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TURVAOHJEET
Tämä kotiompelukone on standardin IEC/EN 60335-2-28 mukainen.

Sähkökytkentä
Tätä ompelukonetta on käytettävä pohjalevyssä ilmoitetun jännitteen mukaisesti.
  

Turvaohjeita
• Tämä ompelukone ei sovellu lasten eikä sellaisten henkilöiden käyttöön, joilla on merkittäviä 

fyysisiä tai henkisiä rajoituksia tai riittämättömät tiedot elektroniikkalaitteiden käytöstä, ellei 
paikalla ole niiden käyttöön perehtynyttä ja vastuullista henkilöä ja ellei ompelukoneen käytöstä 
ole annettu heille riittävää opastusta.   

• Kaikissa olosuhteissa on valvottava, etteivät lapset pääse käyttämään ompelukonetta leluna.
• Älä jätä ompelukoneen virtajohtoa päälle säilytyksen ajaksi.
• Irrota ompelukone virtalähteestä käytön jälkeen sekä puhdistuksen ajaksi.  
• Sammuta virta pääkytkimestä (”0”) työskennnellesäsi neula-alueella, esim. neulan vaihto, 

paininjalan vaihto jne.
• Älä käytä ompelukonetta, jos virtajohto tai pistoke on vahingoittunut.
• Älä vie sormiasi liikkuvien osien lähelle. Varo erityisesti neulaa.  
• Käytä suojalaseja.
• Ompelukonetta saa käyttää vain käyttöohjeessa kuvatulla tavalla. Käytä ainoastaan valmistajan 

suosittelemia lisätarvikkeita.

Tämä tuote on hävitettävä turvallisesti kansallisen, 
sähkölaitteiden kierrätykseen liittyvän lainsäädännön 
mukaisesti. Voitte tarvittaessa kysyä lisätietoja 
jälleenmyyjältä.
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SAUMURIN YLEISKUVA
1. Teleskooppilankateline
2. Yläkannen langanohjaimet
3.  Kahva
4.  Kosketusnäyttö
5.  Lataa ommel -painike
6.  Tallenna ommel -painike
7.  Clear-painike
8.  Asetusvalikkopainike
9. Info-painike
10. Vasemman/ketjutikkineulan langankireyden hienosäätöpainikkeet 

(keltaiset)
11. Oikean neulan langankireyden hienosäätöpainikkeet (punaiset)
12.  Yläsiepparin langankireyden hienosäätöpainikkeet (vihreät)
13.  Alasiepparin langankireyden hienosäätöpainikkeet (siniset)
14.  Ketjutikkisiepparin langankireyden hienosäätövpainikkeet (violetit)
15. Pistolevy
16.  Lisätaso
17. Leikkuuterän suojus S
18. Etuluukku
19. Virta- ja valokytkin
20. Jalkasäätimen/virtajohdon kojevastakkeet
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21. Lankatappi ja kartion pidin
22. Lankateline
23. Käsipyörä
24. Paininjalan puristuksen säädin
25. Lankaveitsi
26. Paininjalan nostin
27. Paininjalan istukka
28. Paininjalka
29. Lisätason kiinnitysreikä
30. Leikkuuleveyden säädin
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TARVIKKEET
40. Tarvikelaatikko
41. Ruuvitaltta 
42. Terä (yläterä)
43. Langanpidikkeet (5)
44. Lankaverkot (5)
45. Öljypullo
46. Kuusiokoloavain
47. Pinsetit
48. Harja
49. Lankakartionpidikkeet (5)
50. Peitetikkitaso/Teränsuojus C 

(peite/ketjutikkiä varten)
51. Langoitin
52. Suojus
53. Roskis

54. Lisätaso, neljä jalkaa ja kiinnitysnasta (ei kuvassa). 
Kokoa lisätaso ja jalat pöydän mukana toimitetun 
erillisen ohjeen mukaisesti. Nasta kiinnitetään 
saumurin tasossa oleviin pieniin reikiin, jolloin se 
pitää kankaan paikallaan ommellessasi ympyrän 
muotoon (ks s. 38).

55. Neulapakkaus (ei kuvaa), joka sisältää kolme neulaa, 
koko 14/90 ja kaksi neulaa, koko 12/80 (järjestelmä 
ELx705). Kaksi neulaa, koko 14/90, on kiinni 
koneessa (ei kuvassa).
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Etuluukun takana oleva osat 
31. Yläsieppari
32. Alasieppari
33. Ketjutikki/peitetikkisieppari
34. Luonnospiikkivipu (kiertopäärmettä 

varten)
35. Kiinteä alaterä
36. Liikkuva yläterä
37. Yläsiepparin salpa
38.  Siepparinmuunnin
39. Ketju/peitetikin langanohjain
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LISÄTARVIKKEET:
 INSPIRA™

Tätä laitetta varten suunniteltuja lisäpaininjalkoja on saatavana 
jälleenmyyjältä. Tässä saumurissa käytetään pikakiinnitettäviä 
paininjalkoja, jotka on helppo kiinnittää ja irrottaa.

 Kuminauhajalka, 620 08 65-96
Kuminauhajalka ohjaa ja venyttää kapeaa kuminauhaa (6-12 
mm) ommellessasi sitä kiinni kankaaseen. Se on hyvä apuväline 
ommellessasi kuminauhaa liikunta-asuihin, alusvaatteisiin ym.

  Piilo-ommel- & pitsijalka, 620 08 69-96
Piilo-ommeljalalla on helppo ommella näkymättömiä päärmeitä 
ja kiinnittää pitsiä. Päärme ommellaan, huolitellaan ja leikataan 
yhdellä askeleella.

  Helmijalka, 620 08 66-96
Helmijalka ohjaa helminauhaa jalassa olevaa kanavaa 
pitkin niin, että nauha on helppo kiinnittää vaatteeseen tai 
kankaaseen.

  Terejalka, 620 08 67-96
Terejalan avulla on helppo ommella sauman keskelle tai 
kankaan reunaan koristetere, joka antaa työlle viimeistellyn 
ilmeen. Nauha ommellaan kahden kangaskerroksen väliin 
yhdellä askeleella. Jalan alla olevan uran ansiosta nauhaa 
on helppo ohjata. Voit myös itse valmistaa terenauhan 
haluamastasi kankaasta.

Terejelan avulla on helppo päällystää nyöri kankaalla ja 
ommella se sauman keskelle. Työhösi tulee ammattimainen 
ilme!

 Tukinauhajalka, 620 08 68-96
Tukinauhajalalla ommellaan saumaan tukinauha, joka estää 
saumaa venymästä. Tukinauha kannattaa ommella erityisesti 
hartiasaumaan. Tämän jalan avulla voit ommella ja vahvistaa 
sauman yhdellä ompeleella. 

Joissakin kankaisssa on irtoväriä, joka saattaa tarttua 
muihin kankaisiin ja myös saumuriin. Tätä väriä voi olla 
vaikea tai jopa mahdoton poistaa.

Erityisesti punainen ja sininen  eece ja farkkukangas 
sisältävät usein runsaasti irtoväriä.

Jos kankaasi sisältää paljon irtoväriä, pese se ennen ompelun 
aloittamista, jotta väri ei tarttuisi koneeseen.
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JALKASÄÄTIMEN JA VIRTAJOHDON KOJEVASTAKE
Tarvikepussissa on virtajohto ja jalkasäädin.

Huom: Tarkista aluksi, että jalkasäädin on tyyppiä "FR5" (katso tiedot 
jalkasäätimen pohjasta)
1. Vedä johto ulos jalkasäätimestä. Yhdistä jalkasäädin saumurin 

oikeassa reunassa olevaan etummaiseen vastakkeeseen (A).
2. Yhdistä virtajohto saumurin oikeassa reunassa olevaan 

takimmaiseen vastakkeeseen (A). Kytke johto pistorasiaan.
Tarkista ennen virran kytkemistä, että jännite vastaa saumurin pohjassa 
olevassa kilvessä mainittua jännitettä. Jännite on eri maissa erilainen.

3. Kytke virta ja valo (C) painamalla ON/OFF-painike ON-
asentoon.

Huom: Kun etuluukku on auki, turvakytkin on aktiivisena, eikä laite 
käynnisty, vaikka painaisit jalkasäädintä.

Huom: Irrota jalkasäätimen johto saumurista (A) kiertääksesi sen 
jalkasäätimen sisään. Vedä johdosta kevyesti ja irrota – johto kiertyy itsekseen 
jalkasäätimen sisään.

1
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LANKATELINE
Pane lankateline paikalleen ja työnnä sitä oikealle kuvan 
mukaisesti.

TELESKOOPPILANKATELINE
Vedä teleskooppiteline ylös asti ja kierrä sitä, kunnes se 
napsahtaa paikalleen.

Aseta lankakartiot lankatappeihin pidikkeiden päälle.

Jos saumuri on jo langoitettu, suorista langat, jotta ne eivät 
takerru toisiinsa.

 

KIINNITÄ ROSKIS
Sijoita saumuri pöydälle niin, että sen etureuna on pöydän 
reunan kohdalla. Työnnä roskiksen U:n muotoiset koukut 
saumurin alapinnalla oleviin kahteen imukuppiin. Tarkista, 
että ompelujäte putoaa ompelun aikana roskikseen.

AVAA ETULUUKU
Työnnä ensin etuluukkua oikealle niin pitkälle kuin se menee 
(1) ja sitten alas itseesi päin (2).

SULJE ETULUUKKU
Nosta luukkua ensin ylöspäin ja liu'uta sitä vasemmalle niin 
pitkälle kuin se menee.

Huom: Etuluukussa on turvakytkin, eikä saumuri käynnisty luukun 
ollessa avoimena.

1

2



1

2

4

5

N

1 – OPI TUNTEMAAN HUSKYLOCK™ S25 -SAUMURISI 9

NEULATIETOA
Tässä saumurissa käytetään litteitä teollisuusneuloja, jotka voi 
panna paikalleen vain yhdellä tavalla.

Älä yritä kiinnittää tähän saumuriin tavallista 
kotiompelukoneneulaa.

Käytä INSPIRA™ -neuloja EL x 705, koko 14/90 tai 12/80, 
joita toimitetaan tämän saumurin mukana.

NEULAN VAIHTAMINEN
 Sammuta virta pääkytkimestä ja irrota pistoke pistorasiasta.

1. Käännä käsipyörää itseesi päin, kunnes neulat ovat 
yläasennossa.

2. Aseta paininjalan alle paksu kangaspala. Laske neulat 
puoliksi kankaaseen.

3. Löysää - mutta älä irrota - neularuuvia kuusioavaimella ja 
pidä samalla kiinni neuloista.

Huom: Kun kiinnität neuloja A ja/tai B-kohtaan, on löysättävä 
kummankin neulan kiinnitysruuvia.

