
Käyttöohje

KEEPING THE WORLD SEWING™



Tämä kotiompelukone on standardien IEC/EN 60335-2-28 ja UL1594 mukainen. 

TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA 
Sähkölaitteita käytettäessä on aina noudatettava perusturvaohjeita, joita ovat seuraavat: 
Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen tämän kotiompelukoneen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohjeita 
sopivassa paikassa koneen lähettyvillä. Muista antaa käyttöohjeet mukaan, jos luovutat koneen toisel-
le henkilölle.

VAARA – Sähkösokkivaaran ehkäisemiseksi: 
• Ompelukonetta ei saa koskaan jättää ilman valvontaa sen ollessa kiinni virtalähteessä. Irrota kone 

aina pistorasiasta heti lopetettuasi sen käytön sekä puhdistuksen, kansien irrottamisen, lampun-
vaihdon, öljyämisen tai muun käyttöohjeessa mainitun huoltotoimenpiteen ajaksi. 

VAROITUS – Palovammojen, tulipalon, sähkösokin tai louk-
kaantumisen ehkäisemiseksi: 
•  Älä anna käyttää konetta leluna. Ole erityisen tarkkana, jos konetta käyttää lapsi tai jos lapsia on 

lähettyvillä konetta käytettäessä.
•  Tätä ompelukonetta saa käyttää vain sen käyttöohjeessa ilmoitettuun tarkoitukseen. Käytä ainoas-

taan tässä käyttöohjeessa mainittuja, valmistajan suosittelemia lisävarusteita. 
•  Älä käytä tätä ompelukonetta, jos sen virtajohto tai pistoke on vahingoittunut, jos se ei toimi 

kunnolla, jos se on pudonnut tai muuten vahingoittunut tai jos se on pudonnut veteen. Vie ompe-
lukone lähimmälle valtuutetulle jälleenmyyjälle tai huoltokeskukseen tarkistettavaksi, korjattavaksi 
sekä säädettäväksi sähköisten tai mekaanisten toimintojensa osalta. 

•  Älä koskaan käytä ompelukonetta niin, että sen ilma-aukot ovat tukossa. Pidä ompelukoneen ja 
jalkasäätimen tuuletusaukot puhtaina nukasta, pölystä ja kankaanpalasista. 

•  Pidä sormesi poissa liikkuvien osien lähettyviltä. Varo erityisesti neula-aluetta. 
•  Käytä aina asianmukaista pistolevyä. Vääränlainen pistolevy voi aiheuttaa neulan katkeamisen. 
•  Älä ompele taipuneella neulalla. 
•  Älä vedä äläkä työnnä kangasta ompelun aikana. Se saattaisi aiheuttaa neulan vääntymisen ja kat-

keamisen. 
•  Käytä suojalaseja. 
•  Sammuta virta ompelukoneesta (“0”), kun teet toimenpiteitä neula-alueella, kuten pujotat ylälan-

kaa, vaihdat neulaa, pujotat alalankaa, vaihdat paininjalkaa jne. 
•  Älä koskaan pudota mitään ompelukoneen aukkoihin. 
•  Älä käytä ompelukonetta ulkona. 
•  Älä ompele tilassa, missä käytetään aerosol-tuotteita (spray) tai missä annetaan happea. 
•  Käännä ompelun lopuksi kaikki säätimet “0”-asentoon ja irrota sitten pistoke pistorasiasta. 
•  Älä irrota pistoketta johdosta vetämällä. Tartu aina pistokkeeseen, älä johtoon. 
•  Ompelukonetta käytetään jalkasäätimellä. Älä pane jalkasäätimen päälle mitään esineitä.
•  Älä käytä konetta, jos se on märkä.
•  Jos LED-lamppu on vahingoittunut tai rikki, sen saa vahinkojen välttämiseksi vaihtaa vain valmis-

taja tai valmistajan valtuuttama huoltomies tai muu pätevä henkilö.
•  Jos jalkasäätimen johto on vahingoittunut, sen saa vahinkojen välttämiseksi vaihtaa vain valmistaja 

tai valmistajan valtuuttama huoltomies tai muu pätevä henkilö.



KAKSOISERISTETTYJEN TUOTTEIDEN HUOLTO 
Kaksoiseristetyissä laitteissa on maadoituksen sijasta kaksi eristysjärjestelmää. Kaksoiseristetyissä 
tuotteissa ei ole maadoitusta, eikä niihin tule sellaista liittää. Kaksoiseristetyt laitteet on huollettava 
erityisen huolellisesti ja asiantuntevasti, ja huollon saa tehdä vain pätevä huoltohenkilö. Kaksoiseris-
tettyjen laitteiden varaosien pitää aina olla identtiset alkuperäisten kanssa. Kaksoiseristetyt laitteet on 
merkitty sanoilla ‘KAKSOISERISTYS’ tai ‘KAKSOISERISTETTY’. 

•  Tässä ompelukoneessa on kaksoiseristys. Siinä saa käyttää ainoastaan identtisiä varaosia. Katso 
kaksoiseristettyjä laitteita koskevia huolto-ohjeita. 

PIDÄ NÄMÄ OHJEET TALLESSA

VAIN EUROOPASSA:
Tätä laitetta voivat käyttää yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysiset, aistimelliset tai henkiset 
kyvyt tai kokemukset ja tiedot ovat tavanomaista heikommat, jos heille on opastettu laitteen turval-
lista käyttöä ja jos he ymmärtävät siihen liittyvät vaaratekijät. Lapset eivät saa käyttää laitetta leluna. 
Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.
Normaalikäytössä ompelukoneen melutaso on alle 75 dB(A).
Tätä konetta saa käyttää vain FR5-jalkasäätimen kanssa, jota valmistaa Shanghai Bioao Precision 
Mould Co., Ltd.

EUROOPAN ULKOPUOLELLA:
Tätä ompelukonetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden (mukaan lukien lapset) käyttöön, joiden 
fyysiset, aistimelliset tai henkiset kyvyt tai kokemus ja tiedot eivät ole riittävällä tasolla, ellei heidän 
turvallisuudestaan vastaava henkilö valvo tai ohjaa ompelukoneen käyttöä. Lapsia on valvottava sen 
varmistamiseksi, etteivät he käytä ompelukonetta leluna.
Normaalikäytössä ompelukoneen melutaso on alle 75 dB(A).
Tätä konetta saa käyttää vain FR5-jalkasäätimen kanssa, jota valmistaa Shanghai Bioao Precision 
Mould Co., Ltd.
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1. Kansi
2. Esikireyslevyt
3. Langankireyslevyt
4. Langannostaja
5. Langoitusurat
6. Puolauksen langankireys
7. Lankaveitsi
8. LED-valot
9. Pistolevy
10. Puolakotelon kansi
11. Nappiviivain ja kiinteä mitta-asteikko
12. Pohjalevy 
13. Toimintopainikepaneeli
14. Päälankatappi
15. Puolauksen langanohjain
16. Lisälankatappi
17. Puolausakseli
18. Puolauksen lankaveitsi 
19. Puolausvipu
20. Käsipyörä
21. Suuri interaktiivinen näyttö
22. Kiinteät USB-portit
23. Muovineulateline
24. ON/OFF-kytkin, virtajohdon ja 

jalkasäätimen liitännät

TAKAA
25. Kahva
26. Vapaavarsi
27. Kirjontalaitteen kojevastake

NEULA-ALUE
28. Napinläpimittarin pistorasia
29. Kiinteä langoitin
30. Neulatanko
31. Neulatanko
32. Ylälangan ohjain
33. Painintanko ja paininjalan pidin
34. Paininjalka

KONEEN YLEISKUVA
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TARVIKELAATIKKO
Tarvikelaatikossa on omat osastot paininjaloille ja puolille 
sekä tilaa neuloille ja muille tarvikkeille. Säilytä tarvikkeita 
tässä laatikossa, niin ne ovat aina käden ulottuvilla.

