN

Lankojen solmiminen
 – Katkaise langat kartioiden yläpuolelta. 

 – Vaihda uudet kartiot telineeseen. 

 – Solmi uudet ja vanhat langat. Leikkaa solmimi-
sen jälkeen lankojen päät 2–3 cm pituisiksi. Älä 
leikkaa liian lyhyiksi, solmut voivat vetäessä 
aueta. 

 – Vedä langoista kevyesti varmistaaksesi, että 
solmut pitävät. 

 – Nosta paininjalka yläasentoon, jolloin langanki-
ristykset vapautuvat. 

 – Vedä langat yksi kerrallaan niin pitkälle, että 
uusi lanka tulee näkyviin. 

 – Jos lanka ei juokse kevyesti, tarkista onko se 
mahdollisesti jäänyt kiinni langanohjaimen 
koukkuun. 

 – Kun vedät neulalankoja PYSÄYTÄ ennen kuin 
solmu on neulansilmän kohdalla. 

 – Katkaise neulalangat ja pujota uudet langat 
neulan silmään. 
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KONEEN SÄÄDÖT

Ompeleen leveys

• Leikkuuleveyden säätö

Tikinpituuden säätö
 – Tikinpituus • = 2.5 on perusasetus, joka joka 

sopii tavalliseen saumaukseen ja huolitteluun. 

 – Säädä tikinpituus 2.5 – 4 kun ompelet paksuja 
materiaaleja. 

 – Säädä tikinpituus 1-2 kun ompelet rullapäär-
meitä tai kapeita ompeleita. 

 – Lyhyempi tikinpituus estää ompeleen kupruile-
misen. 

Ompeleen leveyteen voi vaikuttaa neulan paikan valin-
nalla ja leikkuuleveyden säädöllä. 

• Leveyden muuttaminen neulaa siirtä-
mällä

Ompeleen leveyttä voi muuttaa neulan paikkaa vaihta-
malla. 

 (a) Leveys vasemmanpuoleisesta neulasta 

 6 mm 

 (b) Käytössä vain oikeanpuoleinen neula 

 4 mm 

Leikkuuleveyden säätöä muuttamalla voi ompeleen 
leveyttä lisätä tai vähentää tarpeen mukaan. 

 (a) Leveys vasemmanpuoleisesta neulasta 

 5–7 mm 

 (b) Käytössä vain oikeanpuoleinen neula 

 3–5 mm 
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6.5

N

5.5

6.5

N

5.5

Paininjalan puristus

Paininjalan puristus on säädetty valmiiksi tehtaalla 
sopimlaan keskipaksujen materiaalien ompeluun. 

Useimman materiaalit eivät tarvitse paininjalan puri-
tuksen säädön muuttamista. Joskus voi kuitenkin tulla 
tarve paininjalan puristuksen muuttamiseen kuten 
esim. erittäin ouhuita tai erittäin paksuja kankaita 
ommellessa. 

Paininjalan puristuksen merkki "•" on normaali, "L" on 
vähemmän ja "H" on enemmän. 

 – Ohuita materiaaleja ommeltaessa vähennä pai-
ninjalan puristusta. 

 – Paksuja materiaaleja ommeltaessa lisää painin-
jalan puristusta. 

 – Parhaan tuloksen saavuttamiseksi, suorita aina 
ensin koeompelu. 

 – Lisää leikkuuleveyttä kääntämällä säätönuppia 
vastapäivään suurempaan numeroon, vähennä 
leikkuuleveyttä kääntämällä pienempään nume-
roon. 
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DIFFERENTIAALISYÖTTÖ

Poimutusommel (1–2.0)

 – Differentiaalisyöttö "venyttää" tai "poimuttaa" 
riippuen etu- ja takasyöttäjän liikkeen säädöistä. 
Syöttäjän toimivat itsenäiseti. 

 – Differentiaalisyötön säätömahdollisuus on 0. 
6–2.0 välillä. Suorita differentiaalisyötön säätö 
tarpeen mukaan, kuva ohessa. 

 – Käytä differentiaalisyöttöä joustavien ja vinoon 
leikattujen materiaalien saumauksessa ja huo-
littelussa. 

 – Perusasetus on "1" jolloin diffenrentiaalisyötöllä 
ei ole mitään vaikutusta, kone ompelee 1:1

Differentiaalisyötön avulla poimuttamista voi käyttää 
hihanpyöriöissä, kaarokkeissa ym. missä muutoin tar-
vittaisiin rypytyslangat. Sopii ohuille kankaille ja neu-
loksille. 

• Differentiaalisyöttö: poimutus
 – Säädä differentiaalisyöttö suuremmaksi kuin 

"1". 

 – Differentiaalisyötön säädön vaikutus riippuu 
myös ommeltavan materiaalin joustavuudesta 
ja paksuudesta. 

 – Suorita aina testiompelu samalle materiaalille, 
jota käytät projektissasi. 

HUOMIO SEURAAVA:

Differentiaalisyötön perussäätö on “1” jolloin 
sillä ei ole mitään vaikutusta. 
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Joustava overlock ommel (1–0. 6)
Joustava overlock ommel on ihanteellinen ohuiden 
materiaalien ja liehuvien helmojen ja hihojen reu-
naompeleeksi. Sitä voi myös käyttää muutoin kupruile-
vien ohuiden kankaiden saumaukseen ja huolitteluun. 