4. Irrota haluamasi neula.

5. Pidä uutta neulaa kädessäsi niin, että litteä puoli on 
taakspäin.

6. Työnnä neulaa ylöspäin niin pitkälle kuin se menee.

7. Kiristä neularuuvi kunnolla.

Huom: Älä kuitenkaan kiristä ruuvia liikaa, koska se saattaisi 
vahingoittaa neularuuvia.

PAININJALAN NOSTIN (A)
Nosta paininjalka laskemalla koneen takaa olevaa paininjalan 
nostin. 

Jos painat sitä vielä alaspäin, paininjalka nousee 
lisänostoasentoon.

A

B

C D

E

A - Saumurin vasen neula  
B - Saumurin oikea neula
C - Vasen peitetikkineula
D - Keskimmäinen peitetikkineula
E - Oikea peitetikkineula  
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PAININJALAN VAIHTAMINEN
 Sammuta virta pääkytkimestä ja irrota pistoke pistorasiasta.

1. Nosta paininjalka.
2. Käännä käsipyörää itseesi päin, kunnes neulat ovat 

yläasennossa.
3. Irrota paininjalka painamalla paininjalan istukan takana 

oleva punaista nappia.
4. Nosta paininjalka lisänostoasentoon, niin jalka irtoaa.
5. Aseta uusi jalka istukassa olevan uran alapuolelle jalan 

ollessa lisänostoasennossa. Laske paininjalka. Kiinnitä 
paininjalka painamalla paininjalan istukan takana oleva 
punaista nappia, jolloin jalka napsahtaa paikalleen.

LIIKKUVA YLÄTERÄ
Liikkuvan yläterän kytkeminen pois käytöstä
(Asento C)

 Sammuta virta pääkytkimestä ja irrota pistoke pistorasiasta.

Käännä käsipyörää itseesi päin, kunnes yläterä on • 
yläsennossa.

Avaa etuluukku. • 

Vedä liikkuvan yläterän nuppia niin pitkälle oikealle kuin • 
se menee (1).

Käännä nuppia itseäsi kohti vastapäivään (2) kunnes terä • 
lukkiutuu paikalleen C.

Liikkuvan yläterän käyttöönotto
(Asento S)

 Sammuta virta pääkytkimestä ja irrota pistoke pistorasiasta.

Avaa etuluukku ja vedä liikkuvan yläterän nuppia niin • 
pitkälle oikealle kuin se menee (1).

Käännä nuppia myötäpäivään (2), kunnes terä napsahtaa • 
leikkuuasentoon S.

B

S

C

B

S

1

2

1

2
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SIEPPARINMUUNNIN
Siepparinmuuntimen käyttöönotto

 Sammuta virta pääkytkimestä ja irrota pistoke pistorasiasta.

2-lankaisia ompeleita ommeltaessa käytetään vain yhtä 
neula- ja yhtä siepparilankaa. Ennen ompelun aloittamista on 
yläsieppariin kiinnitettävä siepparinmuunnin.

1. Avaa etuluukku.

2. Nosta siepparinmuuntimen valkoista kahvaa ja työnnä 
muuntimen terävä reuna (A) yläsiepparin silmään (B).

Siepparinmuuntimen irrottaminen

 Sammuta virta pääkytkimestä ja irrota pistoke pistorasiasta.

Tartu siepparinmuuntimen valkoiseen kahvaan ja irrota terävä 
reuna (A) yläsiepparin silmästä (B).

YLÄSIEPPARI
Ommeltaessa peitetikkiä ja ketjutikkiä yläsieppari on otettava 
pois käytöstä.

Yläsiepparin iottaminen pois käytöstä
• Käännä käsipyörää, kunnes yläsieppari (A) on ala-

asennossa.

• Työnnä lukitusvipua (B) oikealle, kunnes asento C näkyy 
edestä päin.

Yläsiepparin käyttöönotto
• Käännä käsipyörää, kunnes yläsieppari (A) on ala-

asennossa.

• Vedä lukitusvipua (B) itseesi päin, kunnes asento S näkyy 
edestä päin.

A

B

A

B

S

A

B

S
SC

B
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LUONNOSPIIKIN VIPU
Kaikessa normaaliompelussa luonnospiikin tulee olla asennossa 
N. Kun ompelet kiertopäärmettä, vedä luonnospiikin vipu 
asentoon R.

Kun vaihdat luonnospiikin vivun asentoa, työnnä se aina niin 
pitkälle kuin se menee.

PEITETIKKITASON C VAIHTAMINEN
Ommeltaessa peitetikkiä ja ketjutikkiä on aina käytettävä 
peitetikkitasoa C.

• Avaa etuluukku. 

• Irrota teränsuojus nostamalla koukkua (A) ja vetämällä 
suojusta itseesi päin.

• Työnnä peitetikkitaso paikalleen asettamalla kaksi etupienaa 
(B) reikiin (C). Tarkista, että koukku (D) napsahtaa 
paikalleen.

AINUTLAATUINEN SEWING ADVISOR™
Tässä saumurissa on ainutlaatuinen HUSQVARNA VIKING® 
SEWING ADVISOR™ (ks. s. 13). Kun aloitat ompelemisen, 
valitse ensin kankaan tyyppi ja paino sekä haluamasi ommel. 
Saumuri tekee tarvittavat säädöt automaattisesti ja antaa kyseistä 
kangasta koskevat suositukset.

Alla on kankaan valintaa koskevat suositukset.

Kudottu tai neulos
Kudotun kankaan ja neuloksen välinen ero on siinä, miten 
langat on yhdistetty toisiinsa. Kudotussa kankaassa on pitkittäin 
kulkeva loimi ja poikittainen kude, jotka risteävät toistensa 
kanssa. Neulos muodostuu yhdestä langasta syntyvistä 
silmukoista. Neulos on yleensä joustava. 

Yleissääntö on, että joustamattomia kankaita varten valitaan 
kudottu ja joustavia kankaita varten joustava.

A

B

C

D

N

R

Kangasesimerkkejä

Ohut kudottu
Sifonki, voilee, organza, batisti, silkki jne.
Normaali kudottu
Puuvilla, villa, satiini jne.
Vahva kudottu
Denim, kanvas, frotee jne
Ohut joustava
Charmeuse, nailon, trikoo, ohut jersey jne.
Normaali joustava
Neulos, veluuri, uimapukukankaat jne.
Vahva joustava
Svetarineulokset,  eece jne.
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2
KOSKETUSNÄYTTÖ

HUSKYLOCK™ s25:ssä on kosketusnäyttö.   Näytöltä näet kaikki ompelun aloittamista varten tarvittavat tiedot. Siinä on 
myös valikko, josta valitset halutun ompeleen ja teet siihen säätöjä. 

Ompelutila näkyy kosketusnäytöllä kytkiessäsi virran saumuriin. Valittu ommel näkyy todellisessa koossa ommelkentässä. Kun 
kytket virran koneeseen, valittuna on viimeksi valittu ommel (ensimmäisellä käyttökerralla se on 4-lankainen simultaanitikki).

1

2 3 4 5

6
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KOSKETUSNÄYTTÖ
1. Valittu ommel todellisessa koossa, ompeleen numero ja nimi
2. Neulakoko valitulle ompeleelle
3. Neula-aseman suositus (kuvake kertoo, mitä neuloja valitussa 

ompeleessa käytetään).
4. Leikkuuleveyden suositus (näyttää leikkuuleveyden säädön).
5. SEWING ADVISOR™ (valitse ommeltava kangas, jotta saumuri 

voi tehdä juuri valitulle ompeleelle ja kankaalle sopivat säädöt.)
6. Ommelvalintapainikkeet
7. Tikin pituuden asetus
8. Differentiaalisyötön asetus
9. Nopeuden asetus

SEWING ADVISOR™

Painamalla tätä kuvaketta voit avata laajennetun SEWING 
ADVISORIN™. Tässä voit valita kankaan, joka vastaa parhaiten 
ommeltavaa kangasta. Saumuri tekee tarvittavat säädöt automaattisesti 
ja antaa kangasta koskevat suositukset. Valittu kangas näkyy saumurin 
vieressä SEWING ADVISOR™ -kuvakkeessa.
A – Ohut kudottu D – Ohut joustava
B – Normaali kudottu E – Normaali joustava
C – Vahva kudottu F – Vahva joustava

OMPELEEN VALINTA
Voit liikkua ompeleesta toiseen painamalla ommelvalintanuolia (6). (Yleiskuva ompeleista on sivulla 29.) Valittu ommel näkyy 
todellisessa koossa, samoin ompeleen numero ja nimi.

Saat parhaan ompelutuloksen, kun näppäilet SEWING ADVISORIIN™ ommeltavan kankaan tyypin ja painon (ks. edellä). 
Saumuri tekee valitulle ompeleelle sopivat säädöt.
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OMPELEIDEN SÄÄDÖT
Saumuri valitsee sopivimmat säädöt valitulle ompeleelle ja kankaalle. Voit silti tehdä ompeleeseen omia säätöjä.

Muutokset vaikuttavat vain valittuna olevaan ompeleeseen. Säädöt palautuvat oletusasetuksiksi, jos valitset toisen ompeleen. 
Muutetut asetukset eivät tallennu automaattisesti, kun katkaiset virran saumurista.

Kun oletusasetusta on muutettu, se näkyy näytöllä käännettunä arvona.

10 11 12

1315

14

10 11 12

13
15

14

Ompelusuositukset
Neulakokoa, neulan asemaa ja leikkuuleveyttä koskevat suositukset ovat aina 
näkyvissä ompelutilassa. Kun valitset ompeleen, näytölle tulee ponnahdusikkuna, 
jossa suositukset ovat näkyvissä. Säädä saumuri suositusten mukaan ja sulje 
ponnahdusikkuna painamalla OK.

10. Teränsuojus S/Peitetikkitaso C
11. Yläterän asento S/C
12. Siepparinmuunnun kytkettynä/poissa 
13. Kiinnitysvivun asetus S/C
14. Paininjalan puristus
15. Luonnospiikin asetus N/R
Valitusta ompeleesta on laajemmat suositukset Infojärjestelmässä, ks. s. 16.