35.  Tila tarvikkeille
36.  Irrotettava paininjalka- ja puolalokerikko

KIRJONTALAITTEEN OSAT
(tyyppi BE 18)

37. Kirjontalaitteen vapautuspainike (alapuolella)
38. Kirjontavarsi
39. Kirjontakehän kiinnitys
40. Korkeudensäätöjalat 
41. Kirjontalaitteen pistorasia

VARUSTEET
VAKIOVARUSTEET
42. Muovineula 
43. Lankaverkko
44. Reuna/tikkausohjain
45. Jarruhuopa (2)
46. USB-kirjontatikku (1 GB)
47. Ruuvitaltta
48. Ratkoja
49. Harja
50. 2 lankarullan pidikettä 

(1 valmiiksi kiinni koneessa)
51. Lankarullan pidike, keskikokoinen 

(valmiiksi kiinni koneessa)
52. Lankarullan pidin, pieni 
53. Monitoimityökalu/nappilusikka
54. Kehän klipsit (16)
55. 11 Puolaa (1 puolakotelossa)
56. PICTOGRAM™-tussi

VAKIOKEHÄT
57. DESIGNER™ Royal Hoop (360x200) 
58. DESIGNER™ Splendid Square Hoop (120x120)
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PAININJALAT
7

Peruspaininjalka A
Kiinni koneessa. Tätä jalkaa käytetään pääasiassa suoraompelun ja siksakkiin tikin pituuden 
ollessa yli 1.0.

7

Koristeommeljalka B
Tiheiden siksakompeleiden (satiiniompeleiden), muiden hyötyompeleiden tai koristeompeleiden 
ompeluun tikin pituuden ollessa alle 1.0 mm. Jalan alapinnalla olevan uran ansiosta jalka liukuu 
sulavasti ompeleiden yli.

7 Napinläpijalka C
Manuaalisen napinläpien ompeluun. Tässä jalassa on ohjainmerkit napinläven pituuden 
määrittelyä varten. Keskimerkistä on 15 mm kankaan reunaan. Jalan alapinnalla olevien kahden 
uran ansiosta jalka liukuu sulavasti napinläven pylväiden yli. Jalan takana olevaan nipukkaan voi 
kiinnittää nyörin vahvistettua napinläpeä varten.

Piilo-ommeljalka D
Käytä tätä jalkaa piilo-ompeleisiin. Jalan sisäreuna ohjaa kangasta. Jalan oikea varvas kulkee 
päärmeen reunaa pitkin.

7 Vetoketjujalka E
Tämän jalan voi kiinnittää joko neulan oikealle tai vasemmalle puolelle. Siten on helppo ommella 
vetoketjun molemmat puoliskot. Siirrä neulaa oikealle tai vasemmalle päästäksesi ompelemaan 
lähempää hammastusta tai päällystäessäsi paksua nyöriä kankaalla.

7

Luistojalka H
Tämän jalan pohjassa on tarttumaton pinnoite, ja sitä käytetään vaahtomuovin, muovin ja nahan 
ompeluun.

VAKIOVARUSTEET - ei kuvassa
• Ilmainen tietokoneohjelma (PC) ladattavana
• Classic Collection ladattavana
• Suojakotelo (koneen päällä)
• Sakset
• Jalkasäädin
• Virtajohto
• USB PC -kaapeli
• Neulapakkaus
• Kirjontalanka
• Kangas- ja tukikangaspalat
• DESIGNER RUBY Royale™ -mallikirja
• Käyttöohje
• Mikrokuituliina
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Reunajalka J
Tämä jalka on tarkoitettu huolitteluun ja saumaamiseen ompeleilla, joiden ommelleveys 
on vähintään 5.0 mm. Tikit muodostuvat pienan ympärille, mikä estää kankaan reunan 
rypistymisen.

1/4” paininjalka P
Tätä jalkaa käytetään tilkkutyöblokkien ompeluun. Jalassa on merkkiviivat 1/4":n 
(6 mm) ja 1/8":n (3 mm) päässä neulasta.

Kirjonta/parsinjalka R
Tätä jalkaa käytetään vapaaseen konekirjontaan, -tikkaamiseen ja -ompeluun sekä kirjontaan 
kehällä.

7 Sivusyöttöjalka S
Käytä tätä jalkaa sivusyöttöompeleisiin.

7 Koristeommeljalka B, läpinäkyvä
Läpinäkyvä koristeompelujalka helpottaa ompeleiden kohdistamista. Pohjassa on samanlainen 
ura kuin paininjalassa B.

7

Napinläpimittari 
Liitä koneen kojevastakkeeseen ja valitse haluamasi napinläven pituus. Keskimerkistä on 15 
mm kankaan reunaan.

Tarrapintaiset luistolevyt
Käytä paininjalan C/napinläpimittarin kanssa, kun ompelet napinläpiä muovitetuille kankaille, 
nahalle jne.

Q-jalka 

Q-jalkaa suositellaan käytettäväksi aina kirjonnassa.

Sitä käytetään myös vapaaompelussa, tilkkutöiden tikkaamisessa ja kirjottaessa erityisen 
paksuille tai pöyheille kankaille. Kun käytät Q-jalkaa vapaaompeluun, valitse jousitettu 
vapaaompelu ompelutilan ponnahdusikkunassa.
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OMPELEET
A – Hyötyompeleet
Vaatteiden ompeluun ja korjaukseen.

Ommel Kuvaus Paininjalka

A1, A2, A3 – Suoraommel vasemmalla, keskellä, oikealla
Kaikenlainen ompelu. Painamalla ommelleveyden ja sivuttaisen peilikuvan painiketta voit valita 
sopivan 29 neulan asemasta,

A

 

A1, A2, A3 – Jousto-ommel vasemmalla, keskellä, oikealla
Trikoon ja joustavien kankaiden ompeluun.

A

 
A1, A2, A3 – Vahvistettu suoraommel vasemmalla, keskellä, oikealla
Kolminkertainen joustava ommel joustoa vaativiin saumoihin. Päällitikkauksia varten tikkiä kannattaa 
pidentää. Valittavana on 29 neulan asemaa.

A

 

A1, A2, A3 – Siksak vasemmalla, keskellä, oikealla
Pitsien ja nauhojen ompeluun ja applikointiin.

A

 
A13 – Kolmiaskelsiksak
Huolittelu, korjaaminen, paikkojen ja kuminauhojen ompelu. Sopii ohuille ja keskivahvoille kankaille.

A

A14 – Serpentiiniommel
Korjaamiseen ja kuminauhojen ompeluun.

A

A15 – Neliaskelsiksak
Huolitteluun, korjaamiseen, paikkojen ompeluun ja kuminauhan ompeluun löyhäsidoksisille kankaille.

A

 
A16 – Huolitteluommel
Yhdistäminen ja huolittelu yhdellä ompeleella kankaan reunaan tai niin, että liika leikataan 
myöhemmin pois. Ohuille joustaville ja joustamattomille kankaille.

J

 

A17 – Joustava yhdistämis- ja huolitteluommel
Yhdistäminen ja huolittelu yhdellä ompeleella kankaan reunaan tai niin, että liika leikataan 
myöhemmin pois. Keskivahvoille sekä keskivahvoille/vahvoille joustaville kankaille.

B

A18 – Kaksoisoverlock
Yhdistäminen ja huolittelu yhdellä ompeleella kankaan reunaan tai niin, että liika leikataan 
myöhemmin pois. Vahvat joustavat ja vahvat kudotut kankaat.