• Differentiaalisyöttö: venytys
 – Säädä differentiaalisyöttö 1 ja 0. 6 välille. 

 – Joissain tapauksissa voit pitää ommeltavan 
materiaalin edestä ja takaa kiinni sitä kevyesti 
venyttäen. 

HUOMIOI SEURAAVA:

Jos differentiaalisyöttö venyttää ommeltavaa 
neulosta tai kangasta liikaa se siirtyy vähitellen 
vasemmalle ja irtoaa ompeleesta. 

Tällaisessa tapauksessa siirrä säätöä lähem-
mäksi perusasetusta. 

Käytön jälkeen, muista palauttaa diffenrentiaali-
syötön säätö takaisin normaaliin “1” perusase-
tukseen. 
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 – Kun koneen langoitus on valmis, vie kaikki lan-
gat paininjalan alta takavasemmalle. 

 – Laske paininjalka ala-asentoon. 

 – Pidä langoista kiinni vetäen kevyesti taakse-
päin. 

 – Pyöritä käsipyörää useita kierroksia vastapäi-
vään kunnes näet ommelketjun muodostuvan. 

 – Pidä ommelketjusta kiinni, paina jalkasäädintä 
ja ompele ketju 5–7.5 cm pituiseksi. 

 – Aseta kangas paininjalan kärjen alle ja suorita 
koeompelu. 

 – Kun ompelet kankaalta ulos, vedä kangasta 
kevyesti taaksepäin ja jatka ompelua kunnes 
ommelketju on sopivan mittainen. 

 – Katkaise langat. 

HUOMIOI SEURAAVA:

Älä vedä työtä ompelun aikana, anna koneen 
syöttää, vetäminen voi aiheuttaa neulan katkea-
misen. 

HUOMIOI SEURAAVA:

Tarvittaessa vedä kankaasta kevyesti taakse-
päin ommelketjua ommellessasi. 

HUOMIOI SEURAAVA:

Aina koneen langoituksen jälkeen pyöritä käsi-
pyörästä ommelketju näkyviin, suorita koeom-
pelu ja tee tarpeelliset säädöt. 

Information
Paininjalan etureunassa (1) on merkki oikean ja 
vasemman neulan paikasta. Merkit helpottavat työn 
tarkkaa onhjaamista. 

OMMELKETJU JA KOEOM-
PELU
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SAUMAUS- /REUNAOMMEL
2–lankainen saumaus-/reunaommel 
(#9/#10)

• Oikeat langankireydet
 – Säädä jokaisen langan kireys suosituksen 

mukaan ja suorita koeompelu. 

• Langankireyksien oikeat säädöt
Alasiepparin langan kiristys liian kireällä tai neulalan-
gan kiristys liian löysällä;

 – Vähennä alasiepparin langan kiristystä (punai-
nen) kääntämällä säädintä pienempään nume-
roon. 

 – Tai lisää neulalangan kiristystä (keltainen tai 
vihreä) kääntämällä säädintä suurempaan 
numeroon. 

Kun alasiepparin langan kiristys on liian löysällä;

 – Lisää alasiepparin langan kiristystä (punainen) 
kääntämällä säädintä suurempaan numeroon. 

HUOMIOI SEURAAVA

 – Langankireyksien säädöt ovat suosituksia. 

 – Langankireyden säätöihin vaikuttaa;
1. Ommeltavan materiaalin paksuus ja 

laatu. 
2. Neulan koko. 
3. Lankojen paksuus ja laatu. 

Lankojen värikoodit sivulla 19. 2–lankainen saumaus-/reunaommel, leveä #9

Keskipaksut kan-
kaat. 

Langankireys
Keltai-

nen
Vihreä Sininen

Punai-

nen

2.5 3.0

2–lankainen saumaus-/reunaommel, kapea 
#10

Keskipaksut kan-
kaat. 

Langankireys
Keltai-

nen
Vihreä Sininen

Punai-

nen

4.5 3.5

NP  / Katso sivu 15

RHP N Katso sivut 14/15

SL 2.5–4 Katso sivu 27

ULC Katso sivu 14

2

3 4

65

2

3 4

65

2

3 4

65

2

3 4

65

2

3 4

65

2

3 4

65
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2–lankainen huolittelu (#14/#15)

• Oikeat langankireydet
 – Säädä jokaisen langan kireys suosituksen 

mukaan ja suorita koeompelu. 

• Langankireyksien oikeat säädöt
Kun alasiepparin lanka tulee ompeleen alapuolelle;

 – Lisää alasiepparin langankiristystä (punainen) 
kääntämällä säädintä suurempaan numeroon. 

Kun neulalangan kiristys on liian löysällä;

 – Lisää neulalangan kiristystä (keltainen tai vih-
reä) kääntämällä säädintä suurempaan nume-
roon. 

 – tai vähennä alasiepparin langankiristystä 
(punainen) kääntämällä säädintä pienempään 
numeroon. 

HUOMIOI SEURAAVA:

 – Langankireyksien säädöt ovat suosituksia. 