Langankireys
Voit säätää langankireyttä painamalla saumurin langankireyspainikkeita (+/-). 
Näytölle tulee ponnahdusikkuna, jossa näkyy kunkin langan nykyinen kireys. Kun 
arvoa muutetaan, numero kääntyy.
Sulje langankireyden säätöikkuna painamalla "OK" ja palaa normaaliin 
ompelutilaan.
Huom: Langankireyden säätö on paras tehdä pienin askelin korkeintaan puoli numeroa 
kerrallaan. Kokeile ommelta aina tilkulle ennen varsinainen työn aloittamista. 

Sivulla 41 on taulukko, josta näet kunkin ommeltyypin langankireyssuosituksen.

Tikin pituus
Säädä tikin pituutta painamalla tikin pituuden kuvakkeen vieressä (+) tai (-). Paina 
(+), jos haluat pidemmän tikin ja (-), jos haluat lyhemmän. Kun arvoa muutetaan, 
numero kääntyy.

Differentiaalisyötön säätö
Säädä differentiaalisyöttöä painamalla kuvakkeen vieressä (+) tai (-). Paina (+), 
jos haluat pidemmän tikin ja (-), jos haluat lyhyemmän. Kun arvoa muutetaan, 
numero kääntyy.

Sivulla 40 on yksityiskohtaisempi opastus differentiaalisyötön säätämisestä.

OMPELUNOPEUS
Jokaisella ompeleella on esisäädetty ompelunopeus. Säädä maksiminopeutta 
painamalla kuvakkeen vieressä (+) tai (-). Valittavana on viisi eri nopeutta, ja valittu 
arvo näkyy kyseisessä kuvakkeessa. 
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OMAN OMPELEEN TALLENTAMINEN
Jos olet tehnyt johonkin ompeleeseen omia säätöjä, voit tallentaa 
säädetyn ompeleen omaan valikkoosi. Ompeleen nimi ja numero 
tallentuvat yhdessä kankaan, langankireyden ja differentiaalisyötön 
säädön sekä tikin pituuden kanssa. Ompeleiden tallentamista varten on 
30 muistia.

Tallenna säädetty ommel painamalla Tallenna ommel -painiketta 
(näytön oikeassa reunassa), jolloin avautuu tallennusvalikko. 

Etsi tyhjä muisti selaamalla niitä nuolella. Jos ruudussa ei näy ommelta, 
muisti on vapaa, ja voit tallentaa ompeleesi siihen. Paina muistia, niin 
ommel tallentuu. Tiedot ompeleesta näkyvät valitussa muistissa.

Varattuun muistiin tallentaminen
Jos laatikossa näkyy ommel, kyseinen muisti on varattu. Voit tallentaa 
aiemmin tallennetun ompeleen tilalle. Paina ommelta, niin se tallentuu. 
Ponnahdusikkunassa kysytään, haluatko poistaa aiemmin tallennetun 
ompeleen (paina "KYLLÄ"). Tiedot ompeleesta näkyvät valitussa 
muistissa. Tallennusikkuna sulkeutuu ja palaat ompelutilaan.

Peruuta tallennus painamalla kuvaketta "EI". Saumuri palaa tilaan 
"Tallenna ommel", ja voit valita toisen muistin.

OMAN OMPELEEN POISTAMINEN
Jos haluat poistaa tallentamasi ompeleen, selaa muisteja nuolella. 
Käännetty ommelnumero ilmaiseen valitun ompeleen. Paina Clear-
painiketta. Ponnahdusikkunassa pyydetään vahvistamaan poisto.

Paina uudelleen Tallenna ommel -kuvaketta, jos haluat palata 
ompelutilaan.

OMAN OMPELEEN LATAAMINEN
Voit ladata tallentamasi ompeleen painamalla Lataa-painiketta.

Voit selata luetteloa selailupalkin muolilla. Valitse ommel luettelosta 
painamalla sitä. 

Näytölle tulee ponnahdusikkuna, jossa on tarkat tiedot ompeleesta. 
Paina "KYLLÄ", jos haluat ladata kyseisen ompeleen, ja "EI", jos haluat 
peruuttaa ja palata Lataa ommel -luetteloon.

Paina uudelleen Lataa ommel -kuvaketta, jos haluat palata ompelutilaan.
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ASETUSVALIKKO
Avaa asetusvalikko painamalla Asetukset-painiketta. Tässä voit säätää 
saumurin asetuksia. Asetuksiin tehdyt muutokset pysyvät saumurin muistissa 
myös silloin, kun katkaiset siitä virran.

Näytön kontrasti
Muuta kosketusnäytön kontrastia tarpeen mukaan painamalla + tai -. 
Kontrastin arvo näytetään kuvakkeiden -/+  vieressä.

Ääni
Kytke ääni käyttöön ja pois painamalla kovaääninen-kuvaketta. Ruksi 
kovaäänisen päällä ilmaisee äänen olevan pois käytöstä. 

Kieli
Nuolia painamalla voit selata kaikkia valittavana olevia kieliä. Kieli vaihtuu 
jokaisella painalluksella.

Kosketusnäytön kalibroiminen
Näyttö on silloin tällöin kalibroitava, jotta kuvakkeet reagoisivat painalluksiin 
täsmällisesti. Paina kalibrointikuvaketta, niin näytölle avautuu ikkuna 
kalibrointia varten. Paina ensin vasemmassa yläkulmassa olevaa ristiä (1) 
ja sitten oikeassa alakulmassa olevaa ristiä (2). Kalibrointinäyttö sulkeutuu 
automaattisesti, kun olet painanut toista ristiä.

Sulje asetusvalikko painamalla Asetukset-painiketta uudelleen.

INFOVALIKKO
Saat lisätietoa valitusta ompeleesta painamalla infopainiketta Ensimmäisellä 
välilehdellä kerrotaan, mihin ommelta käytetään. Toisella välilehdellä on 
tärkeitä vinkkejä ja kolmannella kerrotaan, millaisille kankaille ommel sopii. 
Neljännellä välilehdellä näet koneen suositusasetukset valitulle ompeleelle.

Sivulla 14 selitetään eri suositusten merkitys

Sulje Info painamalla painiketta uudelleen.

PONNAHDUSIKKUNAT
Etuluukku on auki
Turvallisuussyistä saumuri ei käynnisty etuluukun ollessa auki. 
Ponnahdusikkuna sulkeutuu, kun etuluukku suljetaan.

Varoitus, ylikuormitus, odota!
Jos ompelet hyvin paksua kangasta tai jos saumuri juuttuu ompelun 
aikana, päämoottori saattaa ylikuormittua. Silloin saumuri pysähtyy. 
Ponnahdusikkuna sulkeutuu, kun päämoottori ja virranjakelu toimivat jälleen 
normaalisti.

Paininjalka on ylhäällä
Ompelua ei voi aloittaa, jos paininjalka on ylhäällä. Ponnahdusikkuna 
sulkeutuu, kun paininjalka on laskettu.

Nosta paininjalka kalibrointia varten
Paininjalan pitää olla ylhäällä, kun saumuriin kytketään virta. 
Ponnahdusikkuna sulkeutuu, kun paininjalka on nostettu.
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YLEISIÄ LANGOITUSOHJEITA
Etuluukun sisäpuolella oli värikoodattu langoitusohje. Langoita ensin siepparit ja sitten neulat oikealta vasemmalle.

Tutustu alla olevaan taulukkoon, jossa kerrotaan erivahvuisille kankaille ja langoille sopivista neuloista.

Vinkki: Uusi saumurisi on langoitettu 4-lankaista simultaanitikkiä varten. Solmi omat lankasi näihin lankoihin ja vedä langat varovasti 
saumurin läpi. Tällä tavoin ensimmäinen langoitus sujuu helposti.

Huom: Jos alasiepparin lanka irtoaa, tee näin:

1. Vedä langat pois neulasta tai neuloista. 

2. Langoita alasieppari  

3. Langoita neula/neulat

OHUT KANGAS
(voilee, kreppi, georgette jne.)

KESKIVAHVA KANGAS
(puuvilla, villa, satiini jne.)

VAHVA KANGAS
(denim, jersey, tweed jne.)

Neulat

 12

Neulat

 14

Neulat

 14

Lanka

Polyester
(  lamenttilanka)

Kierteinen lanka
 60/2 -  100/3

Kierteinen lanka
 80/3 -  100/3

Lanka

Kierteinen lanka
 60/2

Lanka

Kierteinen lanka
 50/2 -  60/2

3
HUSKYLOCK™ S25-SAUMURIN LANGOITTAMINEN

Neula- ja lankasuositukset
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LANGOITA YLÄSIEPPARI (VIHREÄ)
Nosta paininjalka, niin langankiristys vapautuu.• 

Tuo lanka takaa eteen lankatelineessä (1) olevan • 
langanohjaimen läpi.

Pujota lanka saumurin päällä olevaan langan-• 
ohjaimeen viemällä sitä vasemmalle, kunnes se napsahtaa 
paikalleen. Vedä lanka sitten painikkeen oikeaa puolta pitkin 
kuvan mukaisesti (2). 

Pidä langasta kiinni molemmin käsin ja vie se kiristyslevyjen • 
väliin. Tarkista, että se on 
kunnolla paikallaan vetämällä sitä alaspäin (3).

Pujota siepparialueen langat vihreällä • 
koodattujen langoitusohjeiden 
mukaisesti (4-9). 

Pujota lanka pinseteillä yläsiepparin reikään • 
edestä taaksepäin (9).

Vedä noin 10 cm lankaa siepparin läpi ja vie se pistolevyn • 
takaosaan. 

2

3

4
5

67

89

1

2
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LANGOITA ALASIEPPARI (SININEN)

Nosta paininjalka, niin langankiristys vapautuu.• 

Tuo lanka takaa eteen lankatelineessä (1) olevan • 
langanohjaimen läpi.

Pujota lanka saumurin päällä olevaan langanohjaimeen • 
viemällä sitä vasemmalle, kunnes se napsahtaa paikalleen. 
Vedä lanka sitten painikkeen oikeaa puolta pitkin kuvan 
mukaisesti (2). 

Pidä langasta kiinni molemmin käsin ja vie se • 
kiristyslevyjen väliin. Tarkista, että se on kunnolla 
paikallaan vetämällä sitä alaspäin (3).

Käännä käsipyörää itseesi päin, kunnes sieppari on 10 • 
mm:n päässä pistolevyn reunasta.

Pujota siepparialueen langat sinisellä koodattujen • 
langoitusohjeiden mukaisesti (4-10). 

Vie lanka langanohjaimen läpi (4).• 

Vie lanka langanohjaimen takimmaisen uran läpi (5).• 

Jatka langoittamista ohjainten 6-8 läpi.• 

Pujota viimeiseen langanohjaimeen (9) vetämällä lankaa 10 • 
cm langanohjaimen 8 läpi.