B

A19 – Overlockommel
Yhdistäminen ja huolittelu yhdellä ompeleella kankaan reunaan tai niin, että liika leikataan 
myöhemmin pois. Keskivahvat joustavat kankaat.

B

A20 – Taso-ommel
Koristepäärmeet ja limittäisompeleet, vyöt ja nauhat. Keskivahvoille/vahvoille joustaville ompeleille.

B

A21 – Jousto ommel
Limittäissaumat trikoolle. Kapean kuminauhan kiinnittäminen.

B

A22 – Vahvistettu siksak
Kankaiden yhdistäminen reunoistaan, nahan limittäisompeleet. Koristeompelu.

B

A23 – Harsinommel
Kankaiden liittäminen yhteen pitkällä tikillä ja alennetulla langankireyellä.

A

A24 – Piilo-ommel, joustavat kankaat
Piilo-ompeleet normaaleille ja vahvoille joustaville kankaille.

D
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Ommel Kuvaus Paininjalka

A25 – Piilo-ommel, kudotut kankaat
Piilo-ommel keskivahvoille ja vahvoille kudotuille kankaille.

D

A26 – Reunusommel
Reunuksiin, ompele ohuen joustavan kankaan reunan yli sekä kudottua kangasta vinoon 
langansuuntaan.

A

A27 – Joustava tai smokkiommel
Poimuta kangas ompelemalla kahden tai useamman kumilangan päälle.

B

A28 – Yhdistämisommel
Kahden reunahuolitellun kankaan yhdistäminen, kuminauhalla poimuttaminen.

B

A29 – Salpaommel
Taskunsuiden, paidan pääntieaukkojen, vyönlenkkien sekä vetoketjun alapään vahvistaminen.

B

A30 – Parsinommel (edestakainen)
Työvaatteiden, farkkujen, pöytäliinojen ja pyyhkeiden ym. parsiminen ja pienten reikien korjaaminen. 
Ompele reiän yli ja jatka parsimista painamalla taaksesyöttöä. Kone pysähtyy automaattisesti.

A

A31 – Parsinommel (sivuttainen)
Pienten repeämien korjaamiseen.

A

A32 – Vahvistettu parsinommel
Työvaatteiden, farkkujen, pöytäliinojen ja pyyhkeiden ym. parsiminen ja korjaaminen. Ompele reiän 
yli ja jatka parsimista painamalla taaksesyöttöä. Kone pysähtyy automaattisesti.

A

A33 – Salpa, manuaalinen
Taskunsuiden, paidan pääntieaukkojen, vyönlenkkien sekä vetoketjun alapään vahvistaminen.

B

A34 – Poimutusommel
Poimuttamiseen.

A

A35 – Vyönlenkkiommel
Vyönlenkkien vahvistamiseen.

A

A36 – Kolmiaskelsiksak
Huolittelu, korjaaminen, paikkojen ja kuminauhojen ompelu. Sopii ohuille ja keskivahvoille kankaille.

J

A37 – Kaksiaskelsiksak
Kahden reunahuolitellun kankaan yhdistäminen, kuminauhalla poimuttaminen.

A

A38 – Suoraommel ja FIX
Ommel alkaa ja päättyy edestakaisompeleella.

A

A39 – Suora harsinommel
Käytä yhdessä jalkasäätimen kanssa kankaiden harsimiseen. Syötä kangasta siirtämällä se käsin 
seuraavaan kohtaan, kun paininjalka nousee. Syöttäjä laskee automaattisesti.

A

A40 – Siksak-harsinommel
Syötä kangasta siirtämällä se käsin seuraavaan kohtaan, kun paininjalka nousee.

A

Huomaa: Kankaan hoito-ompeleet (A41-A49). Paina Pikaohjetta ja sitten ommelta, josta haluat lisätietoa. Tee nimilaput vaatteisiisi.
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Ommel Kuvaus Paininjalka

B1 – Leveä salpanapinläpi
Normaaleille ja vahvoille kankaille, leveä leikkuutila

Napinläpi-  
mittari/C

B2 – Salpanapinläpi
Useimmille kankaille

Napinläpi-  
mittari/C

B3 – Pyöreäpäinen napinläpi
Paidat ja lasten vaatteet.

Napinläpi- 
mittari/C

B4 – Koristeellinen muotinapinläpi
Useimmille kankaille

Napinläpi-  
mittari/C

B5 – Keskivahva vahvistettu napinläpi
Keskivahvat kankaat.

C

B6 – Perinnenapinläpi
Käsintehdyn näköinen napinläpi 
hienoille ja hauraille kankaille. 
Vinkki: Lisää napinläven pituutta ja leveyttä farkkujen napinläpiä varten. Käytä tavallista paksumpaa 
lankaa.

Napinläpi-  
mittari/C

B7 – Pyöristetty perinnenapinläpi
Käsintehdyn näköinen napinläpi 
hienoille ja hauraille kankaille.

Napinläpi-  
mittari/C

B8 – Räätälinnapinläpi
Räätälöidyt jakut, takit ym.

Napinläpi-  
mittari/C

B9 – Tukeva napinläpi
Vahvistetut salvat

Napinläpi-  
mittari/C

B10 – Nahkanapinläpi (Suoraommel)
Nahka ja mokka.

A

B11 – Kantattu napinläpi (Suoraommel)
Lisätila kantatun napinläven leikkaamista varten.

A

B12 – Automaattinen napin ompelu
Nappien ompelu.

-

B13 – Pyöreä punosreikä
Vyöt, pitsit ym.

B

B14 – Kyynelpunosreikä
Pitsikoristeisin.

B

B - Napinlävet
Erityyppiset napinävet, punosreiät ja napin ompelu.
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C - Pictogram-ompeleet
Pictogram-satiiniommelelementit, joista 
voit ohjelmoida omia ommelkuvioita.

D - Perinneompeleet
Helmapäärmeet, pitsin ja koristeiden 
ompelu.

E - Tilkkuompeleet
Ompeleita erilaisia tilkkuilutekniikoita 
varten
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G - Lasten ompeleet
Lasten vaatteisiin ja muihin tekstiileihin 
sopivia ompeleita.

H - Reunusompeleet
Luo koristereunuksia ja huolittele 
reunat kauniilla reunusompeleilla.

J - Vintageompeleet
Valikoima tilkkuompeleita 
crazytikkauksiin ja koristeompeluun.

F - Applikointiompeleet
Erilaisiin applikointitekniikoihin.
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K - Suurkuviot
Ohjelmoimalla voit luoda rajattoman määrän 
ommelyhdistelmiä. Ompeleet toteutetaan 
sivusyöttötekniikalla. Ommelleveys voi olla 40 mm ja ylikin.

L - Koristeompeleet
Koristeompelu.

M - Askarteluompeleet
Koristeompeleita askartelutöiden 
somistamiseen.
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S - 4-suuntainen ompelu
Nelisuuntainen ompelu ja paikkaaminen 
vapaavarren avulla.

T - 8-suuntainen ompelu
Suoraommel ja vahvistettu suoraommel 
kahdeksaan eri suuntaan kangasta 
kääntämättä.

U - Omat ompeleeni
Tallenna muokkaamasi ompeleet 
sekä usein käytetyt ompeleet ja 
ommelyhdistelmät.

N - Muotiompeleet
Muotiompeleita vaatteiden ja 
asusteiden somistamiseen.
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X - Erikoisompeleet
Erikoistekniikat, mm. solmuommel ja 
reunusommel. Lisätarvikkeita tarvitaan.  
Lisätietoa Pikaoppaasta.

Z - Koristeelliset suippo-ompeleet
Koristeompeleet suippo-ompeleina.