 – Langankireyden säätöihin vaikuttaa;
1. Ommeltavan materiaalin paksuus ja 

laatu. 
2. Neulan koko. 
3. Lankojen paksuus ja laatu

Lankojen värikoodit sivulla 19. 
2–lankainen Overlock leveä #14

Keskipaksut kan-
kaat

Langankireys
Keltai-

nen
Vihreä Sininen

Punai-

nen

0.0 4.0

2–lankainen huolittelu, kapea #15

Keskipaksut kan-
kaat

Langankireys
Keltai-

nen
Vihreä Sininen

Punai-

nen

0.0 4.5

NP  / Katso sivu 15

RHP N Katso sivut 14/15

SL 2.5–4 Katso sivu 27

ULC Katso sivu 14

65

2

3 4

65

2
3 4

65

2

3 4

65

2

3 4

65

2
3 4

65

2

3 4
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3–lankainen saumausommel (#3/#4)

• Langankireydet
 – Säädä jokaisen langan kireys suosituksen 

mukaan ja suorita koeompelu. 

• Langankireyksien oikeat säädöt
Kun yläsiepparin lanka tulee ompeleen alapuolelle;

 – Lisää yläsiepparin langankiristystä (sininen) 
kääntämällä säädintä suurempaan numeroon, 

 – tai vähennä alasiepparin langankiristystä 
(punainen) kääntämällä säädintä pienempään 
numeroon. 

HUOMIOI SEURAAVA:

 – Lankireyksien säädöt ovat suosituksia. 

 – Langankireyden säätöihin vaikuttaa;
1. Ommeltavan materiaalin paksuus ja 

laatu. 
2. Neulan koko. 
3. Lankojen paksuus ja laatu. 

3–lankainen saumausommel, leveä #3

Keskipaksut kan-
kaat ja neulokset

Langankireys
Keltai-

nen
Vihreä Sininen

Punai-

nen

3.0 4.0 3.5

3–lankainen saumausommel, kapea #4

Keskipaksut kan-
kaat ja neulokset

Langankireys
Keltai-

nen
Vihreä Sininen

Punai-

nen

4.0 4.0 4.0

Lankojen värikoodit sivulla 19. 

NP  / Katso sivu 15

RHP N Katso sivu 14/15

SL 2.5–4 Katso sivu 27

ULC – Katso sivu 14

1
2

65

1

3 42

65
3 4

1
2

65
3 4

1
2

65
3 4

1
2

65

1

3 42

65
3 4

1
2

65
3 4

1
2

65
3 4

1
2

65

1

3 42

65
3 4

1
2

65
3 4

1
2

65
3 4

Kun alasiepparin lanka tulee ompeleen yläpuolelle;

 – Lisää alasiepparin langankiristystä (punainen) 
kääntämällä säädintä suurempaan numeroon,

 – tai vähennä yläsiepparin langankiristystä (sini-
nen) kääntämällä säädintä pienempään nume-
roon. 

Kun neulalangan kiristys on liian löysällä; 

 – Lisää neulalangan kiristystä (keltainen tai vih-
reä) kääntämällä säädintä suurempaan nume-
roon. 
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3–lankainen laakasauma (#5/#6)

• Oikeat langankireydet
 – Säädä jokaisen langan kireys suosituksen 

mukaan ja suorita koeompelu. 

• Langankireyksien oikeat säädöt
Kun yläsiepparin lanka tulee ompeleen alapuolelle;

 – Lisää alasiepparin langankiristystä (punainen) 
kääntämällä säädintä suurempaan numeroon. 

HUOMIOI SEURAAVA:

 – Langankireyksien säädöt ovat suosituksia. 

 – Langankireyden säätöihin vaikuttaa;
1. Ommeltavan materiaalin paksuus ja 

laatu. 
2. Neulan koko. 
3. Lankojen paksuus ja laatu. 

3–lankainen laakasauma, leveä #5

Keskipaksut kan-
kaat ja neulokset

Langankireys
Keltai-

nen
Vihreä Sininen

Punai-

nen

0 4.0 7.5

3–lankainen laakasauma, kapea #6

Kaskipaksut kan-
kaat ja neulokset

Langankireys
Keltai-

nen
Vihreä Sininen

Punai-

nen

0 4.5 7.5

Kun yläsiepparin langankiristys on liian löysällä;

 – Lisää yläsiepparin langankiristystä (sininen) 
kääntämällä säädintä suurempaan numeroon. 

 – Lisää alasiepparin langankiristystä (punainen) 
kääntämällä säädintä suurempaan numeroon. 

Kun neulalangan kiristys on liian löysällä; 

 – Lisää neulalangan kiristystä (keltainen tai vih-
reä) kääntämällä säädintä suurempaan nume-
roon. 

 – tai vähennä yläasiepparin langankiristystä (sini-
nen) kääntämällä säädintä pienempään nume-
roon. 

Lankojen värikoodit sivulla 19. 

65

1

3 42

65

1

3 42

65

1

3 42

NP  / Katso sivu 15

RHP N Katso sivu 14/15

SL 2.5–4 Katso sivu 27

ULC – Katso sivu 14

65

1

3 42

65

1

3 42

65

1

3 42

65

1

3 42

65

1

3 42

65

1

3 42

65

1

3 42

65

1

3 42

65

1

3 42
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2–lankainen laakasauma (#11/#12)

• Oikeat langankireydet
 – Säädä jokaisen langan kireys suosituksen 

mukaan ja suorita koeompelu. 

• Langankireyksien oikeat säädöt
Kun alasiepparin langankiristys on liian kireällä tai 
neulalangan kiristys on liian löysällä. 