Vinkki: Siirrä luonnospiikki asentoon R helpottaaksesi 
langoittamista. Muista palauttaa luonnospiikki asentoon N ennen 
ompelun aloittamista. 

Vaihtoehto 1
Vie lanka langoitusvivun V-uraan (A). Vedä langoitusvipu 
(B) paikalleen ylös, niin lanka napsahtaa langanohjaimeen 
9. Pujota lanka pinseteillä siepparin silmään (10) etukautta 
taakse.

Vaihtoehto 2
Pujota lanka pinseteillä siepparin silmään (10) etukautta 
taakse.  Tarkista, että lanka kulkee langoitusvivun V-urassa 
(A). Pidä vasemmalla kädellä napakasti kiinni langanpäästä 
ja vedä langoitusvipu (B) paikalleen niin, että lanka 
napsahtaa langanohjaimeen 9. 

2

A

1

2

B

A

B

Vaihtoehto 1 Vaihtoehto 2

6

7
8

10

3

45

9

9
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LANGOITA KETJUTIKKI/ 
PEITETIKKISIEPPARI (VIOLETTI)  

Nosta paininjalka, niin langankiristys vapautuu.• 

Tuo lanka takaa eteen lankatelineessä (1) olevan • 
langanohjaimen läpi.

Pujota lanka saumurin päällä olevaan langanohjaimeen • 
viemällä sitä vasemmalle, kunnes se napsahtaa paikalleen. 
Vedä lanka sitten painikkeen oikeaa puolta pitkin kuvan 
mukaisesti (2). 

Pidä langasta kiinni molemmin käsin ja vie se • 
kiristyslevyjen väliin. Tarkista, että se on kunnolla 
paikallaan vetämällä sitä alaspäin (3).

Käännä käsipyörää, kunnes ketjutikkisieppari on • 
äärioikealla. 

Pujota siepparialueen langat violetilla koodattujen • 
langoitusohjeiden mukaisesti (4-11). 

Vie lanka langanohjaimen läpi (4).• 

Vie lanka langanohjaimen etummaisen uran läpi (5).• 

Jatka langoittamista ohjainten 6-7 läpi.• 

• Pujota lanka ketjutikin langanohjaimeen (8) pitämällä 
lankaa ohjainpienan edessä ja vetämällä sitä sitten taakse 
ja ylös, kunnes lanka on langanohjainlenkin sisällä ja 
jousen alla.

Pujota viimeiseen langanohjaimeen (10) vetämällä lankaa • 
10 cm langanohjaimen 9 läpi.

Vaihtoehto 1
Vie lanka langoitusvivun V-uraan (A). Vedä langoitusvipu 
(B) paikalleen ylös, niin lanka napsahtaa langanohjaimeen 
10. Pujota lanka pinseteillä siepparin silmään (11) 
etukautta taakse.

Vaihtoehto 2
Pujota lanka pinseteillä siepparin silmään (11) etukautta 
taakse.  Tarkista, että lanka kulkee langoitusvivun 
vasemmassa V-urassa (A). Pidä vasemmalla kädellä 
napakasti kiinni langanpäästä ja vedä langoitusvipu (B) 
paikalleen niin, että lanka napsahtaa langanohjaimeen 10. 

2

1

2

3

4

5

A

B

6

7

9

11

B

A

Vaihtoehto 1 Vaihtoehto 2

8

10

10
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1
2

LANGOITA OIKEA NEULA (PUNAINEN) 

(kohta B neulatangossa)

Nosta paininjalka, niin langankiristys vapautuu. • 

Tuo lanka takaa eteen lankatelineessä (1) olevan • 
langanohjaimen läpi.

Pujota lanka saumurin päällä olevaan langanohjaimeen • 
viemällä sitä vasemmalle, kunnes se napsahtaa paikalleen. 
Vedä lanka sitten painikkeen oikeaa puolta pitkin kuvan 
mukaisesti (2). 

Pidä langasta kiinni molemmin käsin ja vie se • 
kiristyslevyjen väliin. Tarkista, että se on kunnolla 
paikallaan vetämällä sitä alaspäin (3).

Pujota lanka kohdista (4-9).

Pujota lanka langanohjaimen (5) takimmaiseen • 
uraan ja langannostajan (6) uraan. Pujota sitten lanka 
langanohjainten (7) ja (8) oikeanpuoleiseen uraan.

Tarkista ennen langan pujottamista neulaan, että se kulkee • 
neulatangon (9) alareunassa olevan ohjaimen takaa.

Pujota lanka neulansilmään. Käytä neulansilmään • 
pujottamisen apuna langoitinta (ks. s. 27).

Vedä neulansilmän läpi noin 10 cm lankaa.• 

Vie lanka paininjalan alta taakse.• 

2

3

4

5

6

7

8

9
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LANGOITA VASEN NEULA (KELTAINEN)

(kohta A neulatangossa)

Nosta paininjalka, niin langankiristys vapautuu. • 

Tuo lanka takaa eteen lankatelineessä (1) olevan • 
langanohjaimen läpi.

Pujota lanka saumurin päällä olevaan langanohjaimeen • 
viemällä sitä vasemmalle, kunnes se napsahtaa 
paikalleen. Vedä lanka sitten painikkeen oikeaa puolta 
pitkin kuvan mukaisesti (2). 

Pidä langasta kiinni molemmin käsin ja vie se • 
kiristyslevyjen väliin. Tarkista, että se on kunnolla 
paikallaan vetämällä sitä alaspäin (3).

Pujota lanka kohdista (4-9).

Pujota lanka langanohjaimen (5) keskimmäiseen • 
uraan ja langannostajan (6) uraan. Pujota sitten lanka 
langanohjainten (7) ja (8) keskimmäiseen uraan.

Tarkista ennen langan pujottamista neulaan, että se • 
kulkee neulatangon (9) alareunassa olevan ohjaimen 
takaa.

Pujota lanka neulansilmään. Käytä neulansilmään • 
pujottamisen apuna langoitinta (ks. s. 27).

Vedä neulansilmän läpi noin 10 cm lankaa.• 

Vie lanka paininjalan alta taakse.• 

2

6

7

8

9

5

4

1

2

3
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LANGOITA VASEN/KETJUTIKKINEULA 
(KELTAINEN)

(kohta D neulatangossa)

Nosta paininjalka, niin langankiristys vapautuu. • 

Tuo lanka takaa eteen lankatelineessä (1) olevan • 
langanohjaimen läpi.

Pujota lanka saumurin päällä olevaan langanohjaimeen • 
viemällä sitä vasemmalle, kunnes se napsahtaa paikalleen. 
Vedä lanka sitten painikkeen oikeaa puolta pitkin kuvan 
mukaisesti (2).

Pidä langasta kiinni molemmin käsin ja vie se • 
kiristyslevyjen väliin. Tarkista, että se on kunnolla 
paikallaan vetämällä sitä alaspäin (3).

Pujota lanka kohdista (4-9).

Pujota lanka langanohjaimen (5) keskimmäiseen • 
uraan ja langannostajan (6) uraan. Pujota sitten lanka 
langanohjainten (7) ja (8) keskimmäiseen uraan.

Tarkista ennen langan pujottamista neulaan, että se kulkee • 
neulatangon (9) alareunassa olevan ohjaimen edestä.

Pujota lanka neulansilmään. Käytä neulansilmään • 
pujottamisen apuna langoitinta (ks. s. 27).

Vedä neulansilmän läpi noin 10 cm lankaa.• 

Vie lanka paininjalan alta taakse. • 

2

6

7

8

9

5

4

1

2

3
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PEITETIKKINEULOJEN LANGOITTAMINEN

Langoita neulat seuraavassa järjestyksessä: oikea (E) - keskimmäinen 
(D) - vasen (C)

Oikean peitetikkineulan (vihreä) langoittaminen
(kohta E neulatangossa)

Nosta paininjalka, niin langankiristys vapautuu. • 

Tuo lanka takaa eteen lankatelineessä (1) olevan • 
langanohjaimen läpi.

Pujota lanka saumurin päällä olevaan langanohjaimeen • 
viemällä sitä vasemmalle, kunnes se napsahtaa paikalleen. 
Vedä lanka sitten painikkeen oikeaa puolta pitkin kuvan 
mukaisesti (2). 

Pidä langasta kiinni molemmin käsin ja vie se • 
kiristyslevyjen väliin. Tarkista, että se on kunnolla 
paikallaan vetämällä sitä alaspäin (3).

Pujota lanka kohdista (4-9).

Pujota lanka langanohjaimen (5) takimmaiseen uraan • 
ja langannostajan (6) uraan. Pujota sitten  lanka 
langanohjainten (7) ja (8) oikeanpuoleiseen uraan.

Tarkista ennen langan pujottamista neulaan, että se kulkee • 
neulatangon (9) alareunassa olevan ohjaimen edestä.

Pujota lanka neulansilmään. Käytä neulansilmään • 
pujottamisen apuna langoitinta (ks. s. 27).

Vedä neulansilmän läpi noin 10 cm lankaa.• 

Vie lanka paininjalan alta taakse.• 

2

4

5

6

7

8

9

1

2

3
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Keskimmäisen peitetikki / 
ketjutikkineulan (punainen) langoittaminen
(kohta D neulatangossa)

Nosta paininjalka, niin langankiristys vapautuu. • 

Tuo lanka takaa eteen lankatelineessä (1) olevan • 
langanohjaimen läpi.

Pujota lanka saumurin päällä olevaan langanohjaimeen • 
viemällä sitä vasemmalle, kunnes se napsahtaa paikalleen. 
Vedä lanka sitten painikkeen oikeaa puolta pitkin kuvan 
mukaisesti (2). 

Pidä langasta kiinni molemmin käsin ja vie se • 
kiristyslevyjen väliin. Tarkista, että se on kunnolla 
paikallaan vetämällä sitä alaspäin (3).

Pujota lanka kohdista (4-9).

Pujota lanka langanohjaimen (5) keskimmäiseen • 
uraan ja langannostajan (6) uraan. Pujota sitten lanka 
langanohjainten (7) ja (8) keskimmäiseen uraan.

Tarkista ennen langan pujottamista neulaan, että se kulkee • 
neulatangon (9) alareunassa olevan ohjaimen edestä.

Pujota lanka vasempaan neulaan. Käytä neulansilmään • 
pujottamisen apuna langoitinta (ks. s. 27).