Y - Koho-ompeleet
Koristeelliset applikointiompeleet
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PAKKAUKSEN AVAAMINEN
1. Aseta laatikko tukevalle, tasaiselle alustalle. Nosta 

suojakotelo pois koneen päältä. Nosta kone pois 
laatikosta ja poista pakkausmateriaali. 

2. Poista kaikki pakkausmateriaali ja muovipussi.
Huomaa: DESIGNER RUBY Royale™ -ompelu- ja 
kirjontakone on esisäädetty tuottamaan parhaan tikin normaalissa 
huonelämpötilassa. Erittäin kuuma ja kylmä lämpötila voivat 
vaikuttaa ompelutulokseen.

YHDISTÄ VIRTAJOHTO JA JALKASÄÄDIN
Varusteiden joukossa on virtajohto ja jalkasäädin. 

Huomaa: Tarkista ennen jalkasäätimen yhdistämistä sen pohjasta, 
että jalkasäädin on tyyppiä FR5.

1. Vedä johto esiin jalkasäätimestä. Kytke jalkasäätimen 
johto koneen oikeassa alareunassa olevaan 
etummaiseen pistorasiaan (1).

2. Kytke virtajohto koneen oikeassa alareunassa olevaan 
takimmaiseen pistorasiaan (2).

3. Kytke koneeseen virta ja valo painamalla ON/OFF-
kytkin asentoon “I” (3).

PAKKAAMINEN OMPELUN JÄLKEEN 
1. Paina ON/OFF -kytkin (3) asentoon “O”.
2. Irrota virtajohto pistorasiasta ja sitten koneesta (2).
3. Irrota jalkasäätimen johto koneesta (1). Vedä johdosta 

kevyestä ja vapauta ote. Johto liukuu automaattisesti 
jalkasäätimeen. 

4. Aseta kaikki tarvikkeet tarvikelaatikkoon. Liu'uta 
laatikko koneen vapaavarren taakse.

5. Aseta jalkasäädin vapaavarren päällä olevaan tilaan.
6. Nosta kova suojakotelo koneen päälle.
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VAPAAVARSI
Liu'uta tarvikelaatikkoa vasemmalle, kun haluat irrottaa sen 
ja käyttää vapaavartta. Vapaavarren avulla housunlahkeiden 
ja hihojen ompeleminen sujuu helpommin. Liu'uta 
tarvikelaatikko takaisin vapaavarteen, kunnes se napsahtaa 
paikalleen.

LANKATAPIT
Koneessa on kaksi lankatappia, päälankatappi ja 
lisälankatappi. Lankatapit sopivat kaikenlaisille langoille. 
Päälankatappia voi käyttää vaaka-asennossa (lanka purkautuu 
rullalta) ja pystyasennossa (lankarulla pyörii). Käytä 
vaaka-asentoa, kun ompelet tavallisella ompelulangalla, ja 
pystyasentoa, kun käytät erikoislankaa.

VAAKA-ASENTO
Pane lankarullan pidike ja rulla lankatappiin. Tarkista, että 
lanka juoksee rullalta vastapäivään, ja aseta rullan eteen toinen 
pidike. 

Huom: Kaikki lankarullat eivät ole samanlaisia. Jos langan 
purkautumisessa rullalta on ongelmia, käännä rulla toisin päin tai 
käytä pystysuoraa lankatappia.

Käytä hieman rullaa suurempaa pidikettä. Jos rulla on kapea, 
pane sen eteen kapea pidike, ja vastaavasti suuren rullan eteen 
suuri pidike. 

Paina pidikkeen litteä puoli tiiviisti lankarullaa vasten. 
Pidikkeen ja rullan väliin ei saa jäädä tyhjää tilaa. 

PYSTYASENTO
Nosta lankatappi ylös ja sitten oikealle. Lukitse lankatappi 
pystyasentoon painamalla sitä kevyesti alaspäin. Liu'uta suuri 
lankarullan pidike paikalleen. Jos lankarulla on keskikokoista 
pidikettä pienempi tai jos käytät erikoislankaa, aseta rullan alle 
jarruhuopa estääksesi lankaa purkautumasta liian nopeasti. 
Suurien rullien yhteydessä jarruhuopaa ei tarvita.

Älä aseta pidikettä rullan päälle, koska se estäisi rullaa 
pyörimästä.

Huomaa: Kun lankatappi on pystyasennossa, langankireyttä täytyy 
ehkä säätää jonkin verran.

LISÄLANKATAPPI
Lisälankatappia käytetään puolattaessa toiselta lankarullalla tai 
kun tarvitaan kahta rullaa kaksoisneulalla ompelua varten.

Nosta lisälankatappi ylös. Liu'uta suuri lankarullan pidike 
paikalleen. Jos lankarulla on keskikokoista pidikettä pienempi, 
aseta rullan alle jarruhuopa estääksesi lankaa purkautumasta 
liian nopeasti. Suurien rullien yhteydessä jarruhuopaa ei 
käytetä.

Huomaa: Kun ompelet kahdella neulalla, ota deLuxe™ Stitch System 
-painike pois päältä Koneen asetukset -valikossa.
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YLÄLANGAN PUJOTTAMINEN
Tarkista, että paininjalka on ylhäällä ja neula yläasennossa.

1. Aseta rulla lankatappiin ja pidike rullan päälle sivun 2:3 
ohjeen mukaan.

2. Lankatappi vaaka-asennossa: 
Vie lanka esikireyslanganohjaimen (A) yli ja takaa ja 
langanohjaimen (B) alta.

 Lankatappi pysty-asennossa: 
Älä vie lankaa esikireyslanganohjaimeen (A) vaan tuo 
se suoraan langanohjaimen (B) alta.

3. Vie lanka alas kireyslevyjen (C) välistä.
4. Jatka langoitusta nuolien suuntaisesti. Vie lanka oikealta 

langannostajan (D) uraan.
5. Vie lanka alas ja aivan neulan yläpuolella olevaan 

viimeiseen ohjaimeen (E).

LANGOITIN
Kiinteän langoittimen ansiosta langanpujotus sujuu 
automaattisesti. Kun käytät kiinteää langoitinta, neulan 
on oltava yläasennossa. Suosittelemme, että lasket myös 
paininjalan.

1. Vedä kahvasta langoitinta niin pitkälle alas kuin 
se menee. Langoittimen koukku (G) kiertyy 
neulansilmään.

2. Vie lanka takakautta koukun (F) yli ja lankakoukun (G) 
ali.

3. Anna langoittimen ponnahtaa kevyesti takaisin. 
Koukku vetää langan neulansilmän läpi, ja neulan 
taakse muodostuu lankalenkki. Vedä lenkki ulos neulan 
takaa.

Huomaa: Langoitinta voi käyttää neulakoon ollessa 70-120. Sitä ei 
voi käyttää numeroa 60 tai pienemmän neulan kanssa, siipineulan, 
kaksois- tai kolmoisneulan kanssa tai jos napinläpimittari on kiinni 
koneessa. Myös jotkin lisätarvikkeet vaativat ylälangan pujottamista 
käsin.

Muista aina pujottaa lanka etukautta taakse. Puolakotelon kantta 
voi käyttää suurennuslasina.
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KAKSOISNEULAN LANGOITTAMINEN
Vaihda tavallinen neula kaksoisneulaan. Nosta paininjalka 
ylös ja neula yläasentoonsa. 

1. Nosta lankatappi ylös ja sitten oikealle. Lukitse 
lankatappi pystyasentoon painamalla sitä kevyesti 
alaspäin. Liu'uta suuri lankarullan pidike paikalleen. Jos 
lankarulla on keskikokoista pidikettä pienempi, aseta 
jarruhuopa lankarullan alle.