 – Vähennä alasiepparin langankiristystä (punai-
nen) kääntämällä säädintä pienempään nume-
roon. 

 – tai lisää neulalangan kiristystä (keltainen tai 
vihreä) kääntämällä säädintä suurempaan 
numeroon. 

HUOMIOI SEURAAVA:

 – Langankireyksien säädöt ovat suosituksia. 

 – Langankireyden säätöihin vaikuttaa;
1. Ommeltavan materiaalin paksuus ja 

laatu. 
2. Neulan koko
3. Lankojen paksuus ja laatu. 

2–lankainen laakasauma, leveä #11

Keskipaksut kan-
kaat ja neulokset

Langankireys
Keltai-

nen
Vihreä Sininen

Punai-

nen

0 4.0

2–lankainen laakasauma, kapea #12

Keskipaksut kan-
kaat ja neulokset

Langankireys
Keltai-

nen
Vihreä Sininen

Punai-

nen

0 4.5

Kun alasiepparin langankiristys opn liian löysällä;

 – lLisää alasiepparin langankiristystä (punainen) 
kääntämällä säädintä suurempaan numeroon. 

Lankojen värikoodit sivulla 19. 

2

3 4

65

2

3 4

65

NP  / Katso sivu 15

RHP N Katso sivu 14/15

SL 2.5–4 Katso sivu 27

ULC Katso sivu 14

2

3 4

65

2

3 4

65

2

3 4

65

2

3 4

65
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3–lankainen erittäin joustava ommel 
(#2)

• Oikeat langankireydet
 – Säädä jokaisen langan kireys suosituksen 

mukaan ja suorita koeompelu. 

• Langankireyksien oikeat säädöt
Kun alasiepparin langankireys on liian löysällä;

 – Lisää alasiepparin langankiristystä (punainen) 
kääntämällä säädintä suurempaan numeroon. 

HUOMIOI SEURAAVA:

 – Langankireyksien säädöt ovat suosituksia. 

 – Langankireyden säätöihin vaikuttaa;
1. Ommeltavan materiaalin paksuus ja 

laatu. 
2. Neulan koko. 
3. Lankojen paksuus ja laatu. 

3–lankainen erittäin joustava ommel #2

Keskipaksut kan-
kaat ja neulokset

Langankireys
Keltai-

nen
Vihreä Sininen

Punai-

nen

4.0 4.0 3.5

Kun vasemman neulan langankiristys on liian löysällä; 

 – Lisä vasemman neulan langankiristystä (keltai-
nen) kääntämällä säädintä suurempaan nume-
roon. 

Kun oikean neulan langankiristys on liian löysällä; 

 – Lisää oikean neulan langankiristystä (vihreä) 
kääntämällä säädintä suurempaan numeroon. 

Lankojen värikoodit sivulla19. 

4 3

4

4 3

3

2

65

2

65

2

65

4 3

2

65

4 3

4

4 3

3

2

65

2

65

2

65

4 3

2

65

4 3

4

4 3

3

2

65

2

65

2

65

4 3

2

65

NP Katso sivu 15

RHP N Katso sivu 14/15

SL 2.5–4 Katso sivu 27

ULC  Katso sivu 14
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4–lankainen saumausommel, simul-
taanitikki (#1)

• Oikeat langankireydet
 – Säädä jokaisen langan kireys suosituksen 

mukaan ja suorita koeompelu. 

• Langankireyksien oikeat säädöt
Kun yläsiepparin lanka tulee ompeleen alapuolelle;

 – Lisää yläsiepparin langankiristystä (sininen) 
kääntämällä säädintä suurempaan numeroon. 

 – tai löysennä alasiepparin langankiristystä 
(punainen) kääntämällä säädintä pienempään . 

HUOMIOI SEURAAVA:

 – Langankireyksien säädöt ovat suosituksia. 

 – Langankireyden säätöihin vaikuttaa;
1. Ommeltavan materiaalin paksuus ja 

laatu. 
2. Neulan koko. 
3. Lankojen paksuus ja laatu. 

4–lankainen saumausommel, simultaanitikki 
#1

Keskipaksut kan-
kaat ja neulokset

Langankireys
Keltai-

nen
Vihreä Sininen

Punai-

nen

4.0 4.0 4.0 4.0

Kun alasiepparin lanka tulee ompeleen yläpuolelle;

 – Lisää alasiepparin langankiristystä (punainen) 
kääntämällä säädintä suurempaan numeroon. 

 – tai löysää yläsiepparin langankiristystä (sininen) 
kääntämällä säädintä pienempään numeroon. 

Kun vasemman neulan langankiristys on liian löysällä; 

 – Lisää vasemman neulan langankiristystä (kel-
tainen) kääntämällä säädintä suurempaan 
numeroon. 

Kun oikean neulan langankiristys on liian löysällä; 

 – Lisää oikean neulan langankiristystä (vihreä) 
kääntämällä säädintä suurempaan numeroon. 

Lankojen värikoodit sivulla 19. 

NP Katso sivu 15

RHP N Katso sivu 14/15

SL 2.5–4 Katso sivu 27

ULC – Katso sivu 14
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4
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RULLAPÄÄRMEEN OMPELU

 – Tällä koneella voi ommella kolmea erilaista rul-
lapäärmettä. 