Vedä neulansilmän läpi noin 10 cm lankaa.• 

Vie lanka paininjalan alta taakse. • 

2

6

7

8

9

5

4

1
2

3
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Vas. peitetikkineulan (keltainen) langoittaminen
(kohta C neulatangossa)

Nosta paininjalka, niin langankiristys vapautuu. • 

Tuo lanka takaa eteen lankatelineessä (1) olevan • 
langanohjaimen läpi.

Pujota lanka saumurin päällä olevaan langanohjaimeen • 
viemällä sitä vasemmalle, kunnes se napsahtaa paikalleen. 
Vedä lanka sitten painikkeen oikeaa puolta pitkin kuvan 
mukaisesti (2). 

Pidä langasta kiinni molemmin käsin ja vie se • 
kiristyslevyjen väliin. Tarkista, että se on kunnolla 
paikallaan vetämällä sitä alaspäin (3).

Pujota lanka kohdista (4-9).

Pujota lanka langanohjaimen (5) etummaiseen uraan • 
ja langannostajan (6) uraan. Pujota sitten lanka 
langanohjainten (7) ja (8) vasempaan uraan.

Tarkista ennen langan pujottamista neulaan, että se kulkee • 
neulatangon (9) alareunassa olevan ohjaimen edestä.

Pujota lanka vasempaan neulaan. Käytä neulansilmään • 
pujottamisen apuna langoitinta (ks. s. 27).

Vedä neulansilmän läpi noin 10 cm lankaa.• 

Vie lanka paininjalan alta taakse.• 

2

6

7

8

9

5

4

1

2

3
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LANGOITIN

Langanpujotus sujuu helpommin, jos käytät apuna 
tarvikerasiassa olevaa pujotinta.

Käännä käsipyörää niin, että neulat ovat yläasennossa ja 
laske sitten paininjalka. Tarkista, että jokin langoittimen 
suorakaiteen muotoisista merkeistä osoittaa ylöspäin. Vie 
lanka oikealta vasemmalle langoittimen kärjessä olevaan 
koloon.

Aseta langoitin neulaa vasten. Kuljeta langoitinta neulaa 
pitkin alas ja paina sitä kevyesti neulaa vasten, jolloin pieni 
metallipiena työntää langan neulansilmään ja neulan taakse 
muodostuu lankalenkki.

Vedä langoittimella lenkistä, jolloin lanka menee kokonaan 
neulansilmän läpi.

LANGAN VAIHTAMINEN

Helpoiten langan vaihtaminen sujuu seuraavasti:

1. Katkaise lanka kartion läheltä, teleskooppilankatelineen 
ohjainten takaa.

2. Ota kartio pois ja aseta uusi kartio lankatappiin.

3. Solmi uuden ja vanhan langan päät yhteen. Katkaise 
langanpäät 2-3 cm:n mittaisiksi ja vedä langoista 
nähdäksesi, että solmut ovat tiukalla. 

4. Nosta paininjalka, niin langankiristys vapautuu.

5. Vedä langat saumurin läpi yksi kerrallaan, kunnes solmut 
ovat neulojen edessä. Jos langat eivät tule helposti läpi, 
tarkista, ovatko langat sotkeutunet langaohjaimiin tai 
juuttuneet lankatelineeseen.

6. Katkaise lanka solmun takaa ja pujota neulansilmään.

Huom: Käyttäessäsi normaaleja pieniä lankarullia saumurissa, 
aseta aina lankarullan pidike rullan päälle. Näin estetään langan 
tarttuminen rullan reunaan.
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4
OMPELEET & OMPELUTEKNIIKAT

OMMEL
A B

C D E N/R S/C
Y R G B P

5-LANKAINEN LEVEÄ VARMUUSTIKKI
Yhdistäminen vahvistetulla tikillä ja 
samanaikainen yliluottelu Kestävä ketjutikki 
ja samanaikainen yliluottelu vaatteiden 
ompeluun, tilkkutöihin ja muihin kohteisiin.

A ja D N N Ei S • • • • •

5-LANKAINEN KAPEA VARMUUSTIKKI 
Yhdistäminen vahvistetulla tikillä ja 
samanaikainen yliluottelu. Kestävä ketjutikki 
ja samanaikainen yliluottelu vaatteiden 
ompeluun, tilkkutöihin ja muihin kohteisiin.

B ja D N N Ei S • • • • •

OMPELEET
Seuraavassa esitellään kaikki Huskylock s25:n ompeleet. Kun valitset kankaan ja ompeleen, saumuri säätää automaattisesti 
langankireyden, tikin pituuden, differentiaalisyötön ja paininjalan puristuksen. Taulukossa näytetään säädöt, jotka on tehtävä 
manuaalisesti. Kullekin ompeleelle/kankaalle esisäädetyt langankireydet ovat suositusarvoja, jotka perustuvat normaaleihin 
ompelutilanteisiin. Saatat joutua muuttamaan säätöjä ompeleen, kangastyypin tai langan mukaisesti 
(Ks. s. 14 ja 41, joilla on yksityiskohtaisempi selostus langankireyden säädöstä).

Kuvakkeiden selitykset
A B

C D E
Neulan asema Siepparinmuunnin

Leikkuuleveys S/C Yläterän, lukitusvivun ja teränsuojuksen S tai peitetikkitason C 
asetukset

N/R Luonnospiikin säätö Osoittaa kunkin ompeleen langoitustien. 
Y =  keltainen, R = punainen, G = vihreä, B = sininen, P = violetti

1

2
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OMMEL
A B

C D E N/R S/C
Y R G B P

4-LANKAINEN HUOLITTELU
Kaikki joustoa vaativiin saumoihin, kuten 
pääntiet, sivusaumat, hihat jne. 4-lankaisella 
simultaanitikillä voidaan ommella myös 
erikoistekniikoita kuten poimutuksia, 
kiinnittää terejalalla (lisätarvike) tereitä ja 
kuminauhajalalla (lisätarvike) kuminauhoja.

A ja B N N Ei S • • • •

4-LANKAINEN LEVEÄ VARMUUSTIKKI
Yhdistäminen vahvistetulla tikillä ja 
samanaikainen yliluottelu. Tarvitaan 
siepparinmuunnin.

A ja D N N Kyllä S • • • •

4-LANKAINEN KAPEA VARMUUSTIKKI
Yhdistäminen vahvistetulla tikillä ja 
samanaikainen yliluottelu. Tarvitaan 
siepparinmuunnin.

B ja D N N Kyllä S • • • •

3-LANKAINEN LEVEÄ HUOLITTELU 
Kahden joustavan kankaan yhdistäminen 
tai yhden ohuen tai keskivahvan kankaan 
yliluottelu. Voit ommella koristenyörejä 
käyttämällä sieppareissa paksumpia lankoja. 
(Pidä kättä paininjalan takana ja vedä 
lankaketjua hitaasti ja varovasti taaksepäin 
ompelun aikana; yritä pitää langankireys 
samanlaisena kuin ommellessasi kangasta.)

A N N Ei S • • •

3-LANKAINEN KAPEA HUOLITTELU
1-neulaista 3-lankaista huolittelua käyteään 
tavallisten kankaiden saumaamiseen. 
Käytettäessä oikeaa neulaa syntyy 4 mm:n 
levyinen ommel.

B N N Ei S • • •
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OMMEL
A B

C D E N/R S/C
Y R G B P

3-LANKAINEN KAPEA REUNAOMMEL
Kahden joustavan kankaan yhdistäminen 
tai yhden ohuen kankaan yliluottelu. 
Käytetään usein koristelaskosten ompeluun. 
Pujota sieppareihin koristelanka ja neulaan 
tavallinen saumurilanka. Mielenkiintoinen 
efekti syntyy, kun käytät siepareissa erivärisiä 
lankoja.

Tätä omemlta ei suositella paksuille kankaille.

B N R Ei S • • •

3-LANKAINEN LEVEÄ TASOSAUMA 
(sivu 37)
Joustavien kankaiden yhdistämiseen 
koristeompeleella, jossa joko tasosauman 
puoli tai tikapuuommel tulee työn oikealle 
puolelle. Luo erilaisia efektejä käyttämällä 
sieppareissa koristelankaa.

A N N Ei S • • •

3-LANKAINEN KAPEA TASOSAUMA 
(sivu 37)
Joustavien kankaiden yhdistämiseen 
koristeompeleella, jossa joko tasosauman 
puoli tai tikapuuommel tulee työn oikealle 
puolelle. Luo erilaisia efektejä käyttämällä 
sieppareissa koristelankaa.

B N N Ei S • • •

3-LANKAINEN LEVEÄ HUOLITTELU 
Ohuiden kankaiden reunahuolittelu. 
Säätämällä differentiaalisyöttöä voit 
ommella reunan aaltoilevaksi.

A N N Ei S • • •

3-LANKAINEN KAPEA HUOLITTELU
Ohuiden kankaiden reunahuolittelu. 
Säätämällä differentiaalisyöttöä voit 
ommella reunan aaltoilevaksi.

B N N Ei S • • •
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OMMEL
A B

C D E N/R S/C
Y R G B P

3-LANKAINEN JOUSTAVA OMMEL
Erityisen joustavien kankaiden ompeluun. 
Ompeleesta tulee vielä joustavampi, jos 
käytät sieppareissa joustavaa kreppilankaa. 
Säädä langankireys sopivaksi.

A ja B N N Kyllä S • • •

3-LANKAINEN KIERTOPÄÄRME (sivu 36)
Ohuiden kankaiden reunahuolitteluun. 
Tällä ompeleella syntyy kaunis viimeistely 
silkkihuiveihin sekä tyynyn röyhelöiden 
ja lautasliinojen reunoihin.  Kaunis 
kiertopäärme syntyy, kun pujotat 
yläsieppariin koristelankaa ja neulaan ja 
alasieppariin ohutta ompelulankaa.

Tätä ommelta ei suositella vahvoille kudotuille, 
normaaleille joustaville eikä vahvoille joustaville 
kankaille.

B N R Ei S • • •

2-LANKAINEN LEVEÄ HUOLITTELU 
Ohuiden ja keskivahvojen kankaiden yhden 
kangaskerroksen yliluotteluun. Tarvitaan 
siepparinmuunnin.

A N N Kyllä S • •

2-LANKAINEN KAPEA HUOLITTELU 
Ohuiden ja keskivahvojen kankaiden yhden 
kangaskerroksen yliluotteluun. Tarvitaan 
siepparinmuunnin.

B N N Kyllä S • •

2-LANKAINEN KAPEA REUNAOMMEL
Ohuiden kankaiden reunahuolitteluun. 
Tarvitaan siepparinmuunnin.

Tätä ommelta ei suositella vahvoille kudotuille, 
normaaleille joustaville eikä vahvoille joustaville 
kankaille.