2. Aseta ensimmäinen rulla lankatappiin. Rullan tulee 
pyöriä myötäpäivään, kun lanka purkautuu rullalta.

3. VASEN NEULA: Langoita kone sivulla 2:4 neuvotulla 
tavalla. Tarkista, että lanka on vasempien 
langankireyslevyjen välissä (A). Langoita vasen neula 
käsin.

4. Ota esiin lisälankatappi ja aseta siihen suuri lankarullan 
pidike. Jos lankarulla on keskikokoista pidikettä 
pienempi, aseta jarruhuopa lankarullan alle.

5. Aseta toinen rulla lankatappiin. Rullan tulee pyöriä 
vastapäivään, kun lanka purkautuu rullalta.

6. OIKEA NEULA: Langoita kone kuten edellä, mutta tämän 
langan pitää kulkea oikeanpuoleisten kireyslevyjen (A) 
välissä ja langanohjaimen (B) ulkopuolella. Langoita 
oikea neula käsin.

Huomaa: Aktivoi ja valitse oikea neulaleveys SET-valikon 
ompeluasetuksissa, jotta neula tai paininjalka eivät pääse 
vahingoittumaan.

Huom: Erikoislankojen, kuten metallilangan, paksuus ja 
epätasainen pinta lisää lankaan kohdistuvaa hankausta. 
Vähentämällä langankireyttä ehkäiset ennakolta neulan 
katkeamisvaaraa.

LANKAVEITSI
Koneessa on kolme lankaveistä. Ensimmäinen on 
puolausakselin vieressä (A), ja siihen katkaistaan langat 
ennen puolausta ja sen jälkeen. Toinen on puola-alueen 
vieressä (B), ja siihen katkaistaan alalanka sen jälkeen, 
kun puola on asetettu koneeseen. Kolmas on koneen 
vasemmassa sivussa (C), ja siihen katkaistaan ylä- ja 
alalangat. Vedä molemmat langat lankaveitseen takakautta 
eteen ja vedä ne nopeasti alaspäin.
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PUOLAAMINEN
PUOLAUS NEULAN KAUTTA
Tarkista, että paininjalka on ylhäällä ja neula yläasennossa. 

1. Aseta tyhjä puola koneen päällä olevaan 
puolausakseliin. Puola menee siihen vain siten, 
että logo on ylöspäin. Käytä vain alkuperäisiä 
HUSQVARNA VIKING® -puolia.

2. Langoita kone niin, että päälankatappi on vaaka-
asennossa.

 Huomaa: Jos lankarulla ei mahdu olemaan vaaka-asennossa, 
puolaa lanka kohdassa “Erikoislankojen puolaaminen” 
kuvatulla tavalla.

3. Vedä lanka neulansilmästä paininjalan alta ja sitten 
oikealle langanohjaimen (A) läpi.
Huomaa: Käytä metallista paininjalkaa, kun puolaat neulan 
kautta.

4. Ohjaa lanka puolassa olevan reiän läpi sisäkautta ulos.
5. Aloita puolaus työntämällä puolausakseli puolaa 

kohti. Näytölle ilmestyy ponnahdusviesti. Voit 
säätää puolausnopeutta vetämättä liukusäädintä 
muovineulalla. Käynnistä ja pysäytä puolaus näytön 
painikkeilla. Aloita puolaus ja pidä napakasti kiinni 
langanpäästä. Kun puola alkaa pyöriä, katkaise liika 
lanka.

Huomaa: On tärkeää katkaista lanka aivan puolan läheltä.

 Kun puola on täynnä, puolausvipu heilahtaa takaisin, 
ja puolaus pysähtyy automaattisesti. Ponnahdusikkuna 
sulkeutuu. Ota puola pois ja katkaise lanka 
lankaveitseen.

ERIKOISLANKOJEN PUOLAAMINEN
Suosittelemme, ettet puolaa neulan kautta erikoislankoja, 
kuten läpinäkyvää nailonlankaa tai muita joustavia lankoja 
tai litteitä metallilankoja. 

Puolaa nämä langat aina miniminopeudetta.

1. Aseta tyhjä puola koneen päällä olevaan 
puolausakseliin. Puola menee siihen vain siten, 
että logo on ylöspäin. Käytä vain alkuperäisiä 
HUSQVARNA VIKING® -puolia.

2. Aseta pystysuorassa olevaan päälankatappiin suuri 
lankarullan pidike ja jarruhuopa.

3. Vie lanka esikireyslanganohjaimen (B) yli ja takaa 
ja sitten alas kireyslevyjen (C) ympäri, sitten 
langanohjaimeen (D), kuvan mukaisesti.

4. Katso Puolaaminen neulan kautta, vaihe 4–5.

Huomaa: Jos puolasi on vanhaa HUSQVARNA VIKING® 
-mallia, jossa ei ole reikää, kiedo puolaan aluksi käsin useita 
kierroksia lankaa.
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PUOLAAMINEN KIRJONNAN TAI OMPELUN 
AIKANA
1. Nosta lisälankatappi ylös. Aseta lankarullan pidike, 

jarruhuopa ja lankarulla lankatappiin. 
2. Vie alalanka langankireyslevyn (A) ympäri ja 

langanohjaimen (B) läpi kuvan mukaisesti.
3. Ohjaa lanka puolassa olevan reiän läpi sisäkautta ulos.
4. Aloita puolaus työntämällä puolausakseli puolaa 

kohti. Näytölle ilmestyy ponnahdusviesti. Voit 
säätää puolausnopeutta vetämättä liukusäädintä 
muovineulalla. Käynnistä ja pysäytä puolaus näytön 
painikkeilla. Aloita puolaus ja pidä napakasti kiinni 
langanpäästä.

 Kun puola on täynnä, puolausvipu heilahtaa takaisin, 
ja puolaus pysähtyy automaattisesti. Ponnahdusikkuna 
sulkeutuu. Ota puola pois ja katkaise lanka 
lankaveitseen.

Huomaa: Tarkista, että lanka ei kosketa vaakasuoran lankatapin 
pidikettä puolauksen aikana. Jos niin käy, nosta pystysuoran 
lankatapin pidike ja lankarulla korkeammalle tappiin.

LANKAVAHTI
Jos ylälanka katkeaa tai alalanka on vähissä, kone pysähtyy 
ja näytölle ilmestyy ponnahdusviesti. 

Jos ylälanka katkeaa: Pujota lanka uudelleen ja paina 
ponnahdusikkunassa OK. Jos alalanka on vähissä: Voit 
jatkaa ompelua sulkematta ponnahdusikkunaa, kunnes 
alalanka loppuu kokonaan. Voit siis vaihtaa puolan ompelun 
kannalta sopivassa kohdassa. Kun olet vaihtanut puolan, 
paina ponnahdusikkunassa OK.
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PUOLAN ASETTAMINEN
1. Irrota puolakotelon kansi liu'uttamalla sitä itseesi päin.
2. Aseta puola puolakoteloon. Puola menee siihen vain 

siten, että logo on ylöspäin. Lanka purkautuu puolan 
vasemmalta puolelta. Puola pyörii vastapäivään 
vetäessäsi langasta.

3. Pane sormesi puolan päälle, jotta se ei pääse 
pyörimään, ja vedä lankaa napakasti oikealle ja sitten 
vasemmalle kiristysjouseen (C), kunnes se napsahtaa 
paikalleen.

4. Jatka langoitusta kohdan (D) ympäri ja oikealle 
lankaveitseen (E). Pane puolakotelon kansi paikalleen 
(F). Katkaise lanka vetämällä sitä vasemmalle (G).