 – Rullapäärmessä leikattu reuna kääntyy rullalle 
ompeleen sisään. 

 – Rullapäärme sopii erityisesti ohuille materiaa-
lellle kuten esim. shifonki, organza, voile, silkki. 

 – Rullapäärmettä ei voi ommella paksuun tai 
jäykkään kankaaseen. 

Koneen valmistelu

 – Irrota ja poista vasen neula. 

 – Siirrä silmukanlevittäjä asentoon "R". 

 – Säädä leikkuuleveys 5 ja 6 välille. 

 – Säädä tikinpituus 1–2 ja saat kauniin rullapäär-
meen useimmille materiaaleille. 

Neula:
ELx705

Lanka: 
Rullapäärmeessä voi käytää useita erityyppisiä lan-
koja. 

HUOMIOI SEURAAVA:

Rullapäärmeen ompelussa käytössä on ainoas-
taan oikeapuoleinen neula. 

HUOMIOI SEURAAVA:

Saat näyttävän rullapäärmeen käyttämällä ylä-
siepparissa kreppilankaa ja neulassa sekä ala-
siepparissa tavallista saumurilankaa. 

  HUOMIO:

Kytke virta pois koneesta "0"
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• Ompeleen päättely
 – Tippa päättelynestettä ompeleen loppuun, 

esim. Fray Check tai vastaavaa. Anna kuivua 
ennen ompeleen lankaketjun leikkaamista. 

Hyödyllistä tietoa rullapäärmeen 
ompelusta
 – Pidä aloituksessa kiinni ommelketjusta paininja-

lan takana, se kiertyy helposti ompeleeseen. 

 – Vedä ohuesta kankaasta erittäin kevyesti taak-
sepäin niin ommel pysyy suorana. 

 – Rullapäärmeelle säädettävä ompeleen leveys 
on minimissä 1.5 mm. johtuen siitä, että leikkuu-
leveyttä ei voi säätää kapeammaksi kuin 3.5 
mm. 

HUOMIOI SEURAAVA:

Testaa kankaan värinpitävyys tilkulle ennen 
päättelynesteen käyttöä. 
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3–lankainen kapea ommel (#7)

3–lankainen rullapäärme (#8)

• Oikeat langankireydet
 – Säädä jokaisen langan kireys suosituksen 

mukaan ja suorita koeompelu. 

• Oikeat langankireydet
 – Säädä jokaisen langan kireys suosituksen 

mukaan ja suorita koeompelu. 

HUOMIOI SEURAAVA:

Saat kauniin kapean ompeleen käyttämällä ylä- 
ja alasiepparissa kreppilankaa ja neulassa 
tavallista saumurilankaa. 

HUOMIOI SEURAAVA:

Saat kauniin rullapäärmeen käyttämällä yläsiep-
parissa kreppilankaa ja neulassa sekä alasiep-
parissa tavallista saumurilankaa. 

3–lankainen kapea ommel #7

Ohuet kankaat
Langankireys

Keltai-

nen
Vihreä Sininen

Punai-

nen

Polyesteri 4.0 5.0 4.5

Kreppilanka 4.0 3.0 4.0

3–lankainen rullapäärme #8

Ohuet kankaat
Langankireys

Keltai-

nen
Vihreä Sininen

Punai-

nen

Polyesteri 4.0 4.5 6.5

Kreppilanka 4.5 0 6.5

Lankojen värikoodit sivulla 19. 

1

65

3
2

NP Katso sivu 15

RHP R Katso sivut 14/15

SL 1–2 Katso sivu 27

ULC – Katso sivu 14

NP Katso sivu 15

RHP R Katso sivut 14/15

SL 1–2 Katso sivu 27

ULC – Katso sivu 14

43

5

66

1

2

1

65

3
2

1

65

3
2
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2–lankainen rullapäärme (#13)

• Langankireydet
 – Säädä jokaisen langan kireys suosituksen 

mukaan ja suorita koeompelu. 

HUOMIOI SEURAAVA:

Saat näyttävän rullapäärmeen käyttämällä ala-
siepparissa kreppilankaa ja neulassa tavallista 
saumurilankaa. 

2–lankainen rullapäärme #13

Ohuet kankaat
Langankireys

Keltai-

nen
Vihreä Sininen

Punai-

nen

Polyesteri 4.5 4.0

Kreppilanka 4.0 3.5

NP Katso sivu 15

RHP R Katso sivut 14/15

SL 1–2 Katso sivu 27

ULC Katso sivu 14

65

3

2

Lankojen värikoodit sivulla 19. 
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OMPELEIDEN MUUNNELMIA 
JA TEKNIIKOITA
Laakasauma koristeompeleena
Laakasauma syntyy 2– tai 3–lankaisen saumausom-
peleen langankireyksiä muuttamalla ja ompelun jäl-
keen vetämällä sauma auki. 

Laakasaumaa voidaan käyttää yhdistävänä omple-
leena tai koristeluun. 

Koneen valmistelu
 – Tässä ompeleessa voi käyttää oikean- tai 

vasemmanpuoleista neulaa. 

 – Aloita langoittamalla kone ja säätämällä lan-
gankireydet 2–lankaiselle laakasaumalle (sivu 
36) tai 3–lankaiselle laakasaumalle (sivu 35)

Laakasauma
 – Laita kankaat niiden nurjat puolet vastakkain, 

ommel muodostuu yläpuolelle. 