B N R Kyllä S • •
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OMMEL
A B

C D E N/R S/C
Y R G B P

2-LANKAINEN LEVEÄ TASOSAUMA 
(sivu 32)
Joustavien kankaiden yhdistämiseen 
koristeompeleella, jossa joko tasosauman 
puoli tai tikapuuommel tulee työn oikealle 
puolelle. Luo erilaisia efektejä käyttämällä 
sieppareissa koristelankaa. Tarvitaan 
siepparinmuunnin.

A N N Kyllä S • •

2-LANKAINEN LEVEÄ HUOLITTELU
Koristeellinen huolittelu vaatteisiin 
ja kodintekstiileihin. Tarvitaan 
siepparinmuunnin.

A N N Kyllä S • •

2-LANKAINEN KAPEA HUOLITTELU 
Kaunis viimeistely ohuisiin kankaisiin. 
Ompele tämä ommel läpinäkyvällä 
langalla, niin reunaompeleesta tulee miltei 
huomaamaton ja erittäin kaunis. Tarvitaan 
siepparinmuunnin..

B N N Kyllä S • •

2-LANKAINEN KIERTOPÄÄRME (sivu 36)
Ohuiden kankaiden reunaan: silkkihuivit 
sekä tyynyn röyhelöiden ja lautasliinojen 
reunoihin.  Pujota sieppariin koristelanka, 
esim. nro 40 rayonlanka, niin reunaan 
syntyy kaunis satiiniommel. Tarvitaan 
siepparinmuunnin.

Ei vahvoille kudotuille, normaaleille joustaville 
eikä vahvoille joustaville kankaille.

B N R Kyllä S • •

KOLMOISPEITETIKKI (sivu 36)
Joustavien kankaiden päärmeisiin ja 
kaikenlaisten kankaiden koristeluun. Pujota 
sieppariin koristelankaa.

C, D, E – R Ei C • • • •
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OMMEL
A B

C D E N/R S/C
Y R G B P

PEITETIKKI, LEVEÄ (sivu 36)
Joustavien kankaiden päärmeisiin ja 
kaikenlaisten kankaiden koristeluun. Pujota 
sieppariin koristelankaa. 

C ja E – R Ei C • • •

PEITETIKKI, KAPEA (sivu 36)
Joustavien kankaiden päärmeisiin ja 
kaikenlaisten kankaiden koristeluun. Pujota 
sieppariin koristelankaa.

C ja D – R Ei C • • •

KETJUTIKKI (sivu 38)
Kaikenlaiseen ompeluun; yhdistäminen, 
päärmeet, tilkkutyöt. Ketjutikki sopii myös 
harsimiseen, koska se on helppo purkaa 
- eikä lanka lopu kesken kuten tavallisen 
ompelukoneen alalanka. Pujota sieppariin 
koristelankaa.

D – R Ei C • •
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ALOITA OMPELU 
Nuppineulojen sijoittaminen
Kun kiinnität kankaita yhteen nuppineuloilla, sijoita ne 
paininjalan vasemmalle puolelle. Silloin ne on helppo irrottaa, 
ja samalla ne ovat poissa leikkuuterän ulottuvilta.

Varoitus: Nuppineulojen yli ompeleminen vahingoittaa leikkuuterää ja 
saattaa pilata sen kokonaan.

Kun saumuri on kokonaan langoitettu, sulje etuluukku • 
ja vie kaikki langat pistolevyn yli hiukan paininjalan 
vasemmalle puolelle.

Tarkista käsipyörää kääntämällä, että yläterä liikkuu oikein • 
alaterää vasten. Jos terät eivät liiku oikein, tarkista, ettei 
niiden väliin ole jäänyt kangas- tai lankapaloja.

Pidä langoista kiinni ja vedä kevyesti.• 

Käännä käsipyörää itseesi päin kaksi kolme täyttä • 
kierrosta, jolloin lankaketjua alkaa muodostua. Tarkista, 
että kaikki langat kietoutuvat pistolevyssä olevan 
luonnospiikin ympärille. Jos langat eivät kietoudu 
luonnospiikin ympärille, tarkista, että kaikki langat on 
pujotettu oikein.

Pidä edelleen kiinni lankaketjusta painaessasi • 
jalkasäädintä. Ompele, kunnes ketju on 5-8 cm:n 
pituinen.

Aseta kangas paininjalan alle ja tee koeompelu. Ohjaa • 
kangasta kevyesti vasemmalla kädellä. Älä vedä kangasta, 
sillä se saattaisi turmella neulan ja aiheuttaa sen 
katkeamisen.

Ompelun lopettaminen
Kun olet kankaan päässä, jatka ompelua ja vedä • 
kangas samalla varovasti takavasemmalle. Saumurilla 
ompeleminen lopetetaan näin. Tällä tavoin langat eivät 
lähde purkautumaan, ja samalla muodostuu lankaketju 
seuraavaa ompelukohdetta varten.

Katkaise lankaketju saumurin vasemmassa sivussa olevalla • 
lankaveitsellä 2-5 cm:n päästä paininjalan takaa. Vie langat 
lankaveitseen takakautta itseesi päin.

Vinkki: Aina kun olet langoittanut saumurin uudelleen, kokeile 
langankireyttä tilkulle ennen varsinaisen työn aloittamista. 

Vinkki: Saumurin paininjalassa on merkinnät, jotka ilmoittavat 
neulan aseman. Käytä niitä apuna ohjatessasi kangasta.

5-8 cm(2-3“)
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KIERTOPÄÄRME
Kiertopäärme sopii viimeistelyksi ohuille kankaille kuten ohuelle puuvillakankaalle, voileelle, organzalle, krepille jne. 
Langankireys säädetään siten, että kankaan reuna rullautuu ompelun aikana. Langankireyttä säätämällä voit vaikuttaa siihen, 
miten paljon kangas rullautuu. Kiertopäärmettä varten luonnospiikki on säädettävä asentoon R. 

Vinkki: Kaunis kiertopäärme syntyy, kun pujotat yläsieppariin koristelankaa ja neulaan ja alasieppariin ohutta ompelulankaa.

Huom: Kokeile ommelta aina tilkulle ennen varsinainen työn aloittamista. Pidä lankaketjusta kiinni aloittaessasi ompelun, jotta se ei kiertyisi 
ompeleen sisään.

Huom: Kiertopäärme voi kapeimmillaan olla noin 1,5 mm.

PEITETIKILLÄ OMPELEMINEN
Peitetikin käyttöalueita ovat sileiden yhdyssaumojen lisäksi pääntien päärmääminen, kanttaus tai päällitikkaus sekä t-paitojen 
ja svetarien helmapäärmeet. Peitetikki soveltuu parhaiten joustavien kankaiden ompeluun. Sillä voi ommella myös kudottuja 
kankaita.

Saumurin valmistelu
1. Ota pois käytöstä (asento C) liikkuva yläterä (sivu 10).

2. Aseta luonnospiikki asentoon R (sivu 12).

3. Irrota neula B ja neula A (jos ne ovat paikallaan).

4.  Kiinnitä neulat C, D ja/tai E, riippuen valitsemastasi peitetikkityypistä.

5. Poista yläsieppari käytöstä (sivu 11).

6. Irrota teränsuojus S ja kiinnitä sen tilalle peitetikkitaso C (sivu 12). Peitetikkitason merkinnät tarkoittavat etäisyyttä 
keskimmäisestä neulasta sentteinä ja tuumina. Käytä niitä apuna sijoittaessasi kangasta paininjalan alle. 

7. Sulje etuluukku.

Peitetikkisauman pään päätteleminen
Peitetikkisaumaa ei voi päättää tavallisen saumurisauman tapaan, koska silloin 
sauma purkautuisi, kun siepparilanka vedetään ulos ompelun lopuksi. Siksi sauma 
on pääteltävä seuraavalla tavalla.

Kun ommellaan kankaan reunaan saakka
1. Solmi ensin neulalangat (2 tai 3 lankaa) yhteen kuvassa esitetyllä tavalla. 

2. Solmi nämä langat siepparilankoihin.

3. Katkaise langat.

Kun ompelu lopetetaan kankaan keskellä
1. Vedä neulalangat (2 tai 3 lankaa) työn nurjalle puolelle ja solmi langat edellä 

kuvatulla tavalla.

2. Katkaise langat.

Huom: Tavallisesti langat eivät sauman alussa purkaudu, mutta ne kannattaa silti solmia 
edellä kerrotulla tavalla.
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Tavallinen tasosauma
1. Käytä vasenta tai oikeaa neulaa.

2. 2-lankainen tasosauma:  Asenna siepparinmuunnin (sivu 10). 
Pujota langat alasieppariin ja vasempaan (A) tai oikeaan 
(B) neulaan.

 3-lankainen tasosauma: Pujota langat ala- ja yläsieppariin 
sieppariin ja vasempaan (A) tai oikeaan (B) neulaan.

3. Aseta kahden kankaan nurjat puolet vastakkain, jos haluat 
ommella koristesauman työn oikealle puolelle. 

4. Ompele sauma; liika kangas leikataan pois. Neulalanka 
tekee V:n muotoisen kuvion työn nurjalle puolelle. 
Alasiepparilanka vedetään suoraksi kankaan reunaan.

5. Vedä kankaat erilleen, niin ompeleet vetäytyvät samalla 
suoriksi.

Koristetasosauma
1. Ota pois käytöstä liikkuva yläterä (C-asento) (sivu 10). 

Tässä ompeleessa kangasta ei leikata.

2. Tee kuten edellä kohdissa 1-3.

3. Käännä kangaspala kaksinkerroin nurjat puolet vastakkain 
ja ompele koristeommel oikealta puolelta taitoksen 
kohdalta. 

4. Aseta kangas niin, että osa ompeleesta osuu kankaan 
reunan ulkopuolelle.

5. Avaa kangas ja vedä puoliskot erilleen niin, että ommel 
asettuu litteäksi.

Vinkki: Yläsiepparilanka on tasosaumassa tärkein ja näkyvin. Pujota 
yläsieppariin koristelanka; alasieppariin ja neulaan tavallinen lanka.

Tikapuuommel
Kun haluat ommella tikapuuompeleen, pane kankaiden 
oikeat puolet vastakkain. Tässä neulalanka muodostaa 
tikapuuompeleen.

Tavallinen tasosauma Koristetasosauma

3-lankainen tikapuuommel

TASOSAUMAN OMPELEMINEN
Tasosauma muodostuu, kun ommellaan sauma ja sitten kankaat vedetään erilleen. Tasosaumaa voi käyttää sekä koristeellisena 
hyötyompeleena ompelemalla kaksi kangasta yhteen (tavallinen tasosauma) tai koristeena yhdelle kankaalle ommeltuna 
(koristetasosauma).