PAININJALAN VAIHTAMINEN
1. Tarkista, että neula on korkeimmassa kohdassa. Vedä 

paininjalkaa itseesi päin.
2. Kohdista jalan poikkipiena paininjalan istukassa 

olevaan uraan. 
3. Työnnä jalka pienaan, kunnes se napsahtaa paikalleen. 

Q-JALAN KIINNITTÄMINEN
1. Irrota paininjalan istukka ruuvitaltan avulla.
2. Aseta Q-jalka paikalleen takakautta ja laske neula jalan 

reikään kääntämällä käsipyörää itseesi päin. Aseta jalka 
paininjalan tankoon niin, että jalan reikä on kohdakkain 
painintangon reiän kanssa. Jalan varsi pitää asettaa 
neularuuvin taakse. Pane ruuvi paikalleen ja kiristä 
ruuvi ruuvitaltalla.
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NEULAN VAIHTAMINEN
1. Aseta neula monitoimityökalun reikään.
2. Löysää neularuuvia.
3. Irrota neula. 
4. Aseta uusi neula paikalleen monitoimityökalun avulla. 

Työnnä neulaa ylöspäin sen litteä puoli takana, kunnes 
se ei mene enää pidemmälle.

5. Kiristä neularuuvi.

NEULAT
Ompelukoneen neulalla on tärkeä merkitys onnistuneessa 
ompelussa. Käytä aina laadukkaita neuloja. Suosittelemme 
neulajärjestelmää 130/705H. Koneen mukana 
toimitettavassa neulapakkauksessa on kaikkia useimmin 
käytettyjä kokoja.

Yleisneula (A)
Yleisneulassa on hiukan pyöristetty kärki, ja niitä on 
saatavana useassa eri koossa. Erityyppisten ja -painoisten 
kankaiden yleisompeluun.

Stretchneula (B)
Stretchneulassa on erityismuotoilu, jonka ansiosta 
joustavaan kankaaseen ei tule hyppytikkejä. Neulosten, 

Kirjontaneula (C)
Kirjontaneuloissa on erikoisvarsi, pyöristetty kärki ja hiukan 
tavallista suurempi silmä, jotta langat ja kankaat eivät 
pääse vahingoittumaan. Käytä kirjontaneulaa metalli- ja 
muiden erikoislankojen kanssa kirjonnassa ja ommellessasi 
koristeompeleita.

Farkkuneula (D)
Farkkuneulassa on terävä kärki, joten se työntyy 
tiivissidoksiseen kankaaseen vahingoittumatta. Paksun 
puuvillakankaan, denimin ja mikrokuitujen ompeluun.

Siipineulat (E)
Siipineulassa on kummassakin sivussa siivekkeet, jotka 
tekevät kankaaseen pienet reiät ommeltaessa reikäompeleita 
tai koristepäärmeitä luonnonkuitukankaisiin.

Huomaa: Vaihda neula usein. Käytä aina suoraa ja terävää neulaa 
(F).

Vahingoittunut neula (G) saattaa aiheuttaa hyppytikkejä, 
katketa tai aiheuttaa langan katkeamista. Rikkinäinen neula voi 
vahingoittaa myös pistolevyä.

Älä käytä epäsymmetrisiä kaksoisneuloja (H), sillä ne voivat 
vahingoittaa ompelukonetta.

F

G

H

A B C ED
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LANGAT
Nykyään tarjolla on monenlaisia eri tarkoituksiin kehitettyjä 
lankoja.

Yleisompelulanka
Yleisompelulanka on tekokuitua, puuvillaa tai sekoitetta. 
Tällaista lankaa käytetään vaatteiden ja muiden töiden 
ompeluun.

Kirjontalanka
Kirjontalanka voi olla rayonia, polyesteriä, akryyliä tai 
metallilankaa. Näistä langoista muodostuu hohtava pinta 
kirjontakuvioihin ja koristeompeleisiin.

Käytä kirjonnassa ohutta, kirjontaan tarkoitettua alalankaa, 
josta ei muodostu paksua kerrosta työn nurjalle puolelle.

Huomaa: Kun käytät kirjonnassa metalli- tai litteää lankaa, 
tarvitset ehkä suurempisilmäisen neulan. Myös kirjontanopeutta on 
usein syytä alentaa. Käytä lankatappia pystyasennossa.

Läpinäkyvä lanka

tekokuitulanka. Sitä käytetään tilkkutöiden tikkauksessa 
ja muussa koristeompelussa. Käytä lankatappia 
pystyasennossa. Puolaa tämä lanka tavallista hitaammin ja 
puola vain puoliksi täyteen.

Huomaa: Joissakin kankaissa on irtoväriä, joka saattaa tarttua 
muihin kankaisiin ja myös ompelukoneeseen. Tätä väriä voi olla 
hankala tai jopa mahdoton poistaa.

Jos epäilet kankaan/valmisvaatteen sisältävän paljon irtoväriä, 
pese se ennen ompelun tai kirjonnan aloittamista, jotta väriä ei 
tartu koneeseesi.

TUKIKANKAAT
Irtirevittävät tukikankaat
Irtirevittäviä tukikankaita käytetään tiiviiden kudottujen 
kankaiden kanssa. Aseta tukikangas koristeompelun tueksi 
tai pingota kehälle yhdessä kirjottavan kankaan kanssa. Revi 
liika tukikangas pois ompelun jälkeen.

Silitettävä tukikangas
Silitettävä tukikangas on erittäin tukeva materiaali, jonka 
liukas puoli tarttuu kankaaseen silittämällä. Sitä suositellaan 
neuloksille ja kaikille löyhäsidoksisille kankaille. Silitä 
tukimateriaali kankaan nurjalle puolelle ennen ompelua tai 
kirjontaa. Revi liika tukikangas pois ompelun jälkeen.

Irtileikattava tukikangas
Irtileikattava tukikangas ei repeydy, joten ylimääräinen 
on leikattava pois. Sitä suositellaan neuloksille ja kaikille 
löyhäsidoksisille kankaille erityisesti kirjottaessa kehällä.

Vesiliukoinen tukimateriaali
Vesiliukoinen tukimateriaali asetetaan kankaan päälle 
koristeltaessa/kirjottaessa nukka- tai silmukkapintaisia 
kankaita kuten froteeta. Kirjoessasi leikekirjontaa aseta 
vesiliukoinen tukimateriaali kankaan alle. Liuota liika 
tukimateriaali upottamalla työ veteen. Tätä materiaalia on 
saatavana eri vahvuisina.

Häviävä tukimateriaali
Häviävä tukimateriaali on tukeva, harvasidoksinen kangas, 
jota käytetään leikekirjonnassa ja ommeltaessa kankaan 
reunan ulkopuolelle. Tukimateriaali haihtuu lämmön 
vaikutuksesta.

Tarrapintainen tukikangas
Tarrapintaista tukikangasta käytetään kirjottaessa kehällä 
silloin, kun kangas on liian haurasta kirjottavaksi tai 
kun pala on niin pieni, ettei sitä voi pingottaa. Pingota 
tarrapintainen tukikangas paperipuoli ylöspäin. Poista 
paperi ja paina kangas tahmeaan pintaan. Revi liika 
tukikangas pois ompelun jälkeen.

PICTOGRAM™-TUSSI
Käytä ilman tai veden vaikutuksesta haihtuvaa tussia 
ja Pictogrammeja kaikenlaisille kankaille. Väri haihtuu 
muutamassa tunnissa. Voit poistaa merkinnät myös kylmällä 
vedellä. Poista kaikki merkinnät huolellisesti ennen kuin 
silität kangasta tai peset sen saippualla tai pesuaineella.
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USB-PORTIT
Koneessa on kaksi USB-porttia. Toisen avulla voit 
yhdistää ompelukoneen tietokoneeseen ja toisen USB-
kirjontatikkuun, lisätarvikkeena saatavaan USB-hubiin tai 
hiireen.