 – Ommellessa ylimääräinen reuna leikkautuu 
pois. 

 – Neulalanka (keltainen tai vihreä) muodostaa V 
muotoisen ompeleen alapuolelle. 

 – 3-lankaisessa laakasaumassa alaseipparin 
lanka jää suoraksi ompeleeksi kankaan reu-
naan. Yläsiepparin lanka on ompeleen yläpuo-
lella näkyvä lanka. 

 – 2-lankaisessa laakasaumassa alasiepparin 
lanka jää ompeleen yläpuolelle näkyviin

 – Tartu kankaan reunoista kiinni ja vedä sauma 
auki. 

Lankojen värikoodit sivulla19. 
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A

1

2

6

5

Koristeellinen laakasauma
 – Ota yläterä pois käytöstä (sivu 13) Kangasta ei 

leikata laisinkaan. 

Lisätietoa laakasauman ompelusta
 – Mikäli lankojen kiristykset on säädetty väärin, 

sauma ei aukea. 

 – Yläsiepparin lanka on 3-lankaisen laakasau-
man päällä näkyvä lanka. 

 – Alasiepparin lanka on 2-lankaisen laakasau-
man päällä näkyvä lanka. 

 – Langoita koristelanka valitun ompeleen mukaan 
oikeaan paikkaan. 

 – Ompele oikeat puolet vastakkain jos haluat vain 
poikittaiset tikit näkyviin työn päälle. 

 – Tämä poikittaisista tikeistä muodostuva ommel 
on neulalanka. (A)

 – Taita kangas nurjat puolet vastakkain. 

 – Aseta työ paininjalan alle siten, että ommel 
menee osittain taitteen reunan ulkopuolelle. 

 – Tartu kankaan reunoista kiinni ja vedä sauma 
auki. 
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Piilo-ompeleen ompelu
Käänteen kiinnitys ja reunan leikkaus sekä huolittelu 
kerralla samalla ompeleella. 

Saumurilla ommeltava piilo-ommel sopii parhaiten 
neuloksille ja muille joustaville materiaaleille. Lopputu-
loksena melkein näkymätön käänne, jossa joustava 
ommel. 

Valmistele kone 3–lankaisellle kapealle ompeleelle. 
(Katso sivu 34)

 – Säädä tikinpituus 4. 

 – Taita helmakäänne ja taita uudelleen noin 6 
mm. etäisyydeltä kankaan reunasta. (katso 
kuva)

 – Ohjaa työtä paininjalan ohjainlevyä vasten, neu-
lan tulisi juuri ja juuri lävistää taitteen reuna. 

HUOMIOI SEURAAVA:

Hiuslaskosten ompeluun voi käyttää 3-lankaista 
rullapäärmettä tai 3-lankaista kapeaa ommelta. 

HUOMIOI SEURAAVA:

Piilo-ommeljalka on saatavana lisätarvikkeena 
(katso sivu 51)

Hiuslaskosten ompelu
 – Ompele hiuslaskokset kankaalle ennen kaavan 

muotoon leikkaamista. 

 – Käytä oikeanpuoleista neulaa ja valmistele 
kone 3–lankaiselle kapealle ompeleelle. (Katso 
sivu 34)

 – Poista liikkuva yläterä käytöstä. (Katso sivu 13)

 – Merkitse hiuslaskosten paikat kankaalle vesiliu-
koisella tai haihtuvalla merkintäkynällä. 
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2 cm

2 cm

A

A

2 cm

2 cm

A

A

 – Taita kangas nurjat puolet vastakkain ja ompele. 

 – Silitä valmiit hiuslaskokset samaan suuntaan. 

HUOMIOI SEURAAVA:

Paininjalka on poistettu kuvasta siksi, että yksi-
tyiskohdat näkyvät. 

Kulmien ompelu

• Ulkokulma
 – Leikkaa noin 2 cm kulmasta kumpaankin suun-

taan sauman reunan kohdalta. 

 – Käännä työ ja aseta se paininjalan alle siten, 
että yläterä on leikatun reunan linjassa. 

 – Vedä ylimääräiset lankalenkit ylös ja jatka 
ompelua. 

 – Ompele yksi tikki kohdasta (A) eteenpäin ja 
pysäytä kone. 

 – Nosta neulat ja paininjalka yläasentoon. 

 – Vedä työtä taaksepäin sen verran, että ommel-
ketju vapautuu silmukanlevittäjästä. 
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1

1

HUOMIOI SEURAAVA:

Paininjalka on poistettu kuvasta siksi, että yksi-
tyiskohdat näkyvät. 

• Sisäkulma
 – Leikkaa sisäkulma auki ompeleen reunan leve-

ydeltä (1) kuten kuvassa. 

 – Ompele ensimmäinen sivu. 

 – Ompele leikkauskohtaan asti. (Pysäytä kone 
neulan ollessa ala-asennossa.)

• Nuppineulojen käyttö
 – Laita nuppineulat paininjalan vasemmalle puo-

lelle. Poista nuppineulat ajoissa, ne tylsyttäävät 
ja rikkovat leikkuuterät. 

 – Käännä kulman ylimääräinen kangas vasem-
malle sivuun, laske paininjalka alas ja jatka 
ompelua. 