Tasosauman voi ommella kahdella tavalla. Joko kankaiden nurjat puolet vastakkain, jolloin syntyy koristeommel, tai oikeat 
puolet vastakkain, jolloin lopputuloksena on tikapuuommel.  
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KETJUTIKIN OMPELEMINEN
Ketjutikki ommellaan kahdella langalla, yhdellä neula- ja 
yhdellä siepparilangalla. Tavallisesti saumuri leikkaa kankaan 
ompeleen vierestä. Ketjurikki voidaan kuitenkin ommella 
haluttuun kohtaan vaikka kankaan keskelle. Nosta silloin 
yläterä asentoon C, ota yläsieppari pois käytöstä ja kiinnitä 
saumuriin peitetikkitaso C.

 Sammuta virta pääkytkimestä ja irrota pistoke pistorasiasta.

Saumurin valmistelu
1. Ota pois käytöstä liikkuva yläterä (C-asento) (sivu 10). 

Tässä ompeleessa kangasta ei leikata.

2. Poista yläsieppari käytöstä (sivu 11).

3. Irrota teränsuojus S ja kiinnitä sen tilalle peitetikkitaso C 
(sivu 12). Peitetikkitason merkinnät tarkoittavat etäisyyttä 
keskimmäisestä neulasta sentteinä ja tuumina. Käytä niitä 
apuna sijoittaessasi kangasta paininjalan alle. 

Ompelun aloittaminen ja lopettaminen
Kun aloitat ompelun, vedä lankaketjua kevyesti saumurin 
taakse, kunnes neula lävistää kankaan.

Kun aloitat ompelun heti langoittamisen jälkeen, ompele 2-3 
cm tilkulle ja jätä lankaketju sivulla 35 kerrottuun tapaan.

Lopeta ompelu vetämällä kangasta kevyesti saumurin taakse ja 
katkaise lankaketju.

OMPELUVINKKEJÄ 
Hiuslaskosten ompeleminen
1. Ompele koristehiuslaskokset kankaaseen ennen vaatteen 

osien leikkaamista.
2. Käytä oikeaa neulaa ja valitse kapea 3-lankainen 

huolitteluommel (ommel nro 7).
Huom: Tässä tekniikassa voi käyttää myös kiertopäärmettä.

3.  Ota pois käytöstä liikkuva yläterä (C-asento) (sivu 10). 
Tässä ompeleessa kangasta ei leikata.

4. Merkitse vesiliukoisella kangastussilla kankaaseen 
haluamasi määrä hiuslaskoksia.

5. Taita kangas kaksinkerroin nurjat puolet vastakkain ja 
ompele.

6. Silitä hiuslaskokset samaan suuntaan.

Neulan/neulojen laskeminen
Kun lopetat ompelun, kone pysähtyy aina neula(t) 
yläasennossa. Napauta jalkasäädintä kerran, niin neulat 
menevät alas. Neulat on hyvä pitää ala-asennossa, jos joudut 
asettelemaan langasta, samoin neula silloin, kun vaihdat 
suuntaa ommellessasi ketjutikkiä.

Ympyrän ompeleminen
(sopii vain paksuille ja keskivahvoille kankaille)

Lisätasossa on 13 reikää, joita käytetään apuna ympyrän 
ompelemisessa. Ompele ympyröitä niin, että liikkuva yläterä 
on käytössä (asento C) ( ks. s. 10), jolloin syntyy kaunis 
reunaommel, tai pois käytöstä (asento S), kun haluat ommella 
kauniita koristeita. 

1. Tee merkki halutun ympyrän keskipisteeseen ja pane 
kankaan alle tukikangas. 

2. Lävistä kangas merkin kohdalta nastalla 
(A). Kiinnitä nasta valitsemaasi reikään 
lisätasolla. Paina nasta ja sen vastakappale 
(B) yhteen. 

3. Laske paininjalka ja aloita ompelu. Nyt 
kangasta syötetään ympyrän muotoon nasta 
keskipisteenä. 

4.  Kun ympyrä on valmis, ompele pari kolme 
senttiä aloituskohdan yli. Pujota langat 
suurisilmäiseen neulaan, vie ne kankaan 
nurjalle puolelle ja päättele.

Lankaketjun päätteleminen
1. Pujota ketju suurisilmäiseen neulaan.
2. Työnnä neula sauman päähän ja vedä 

lankaketju sauman sisään.

Koristenyöri lankaketjulla
1. Ota pois käytöstä liikkuva yläterä (C-asento) 

(sivu 10).
2. Pujota lankaa ja twill-nauhaa paininjalan 

reiän kautta ja vedä paininjalan alle.
3. Ompele langan tai nauhan päälle 

lankaketjua.
4. Näin syntyvää nyöriä voi käyttää sellaisenaan 

tai palmikoida 3 tai 4 nauhaa yhteen.

A

B
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5
OMPELEIDEN SÄÄDÖT

OMMELLEVEYDEN SÄÄTÖ
Ommelta voi leventää ja kaventaa vaihtamalla neulan paikkaa tai 
muuttamalla leikkuuleveyttä.

Ommelleveyden säätö neulan paikkaa vaihtamalla.
A) Jos käytössä on vain vasen neula tai molemmat neulat, ommelleveys 

on 6 mm. 
B) Kun käytössä on vain oikea neula, ommelleveys on 4 mm.
C)  Kun käytössä on ketjutikkineula, ommelleveys on 9 mm.

Ommelleveden säätö leikkuuleveyttä muuttamalla
Voit hienosäätää ommelleveyttä leikkuuleveyden säätimellä alla olevan 
ohjeen mukaisesti.

• Jos käytössä on vain vasen neula: 5 - 7 mm
• Jos käytössä on vain oikea neula: 3 - 5 mm
• Jos käytössä on ketjutikkineula: 8 - 10 mm
Käännä säädin haluamasi leikkuuleveyden kohdalle. Säätimen 
normaaliasetus on N.

A) Vasen neula B) Oikea neula

6 mm 9 mm4 mm

C) Ketjutikkineula

1

2

4

5

N

5

PAININJALAN PURISTUKSEN SÄÄTÖ
Normaaliompelussa paininjalan puristus pidetään arvolla N. Joissakin 
tapauksissa sitä on syytä muuttaa. Lisää tai vähennä paininjalan puristusta, 
kunnes olet tyytyväinen lopputulokseen. Kokeile ommelta aina tilkulle 
ennen varsinainen työn aloittamista. 

Alhaisempi puristus: Vähennä paininjalan puristusta kääntämällä säädintä 
vastapäivään arvolle, joka on välillä N ja 1.

Suurempi puristus: Lisää paininjalan puristusta kääntämällä säädintä 
myötäpäivään arvolle, joka on välillä N ja 5.

Paluu normaaliasetukseen: Käännä säädintä, kunnes sen merkki on kohdassa 
N.
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DIFFERENTIAALISYÖTÖN SÄÄTÖ
Differentiaalisyöttö koostuu kahdesta hammastuksesta, 
jotka sijaitsevat peräkkäin. Kummatkin hampaat toimivat 
itsenäisesti, mikä takaa moitteettoman syötön myös 
ommeltaessa erikoiskankaita. Kun etuhammastuksen syöttö 
suhteessa takahammastukseen muuttuu, kangas joko venyy 
tai poimuttuu.

Differentiaalisyöttöä säätämällä voi siis estää neulosten 
venymisen tai ohuiden kankaiden poimuttumisen. 
Differentiaalisyöttö säädetään automaattisesti kullekin 
ompeleelle valitun kangastyypin mukaisesti. Sivulla 14 on 
lisätietoa differentiaalisyötön asetusten muuttamisesta.

Poimuttaminen (joustavat kankaat, neulokset)
Kun huolittelet joustavan kankaan, esimerkiksi neuloksen ja jerseyn reunaa, aseta differentiaalisyöttö välille N ja 2.0. Sopiva 
säätö riippuu ommeltavasta materiaalista sekä halutun poimutuksen runsaudesta. Kokeile eri säätövaihtoehtoja tilkulle ennen 
varsinaisen työn aloittamista.

Joustava sauma (ohuet kankaat)
Kun huolittelet harvasidoksisia kudottuja kankaita tai ohuita neuloksia, esimerkiksi silkkiä tai liukkaita neuloksia, säädä 
differentiaalisyöttö välille 0.6 ja N. Kuljeta kangasta ommellessasi hiukan jännitettynä pitämällä siitä kiinni paininjalan edestä 
ja takaa. Sopiva säätö riippuu ommeltavasta materiaalista sekä halutun venytyksen runsaudesta. Kokeile eri säätövaihtoehtoja 
tilkulle ennen varsinaisen työn aloittamista.

KANGAS DIFFERENTIAALISYÖTTÖ 
– N

SÄÄTÖ LOPPUTULOS

JOUSTAVA KANGAS
(Neulos, jersey)

N - 2.0

JOUSTAMATON KANGAS
(Puuvillakangas, denim)

N

OHUT KANGAS
(Silkki, liukas neulos)

0.6 - N
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LANGANKIREYDEN HIENOSÄÄTÖASETUKSET
Tikin pituus säädetään automaattisesti, kun valitset ompeleen, mutta joitakin kankaita varten sitä on syytä säätää: 

• Kangastyyppi ja kankaan paksuus
• Neulan koko
• Ompelulangan paksuus, tyyppi ja kuitusisältö
Sivulla 14 on lisätietoa lanhgankireyden asetusten muuttamisesta.

2-lankainen huolittelu
Jos alasiepparilanka näkyy kankaan nurjalla puolella

Lisää siepparilangan kireyttä (sininen) tai alenna • 
neulalangan kireyttä (keltainen tai punainen).

Kun neulalanka on liian löysällä 
Lisää neulalangan kireyttä (keltainen tai punainen) tai • 
alenna alasiepparilangan kireyttä (sininen).

2-lankainen huolittelu 
Kun alasiepparilanka on liian kireällä tai neulalanka liian löysällä

Alenna siepparilangan kireyttä (sininen) tai lisää • 
neulalangan kireyttä (keltainen tai punainen).

Kun alasiepparilanka on liian löysällä
Lisää alasiepparilangan kireyttä (sininen).• 

3-lankainen tasosauma
Kun alasiepparilanka on liian löysällä

Lisää alasiepparilangan kireyttä (sininen) tai alenna • 
neulalangan kireyttä (keltainen tai punainen).