Huomaa: Tarkista, että USB-tikkusi formaatti on FAT32.

USB-KIRJONTATIKKU
Koneen mukana toimitetaan USB-kirjontatikku. Tikulle voit 
tallentaa kuvioita ja muita tiedostoja tai siirtää tiedostoja 
tietokoneen ja ompelukoneen välille. 

USB-PORTTIIN LIITTÄMINEN JA SIITÄ 
IRROTTAMINEN
Työnnä USB-kirjontatikku tai muut laitteet ylempään 
porttiin. USB-laitteen voi työntää paikalleen vain yhdellä 
tavalla   älä yritä työntää sitä väkisin!

Koneen mukana toimitettava USB PC -kaapeli 
(P/N:412 62 59-04)kiinnitetään alempaan porttiin. Tähän 
porttiin ei saa yhdistää muita kaapeleita. Yhdistä kaapelin 
toinen pää tietokoneeseesi.

Huomaa: Asenna maksuton tietokoneohjelma tietokoneellesi ennen 
ompelukoneen yhdistämistä siihen. Katso sivua 2:12.

Irrota USB-kirjontatikku varovasti pois portista ja USB-
kaapeli vetämällä sitä suoraan oikealle.

USB-KIRJONTATIKKUJEN KÄYTTÖ
Ulkoisen laitteen kuvake on aktiivisena File Managerissa 
vain, jos ulkoinen laite on liitetty USB-porttiin. Kun lataat 
USB-tikulta tai tallennat sille, näytölle ilmestyy tiimalasi. 

Huomaa: Älä irrota USB-tikkua portista tiimalasin näkyessä 
näytöllä tai kun File Manager on auki. Tikun poistaminen tällöin 
voi vahingoittaa USB-tikulla olevia tiedostoja.

Huomaa: Koneen mukana toimitetun USB-kirjontatikun voi jättää 
koneeseen kovan suojakotelon alle. Tällöin USB-tikun suojus on 
käännettävä alaspäin.

Ulkoinen laite
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MAKSUTON TIETOKONEOHJELMA (PC)
HUSQVARNA VIKING® DESIGNER RUBY Royale™ 
-ompelu- ja kirjontakoneelle on saatavana tietokoneohjelma. 
Sen mukana saat seuraavat ominaisuudet:

• Yhteysmoduulin avulla voit liittää ompelukoneen 
tietokoneeseesi. Sitä tarvitaan voidaksesi käyttää 
kirjontaohjelmiston Send to -toimintoa.

• QuickFont -ohjelma, jolla voit luoda rajattoman määrän 
kirjontafontteja lähes kaikista tietokoneesi TrueType™- ja 
OpenType™ fonteista.

• Yhdistä kone Windows Exploreriin voidaksesi käsitellä 
kirjontakuvioita: katsella kuvioita pienoiskuvina, 
lukea erimuotoisia kirjontatiedostoja, lisätä kuvioihin 
komentoja ja paljon muuta.

Tämä ohjelma on asennettava tietokoneelle ennen kuin 
ompelukone yhdistetään tietokoneeseen ensimmäistä kertaa. 
Mene HUSQVARNA VIKING® -verkkosivulle osoitteessa 
www.husqvarnaviking.com, etsi Embroidery Machines/
Support ja lataa ohjelma. Asennuksen yhteydessä sinulta 
kysytään asennuskoodia. Kirjoita luku:

9200
Lisätietoa ja yksityiskohtaiset asennusohjeet löydät 
lataussivulta.

KONEEN PÄIVITTÄMINEN
Voit päivittää koneen USB-kirjontatikun tai koneen mukana 
toimitetun USB-kaapelin avulla (P/N:412 62 59-04).

Muista käydä verkkosivulla www.husqvarnaviking.com 
ja/tai paikallisen valtuutetun HUSQVARNA VIKING® 
-jälleenmyyjän luona saadaksesi koneeseesi ja käyttöohjeeseen 
aina uusimmat päivitykset.

PÄIVITYSOHJEET
Mene HUSQVARNA VIKING® -verkkosivulle osoitteeseen 
www.husqvarnaviking.com ja etsi oma ompelukonemallisi. 
Sivulta löydät omalle koneellesi ajankohtaiset päivitykset. 

• Lataa päivitysohjelma USB-kirjontatikulle. Sammuta virta 
koneesta. Yhdistä USB-kirjontatikku, jolle latasit uuden 
ohjelmaversion, koneesi USB-porttiin.

• Pidä neulastop-painike  ja selektiivisen 
langankatkaisun  painikkeet alhaalla, kunnes kone 
käynnistyy. 

• Noudata interaktiivisen näytön ohjeita. 
• Kun päivitys on valmis, kone käynnistyy automaattisesti. 

Tarkista ohjelmaversion numero Oma info -valikossa.
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Touch & 
Hold

Ompelutila Kirjontatila

Ruby-valikko Pikaohje

Ompelu/
kirjontatilaFonttivalikko

Ommelvalikko
Kuviovalikko

File Manager

TEHTÄVÄPALKKI
Tässä tehtäväpalkissa on kuvakkeet seuraavia toimintoja 
varten: Kuviovalikko, ommelvalikko, fonttivalikko, File 
Manager, Ruby-valikko, pikaohje ja liikkuminen ompelu- ja 
kirjontatilan välillä. 

OMPELU/KIRJONTATILA
Voit liikkua ompelu- ja kirjontatilan välillä painamalla 
ompelu/kirjontatilan kuvaketta. 

Ompelutilaa käytetään tavalliseen ompeluun (ks. kappaleet 
4 & 5) ja kirjontatilaa kirjontaan. Kun siirryt kirjontatilaan, 
aktiivisena on kirjonnan muokkaustila. Tässä voit tehdä 
muutoksia kuvioosi (ks. kappale 7). Kun haluat kirjoa 
kuviosi, siirry kirjonnan muokkaustilasta kirjomistilaan 
painamalla GO!-kuvaketta suuren interaktiivisen näytön 
oikeassa alakulmassa (s. kappale 8).

Tässä osassa käydään läpi koneen perusasetukset ja toimintopainikkeet Opit käyttämään suuren interaktiivisen näytön toimintopainikkeita ja 
asetuksia sekä koneen ompelupään toimintopainikkeita.

Suuren interaktiivisen näytön kuvakkeista ja toiminnoista ompelutilassa, kirjontatilassa ja File Managerisssa käydään läpi erillisissä 
kappaleissa.

SUURI INTERAKTIIVINEN NÄYTTÖ
Näyttöä on hyvin helppo käyttää. Valinnat tehdään vain koskettamalla sitä muovineulalla. 

USEIN KÄYTETYT KUVAKKEET/TOIMINNOT
Seuraavia näytön kuvakkeita ja toimintoja käytetään usein. 

OK
Vahvistaa asetukset ja muutokset, paluu edelliseen ikkunaan.

PERUUTA
Peruuttaa asetukset ja muutokset, paluu edelliseen ikkunaan.

TOUCH & HOLD
Joillakin kuvakkeilla on lisätoimintoja, mitä ilmaisee nuoli oikeassa alakulmassa. Kun haluat 
päästä näihin toimintoihin, pidä kuvaketta alaspainettuna muutama sekunti.
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Ommelvalikot
Ompeleiden alavalikot

PIKAOHJE
Paina Pikaohje-kuvaketta näytön oikeassa alakulmassa 
(E). Kuvake alkaa vilkkua sen merkiksi, että pikaohje on 
aktiivisena. Paina kuvaketta tai näytön osaa, josta haluat 
tietoa. Ponnahdusikkunassa annetaan lyhyt selitys. Sulje 
ponnahdusikkuna ja poistu pikaohjeesta painamalla OK. 