 – Vedä ylimääräiset lankalenkit ylös ja jatka 
ompelua. 

  VAROITUS:

Nuppineulojen yli ompelu vahingoittaa ja tylsyt-
tää leikkuuterät. 

• Ompeleen päättely
 – Pujota ommelketju suuren parsinneulan sil-

mään. 

 – Vedä ommelketju parsinneulalla ompeleen 
sisään. 

 – Nosta paininjalka yläasentoon. (Jätä neula 
ala-asentoon.)

 – Avaa kulma siten, että ompeleen linja on suora. 
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Oil

B

A

Oil

B

A

KONEEN YLLÄPITO

Saumuri tarvitsee enemmän puhdistusta ja huolenpi-
toa kuin ompelukone. 
1. Kone leikkaa ommeltavan materiaalin, joten 

koneeseen kerääntyy nukkaa. 
2. Saumuri käy suurella nopeudella, joten säännöl-

linen, riittävän usein tapahtuva voitelu on tärkeää. 

Koneen puhdistus

Koneen voitelu

 – Puhdista ja poista nukka ja mahdolliset langan-
pätkät sieppareista ja terän alueelta riittävän 
usein. 

 – Laita muutama tippa öljyä kuvan osoittamiin 
kohtiin. 

  VAROITUS:

Ennen koneen puhdistusta kytke se irti sähkö-
verkosta. 

  VAROITUS:

Ennen koneen voitelua, irrota pistoke 
pistorasiasta. 

HUOMIOI SEURAAVA:

Käytä ainoastaan ompelukoneöljyä. Vääränlai-
sen öljyn käyttö voi vahingoittaa konetta. 
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  VAROITUS:

Ennen yläterän vaihtamista kytke kone irti säh-
köverkosta. 

m
m1~5.0

c

b

a

b

d

m
m1~5.0

c

b

a

b

d

Yläterän vaihtaminen

 – Kun yläterä on tylsynyt, tulee se vaihtaa. 

 – Yläterän voi vaihtaa itse oheisen ohjeen 
mukaan, jos sinulla on pieniäkään epäilyksiä 
sen onistumisesta, vie kone valtuutettuun huol-
toon terän vaihtamista varten. 

 – Varmista ennen terän vaihtamista, että kone on 
kytketty irti sähköverkosta. 

 (a) Avaa koneen etuluukku, yläterän tulee olla leik-
kausasennossa. 

 (b) Löysennä yläterän kiinnitysruuvi. 

 (c) Irrota ja poista yläterä, pyöritä käsipyörästä ylä-
terän pidike sen alimpaan asentoon. 

 (d) Yläterän pidikkeen ollessa tässä asennossa 
kiinnitä yläterä paikalleen siten, että sen reuna 
on 0.5–1.0 mm alaterän reunan alapuolella. 

 (b) Kiristä yläterän kiinnitysruuvi. 
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LISÄTARVIKKEET
Seuraavat paininjalat ovat lisätarvikkeita ja erikseen 
ostettavissa. 

Tässä koneessa olevat pikakiinnityksellä toimivat pai-
ninjalat on nopea ja helppo vaihtaa. 

Paininjalan vaihtaminen

• Irrottaminen
 – Käännä käsipyörästä neulat ylimpään asen-

toon. 

 – Nosta paininjalka yläasentoon. 

 – Paina paininjalan takana sen varressa olevaa 
punaista vapautinvipua (A) paininjalan varren 
ollessa yläasennossa paininjalan jalkaosa 
irtoaa varresta. 

• Kiinnittäminen
 – Aseta paininjalka pistolevyn päälle siten, että 

jalassa (C) oleva tappi (B) on varressa olevan 
uran kohdalla. Laske paininjalan varsi alas. 

 – Jos paininjalan asettaminen varren alle tuntuu 
vaikealta, pidä toisella kädellä paininjalka 
ylhäällä paininjalan nostimesta (näin se pysyy 
korkeammalla) Laske paininjalan varsi alas. 

 – Nosta paininjalka ylös ennen ompelun aloitta-
mista, näin varmistat, että se on kunnolla kiin-
nittynyt varteen. 

HUOMIOI SEURAAVA:

Älä käytä muun merkkisiin saumureihin valmis-
tettuja paininjalkoja. Muuhun koneeseen tarkoi-
tettu paininjalka voi auheuttaa neulan/neulojen 
katkeamisen tai vahingoittaa terää. 

A

C

B

A

C

B
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Lisätarvikkeina saatavat paininjalat

• Kuminauhajalka
 – Kuminauhan kiinnitys, jalassa on säätö, jolloin 

erilaisten kuminauhojen venymistä voidaan 
säätää tarpeen mukaan. 

• Piilo-ommeljalka
 – Helppoon ja nopeaan piilo-ompeleiden ompe-

luun. 

• Rypytys-/poimutusjalka
 – Ohuiden materiaalien rypyttäminen, esim. kaa-

rokkeet, rannekkeet, liehukkeet ja frillat

 – Samanaikainen saumaus ja poimuttaminen, 
alempi kangan poimuttuu ja päällä oleva pysyy 
suorana. 

• Monitoimijalka
 – Helminauhojen ja paljettinauhojen kiinnittämi-

nen. 

• Terejalka
 – Tereen ompelu ja kiinnitäminen. 