Kun yläsiepparilanka on liian löysällä
Lisää yläsiepparilangan kireyttä (vihreä) tai alenna • 
neulalangan kireyttä (keltainen tai punainen).

Kun neulalanka on liian löysällä
Lisää neulalangan kireyttä (keltainen tai punainen) tai • 
alenna yläsiepparilangan kireyttä (vihreä).

3-lankainen simultaanitikki
Jos yläsiepparilanka näkyy kankaan nurjalla puolella 

Lisää yläsiepparilangan kireyttä (vihreä) tai alenna • 
alasiepparilangan kireyttä (keltainen tai punainen).

Jos alasiepparilanka näkyy kankaan oikealla puolella 
Lisää alasiepparilangan kireyttä (sininen) tai alenna • 
yläsiepparilangan kireyttä (vihreä).

Kun neulalanka on liian löysällä
Lisää neulalangan kireyttä (keltainen tai vihreä).• 

4-lankainen simultaanitikki
Jos yläsiepparilanka näkyy kankaan nurjalla puolella

Lisää yläsiepparilangan kireyttä (vihreä) tai alenna • 
alasiepparilangan kireyttä (keltainen tai punainen).

Jos alasiepparilanka näkyy kankaan oikealla puolella   
Lisää alasiepparilangan kireyttä (sininen) tai alenna • 
yläsiepparilangan kireyttä (vihreä).

Kun vasen neulalanka on liian löysällä
Lisää neulalangan kireyttä (keltainen).• 

Kun oikea neulalanka on liian löysällä
Lisää oikean neulalangan kireyttä (punainen).• 

Varmuustikki
Kun alasiepparilanka on liian löysällä  

Lisää alasiepparilangan kireyttä (sininen).• 

Jos yläsiepparilanka näkyy kankaan nurjalla puolella
Lisää yläsiepparilangan kireyttä (vihreä) tai alenna • 
alasiepparilangan kireyttä (keltainen tai punainen).

Jos alasiepparilanka näkyy kankaan oikealla puolella 
Lisää alasiepparilangan kireyttä (sininen) tai alenna • 
yläsiepparilangan kireyttä (vihreä).

Kun oikea neulalanka on liian löysällä
Lisää neulalangan kireyttä (punainen).• 

Kun ketjutikkineulan lanka on liian löysällä
Lisää ketjutikkineulan langankireyttä (keltainen) tai alenna • 
ketjutikkisiepparilangan kireyttä (violetti).

Ketjutikki
Kun ketjutikkineulan lanka on liian löysällä

Lisää neulalangan kireyttä (keltainen) tai alenna • 
ketjutikkisiepparilangan kireyttä (violetti).

Peitetikki
Kun peitetikkisiepparin lanka on liian löysällä

Lisää peitetikkisiepparilangan kireyttä (violetti).• 

Kun peitetikin vasen neulalanka on liian löysällä 
Lisää vasemman peitetikkineulan langankireyttä (keltainen) • 
tai alenna ketjutikkisiepparilangan kireyttä (violetti).

Kun peitetikin keskimmäinen neulalanka on liian löysällä
Lisää keskimmäisen peitetikkineulan langankireyttä • 
(punainen) tai alenna peitetikkisiepparilangan kireyttä 
(violetti).

Kun peitetikin oikea neulalanka on liian löysällä
Lisää oikean peitetikkineulan langankireyttä (vihreä) tai • 
alenna peitetikkisiepparilangan kireyttä (violetti).

Jos päällimmäinen kangas pursuilee neulalankojen välistä ja sauma 
kiristää kankaan nurjalla puolella

Alenna peitetikkisiepparilangan kireyttä (violetti).• 
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PUHDISTAMINEN

 Sammuta virta pääkytkimestä ja irrota pistoke pistorasiasta.

Avaa etuluukku ja puhdista saumuri pölystä tarvikelaatikossa 
olevalla harjalla.

Sulje etuluukku ja pyyhi saumurin ulkopinta pehmeällä 
kankaalla puhtaaksi pölystä ja nukasta. 

Kosketusnäytön puhdistaminen
Pyyhi kosketusnäyttö puhtaalla, pehmeällä ja kostealla liinalla. 

ÖLJYÄMINEN

 Sammuta virta pääkytkimestä ja irrota pistoke pistorasiasta.

Jotta saumuri toimisi tasaisesti, on kuvassa osoitetut liikkuvat 
osat öljyttävä usein. Käytä aina ompelukoneöljyä. Muunlaisten 
öljyjen käyttö saattaa vahingoittaa saumuria. Pyyhi yli valunut 
öljy pois ennen ompelun aloittamista. 

Saumuri tarvitsee huoltoa useammin kuin tavallinen ompelukone, koska leikkuuterien toiminta saa aikaan paljon tekstiilipölyä. 
Saumuri käy nopeasti, ja siksi sen liikkuvia sisäosia on öljyttävä usein.

SAUMURIN HUOLTO

6
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LIIKKUVAN YLÄTERÄN VAIHTAMINEN

 Sammuta virta pääkytkimestä ja irrota pistoke pistorasiasta.

Liikkuva yläterä on vaihdettava heti, kun se tuntuu tylsältä. 
Voit vaihtaa sen itse noudattamalla seuraavia ohjeita. 
Jos vaihto tuntuu hankalalta, ota yhteys valtuutettuun 
HUSQVARNA VIKING® -jälleenmyyjään.

• Avaa etuluukku ja aseta liikkuva yläterä (1) asentoon S 
(ks. s. 11).

• Löysää ruuvia (2) ja irrota yläterä (1).

• Käännä käsipyörää, kunnes yläterän pidin on ala-
asennossa.

• Aseta uusi yläterä pitimen uraan ja kiristä ruuvi (2).

• Tarkista, että liikkuvan yläterän etureuna on 0,5-1,0 mm 
alempana kuin kiinteän terän (3) leikkuureuna. 

SÄILYTYS
Kun lopetat saumurin käytön, irrota virtajohto pistorasiasta. 
Pane saumurin päälle huppu, joka suojaa sitä pölyltä. Säilytä 
saumuria niin, että se ei ole alttiina suoralle auringonvalolle tai 
kosteudelle. 

1

2

3
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MISSÄ VIKA?

Kangas ei syöty kunnolla
Pidennä tikin pituutta.• 
Jos kangas on paksua, lisää paininjalan puristusta.• 
Jos kangas on ohutta, vähennä paininjalan puristusta.• 
Tarkista differentiaalisyöttö.• 

Kangas ryppyyntyy.
Löysää langankireyttä.• 
Tarkista, etteivät langat ole juuttuneet minnekään.• 
Käytä ohutta, laadukasta lankaa.• 
Säädä tikki lyhemmäksi.• 
Jos kangas on ohutta, vähennä paininjalan puristusta.• 
Tarkista differentiaalisyöttö.• 

Neula katkeaa
Kiinnitä neula oikein.• 
Älä vedä kangasta ompelun aikana.• 
Kiristä neularuuvi.• 
Käytä paksuille kankaille suurempaa neulaa.• 

Lanka katkeaa
Tarkista langoitus.• 
Tarkista, etteivät langat ole juuttuneet minnekään.• 
Kiinnitä neula oikein.• 
Vaihda uusi neula; nykyinen neula saattaa olla taipunut tai • 
tylsä.
Käytä laadukasta lankaa.• 
Löysää langankireyttä.• 

Saumuri tekee hyppytikkejä
Vaihda uusi neula; nykyinen neula saattaa olla• 
 taipunut tai tylsä.
Kiristä neularuuvi.• 
Kiinnitä neula oikein.• 
Vaihda neulatyyppiä tai -kokoa.• 
Tarkista langoitus.• 
Lisää paininjalan puristusta.• 
Käytä laadukasta lankaa.• 

Tikit ovat epäsäännöllisiä
Tasapainota langankireys.• 
Tarkista, etteivät langat ole juuttuneet minnekään.• 
Tarkista langoitus.• 

Leikkuujälki on huono
Tarkista terien kohdistus.• 
Vaihda toinen tai molemmat terät.• 

Kangas ei kulje kunnolla
Tarkista, etteivät langat ole juuttuneet minnekään.• 
Ompele paksut kangaskerrokset ompelukoneella • 
yhteen ennen niiden ompelemista saumurilla.

Saumuri ei toimi
Yhdistä saumuri kunnolla virtalähteeseen.• 

HUOLTO
Käytä saumuriasi säännöllisesti huollossa valtuutetun jälleenmyyjän luona!

Jos olet tarkistanut kaikki seuraavalla sivulla esitetyt kohdat, eikä ongelmasi ratkea, vie saumurisi valtuutetun HUSQVARNA 
VIKING® ®-jälleenmyyjän luo. Usein on helpompi selittää ongelmatilanne jälleenmyyjälle, jos teet koeompeleen tilkulle ja viet 
se jälleenmyyjän nähtäväksi. Se kertoo enemmän kuin sanalliset selitykset. 

Muut kuin alkuperäiset osat ja lisätarvikkeet
Takuu ei kata vikoja tai vahinkoja, jotka aiheutuvat muiden kuin alkuperäisten tarvikkeiden tai osien käytöstä.
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Ompelunopeus Enintään 1100 tikkiä/min

Tikin pituus 1 - 4 mm

Differentiaalisyötön suhde 1:0.6 - 1:2

Saumausompeleen leveys Vasen neula: 5 - 7 mm

Oikea neula: 3 - 5 mm

Peitetikki: 3 - 6 mm

Neulatangon työtilavuus 27 mm

Paininjalan nousukorkeus 4,5 mm

Neulat INSPIRA™-saumurineulat - järjestelmä ELx705
 - koko:  14/90, 12/80

Neulojen lukumäärä 3, 2, 1

Lankojen lukumäärä 2, 3, 4

KONEEN MITAT

Leveys

Pituus

Korkeus

Paino

322 mm

447 mm

340 mm

10 kg

TEKNISET TIEDOT



Pidätämme oikeuden muuttaa koneen varustusta ja 
tarvikevalikoimaa ilman ennakkoilmoitusta tai muuttaa 
sen toimintoja tai muotoilua. Tällaiset muutokset ovat aina 
käyttäjän ja itse tuotteen kannalta edullisia.

IMMATERIAALIOIKEUS
VIKING, KEEPING THE WORLD SEWING & Design, 
HUSKYLOCK, SEWING ADVISOR ja INSPIRA ovat 
KSIN Luxembourg II, S.ar.l.:n tavaramerkkejä.

HUSQVARNA ja “kruunu-H” ovat Husqvarna AB:n 
tavaramerkkejä. Kaikkia tavaramerkkejä käytetään VSM 
Group AB:n lisenssillä.
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