• Nyörien kiinnitysjalka
 – Nyörien ja koristeneuhojen kiinnittäminen. 
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VIANETSINTÄ

Ongelma Mikä aiheuttaa Ohjeet sivulla

Epätasainen 
syöttö. 

1.  Lisää tikinpituutta. 

2.  Lisää paininjalan puristusta ommellessasi paksuja materi-
aaleja. 

3.  Vähennä paininjalan puristusta ommellessasi ohuita mate-
riaaleja. 

27

28 

28 

Neula katkeaa. 1.  Kiinitä neula oikein paikalleen. 

2.  Älä vedä työtä ompelun aikana. 

3.  Kiristä neularuuvi. 

4.  Valitse paksuun materiaaliin riittävän paksu neula. 

16

31

16

16

Lanka katkeaa 1.  Tarkasta koneen langoitus. 

2.  Tarkasta, ovatko langat takertuneet. 

3.  Kiinitä neula oikein paikalleen. 

4.  Vaihda neula, nykyinen neula voi olla tylsä tai vääntynyt. 

5.  Käytä ainoastaan korkealaatuista lankaa. 

6.  Vähennä langankiristystä. 

19–25

26

16

9

53

31–38

Hyppytikkejä. 1.  Vaihda neulat, nykyiset neulat voivat olla tylsiä tai väänty-
neitä. Käytä ainoastaan ELx705 neuloja. 

2.  Kiristä neularuuvi. 

3.  Kiinitä neula oikein paikalleen. 

4.  Vaihda neulan oikean tyyppisiin ja kokoisiin. 

5.  Tarkasta koneen langoitus. 

6.  Lisää paininjalan puristusta. 

7.  Käytä parempilaatuista lankaa. 

9

16

16

16

19–25

28

53

Epäsäännöllinen 
ommel. 

1.  Sääädä langankireydet oikein. 

2.  Tarkasta, ovatko langat sotkeutuneet/takertuneet. 

3.  Tarkasta onko kone langoitettu oikein. 

31–38

26

19–25

Sauma kiristää tai 
kupruilee. 

1.  Vähennä langankireyksiä. 

2.  Tarkasta, ovatko langat sotkeutuneet/takertuneet. 

3.  Käytä korkealaatuista ja riittävän ohutta lankaa. 

4.  Lyhennä tikinpituutta. 

5.  Vähennä paininjalan puristusta ommellessasi ohuita mate-
riaaleja. 

31–38

26

53

27

28

Huono leikkaus-
jälki. 

1.  Tarkasta terän asento. 

2.  Vaihda terä tai molemmat terät. 

49

49

Kangas ei liiku. 1.  Sulje etuluukku ennen ompelua. 

2.  Tarkasta, ovatko langat sotkeutuneet/takertuneet. 

3.  Ompele paksut kangaskerrokset yhteen ompelukoneella 
ennen saumausta. 

10

26

Kone ei toimi. 1.  Kytke pistoke pistorasiaan ja virta koneeseen. 

2.  Sulje koneen etuluukku. 

10



	 53

KANKAAT, NEULOKSET, LANGAT JA NEULAT

Kudotut kankaat

Paksuus/tyyppi Lanka Neulat ELx705

Ohuet

Batisti

Organza

Voile

Shifonki

Puuvilla:  #100

Silkki/ Rayon:  #100

Spun:   #80 – #90

Polyesteri:  #80 – #100

#80/12

Keskipaksut

Lakana

College

Sametti

Gabardine

Neulokset

Puuvilla:  #60 – #80

Silk/ Rayon:  #50

Spun:   #60 – #80

Polyesteri:  #60 – #80

#90, #80

Paksut

Fleece

Farkku

Tweed

Markiisi

Vakosametti

Puuvilla:  #40 – #60

Silkki/ Rayon:  #40 – #60

Spun:  #60 – #80

Polyesteri:  #50 – #80

#90/14

Neulokset

Paksuus/tyyppi Lanka Neula ELx705

Ohuet Trikoo
Spun:   #80 – #90

Polyesteri:  #60 – #80
#80/12

Keskipaksut Neulokset

Spun:   #60 – #80

Polyesteri:  #60 – #80

Puuvilla:  #60 – #80

#90, #80

Paksut
Villa (kudottu tai 
neulos)

Spun:   #60 – #80

Polyesteri:  #50 – #60

Kreppilanka, nylon

Kreppilanka, polyesteri

#90, #80
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LAITTEEN TIEDOT
Tekniset tiedot

Ompeleet yhteenveto 15 ommelta

1–2 neulaa

2 siepparia

Neulajärjestelmä ELx705

Leikkuuleveys 5–7 mm vasemmasta neulasta

3–5 mm oikeasta neulasta

Tikinpituus 1–4 mm (perussäätö: rullapäärmeeseen 1–2, perussäätö: muihin ompeleisiin 
2.5)

Differentiaalisyöttö venytys 1–0. 6

poimutus 1–2

Paininjalan nostin 4.5 mm

Ompeluvalo LED

Ompelunopeus 1300 tikkiä minuutissa

Jalkasäädin Type 4C–316B 

 (USA ja Kanada)

Tyyppi 4C–316C / 4C–326C / 4C–326G 
/ 4C–345G 

kaikki muut maat

Mitat (L x B x H) mm 336 x 263 x 294

Paino (kg) 7. 2 kg
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