Kun koneeseen on liitetty USB-hiiri, pikaohjeen käyttö on 
vieläkin helpompaa. Vie osoitin sen kuvakkeen päälle, josta 
haluat lisätietoa, ja paina hiiren oikeaa painiketta. Pikaohje 
ilmestyy näytölle.

RUBY-VALIKKO
Avaa laajennettu tehtäväpalkki painamalla Ruby-valikon 
kuvaketta. Laajennetun tehtäväpalkin sisältö muuttuu 
sen mukaan, missä tilassa olet. Tässä on SET-valikko, 
laajennettu SEWING ADVISOR™/ EMBROIDERY 
ADVISOR™ sekä infovalikko. Valitse toiminto, jonka haluat 
aktivoida.

OMMELVALIKKO
Kun avaat tämän valikon, näet pudotusvalikossa useita eri 
ommelvalikoita (kappaleessa 1 kuvaukset ompeleista).

OMPELEEN VALINTA 
Valitse ensin ommelvalikko. Kussakin valikossa on yksi tai 
useampi alavalikko. Luettelo ompeleista näkyy kussakin 
alavalikossa. Valitse ommel painamalla sitä.

FONTTIVALIKKO
FONTIN VALINTA
Paina fonttivalikon kuvaketta, niin esiin tulee fonttien 
pudotusvalikko. Sekä ommelfontit että kirjontafontit ovat 
näkyvissä kirjontavalikossa. Valitse fontti painamalla sitä. 
Selailunuolilla voit selata muita fontteja.

Kun kirjontafontti on valittuna kirjontatekstin 
muokkausvalikko avautuu automaattisesti. Voit valita 
kullekin fontille eri koon.

Kun valittuna on ommelfontti, siirryt automaattisesti 
ohjelmointitilaan.

Huomaa: Kirjontafontit ovat näkyvissä vain, jos kirjontatila on 
aktiivisena.

Ruby-valikko

Infovalikko
Laajennettu SEWING ADVISOR™/ 
EMBROIDERY ADVISOR™

SET-valikko

Pikaohje
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SET-valikko

File Manager

Kuviovalikko

EMBROIDERY ADVISOR™

KUVIOVALIKKO
(Aktiivinen vain kirjontatilassa)

KUVION VALINTA
Avaa kirjontakuviot valitsemalla tehtäväpalkissa 
kukkakuvaketta. Valitse kirjontakuvio painamalla sitä. 
Selailunuolilla voit selata muita kuvioita.

Huomaa: Kun kuvio on valittuna, kone siirtyy automaattisesti 
kirjontatilaan, ja kuvio latautuu kirjonnan muokkaustilaan.

FILE MANAGER
File Managerissa voit järjestellä, lisätä, siirtää, poistaa ja 
kopioida kaikkia kuvio-, fontti ja tikkitiedostoja. Voit 
käyttää joko koneen muistitilaa tai ompelukoneeseen 
liitettyä ulkoista laitetta. 

Voit valita useita kuvioita samaan aikaan. Paina haluamiasi 
kuvioita ja sitten Touch & Hold -kuvaketta (sks. sivu 3:2) 
viimeisen valitsemasi kuvion kohdalla. Kaikki valitsemasi 
kuviot latautuvat kirjonnan muokkaustilaan.

File Managerista on lisätietoa kappaleessa 9.

EMBROIDERY ADVISOR™

(Aktiivinen vain kirjontatilassa)

EMBROIDERY ADVISOR™ antaa valitulla kankaalle 
sopivaa neulaa, tukikangasta ja lankaa koskevat suositukset. 
Valitse kirjottavan kankaan tyyppi ja paino ja noudata sitten 
näytön suosituksia. EMBROIDERY ADVISOR™ antaa 
vinkkejä myös kirjoessasi erikoiskankaille tai erikoislangoilla. 
Sulje EMBROIDERY ADVISOR™ painamalla OK.
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Ommelasetukset

Koneen asetukset
Ääniasetukset

Näytön asetukset

Ompeluasetukset

Pan

Pituuden 
tasapaino

Leveyden 
tasapaino

Automaattinen 
paininjalan puristus

SET-VALIKKO
SET-valikossa voit ohittaa automaattiset asetukset ja tehdä 
omia säätöjä ommelasetuksiin, ompeluasetuksiin, koneen 
asetuksiin, ääniasetuksiin ja näytön asetuksiin.

Paina kuvaketta, kun haluat aktivoida jonkin toiminnon tai 
avata luettelon eri vaihtoehdoista. Kun muutat ompelu-, 
kone-, ääni- tai näyttöasetuksia, uudet asetukset tallennetaan 
sammuttaessasi koneen, lukuun ottamatta syöttäjän 
vaihtoehtoja ompeluasetuksissa, sillä se palautuu aina 
tilaan Auto, kun kytket virran koneeseen (ks. Syöttäjän 
vaihtoehdot, sivu 3:7). Jos teet muutoksia ommelasetuksiin, 
muutoksia ei tallenneta sammuttaessasi virran koneesta.

OMMELASETUKSET 
(Aktiivinen vain ompelutilassa)

Ommelasetukset-näytöllä voit asettaa paininjalan 
puristuksen ja tasapainottaa ompeleen tai napinläven. Nämä 
asetukset koskevat vain kulloinkin valittuna olevaa ommelta.

Jos valitset uuden ompeleen tai saman ompeleen uudelleen, 
asetus palauttaa oletusarvolle. Oletusnumero näytetään 
mustana.

AINUTLAATUINEN SENSOR SYSTEM™ – 
Automaattinen paininjalan puristus
Automaattisen paininjalan puristuksen ansiosta ansiosta 
jalka tuntee koko ajan kankaan paksuuden sekä ompelu- 
että kirjontatilassa ja liukuu kankaan päällä pehmeästi ja 
tasaisesti syöttäen kangasta moitteettomasti.

Painamalla + tai - voit lisätä tai vähentää paininjalan 
puristusta. 

Tasapainosäätimet
Kun ompelet erikoislangoilla tai -tekniikalla, saatat joskus 
joutua säätämään ompeleen tasapainoa. 

Ompele aina ensin koeommel kangastilkulle. Valitse SET-
valikossa ommelasetukset. Muuta näytöllä näkyvä kuva 
vastaamaan ompelemaasi mallitilkkua. Käytä kuvakkeita + 
tai -. Muuta näytöllä näkyvä ommel samannäköiseksi kuin 
ommeltu tasapainottamaton ommel.

Kun sitten ompelet uudelleen samalla kankaalle, ommel 
on tasapainotettu. Kone tasapainottaa ompeleen 
automaattisesti.

Huomaa: Pan-kuvakkeiden käyttö. Pan-toiminnon avulla voit nähdä 
koko ompeleen.
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OMPELUASETUKSET

Kaksoisneula
Kun painat tätä, näytölle avautuu luettelo 
kaksoisneulavalintaa varten. Kun kaksoisneula on valittuna, 
kaikkien ompeleiden leveys rajoittuu kyseiselle neulakoolle. 
Asetus pysyy voimassa, kunnes poistat kaksoisneulan 
valinnan. 

Kun kaksoisneula on valittuna, ponnahdusikkunassa 
muistutetaan siitä sammuttaessasi virran koneesta. 
Ponnahdusikkuna tulee esiin myös silloin, kun valitset 
ompeleen, joka on liian leveä valitulle kaksoisneulalle. 
Näiden ompeleiden ommelleveys rajoittuu automaattisesti 
kaksoisneulalle sopivaksi. Palaa normaaliompeluun 
poistamalla kaksoisneulan valinta.

Ommelleveyden rajoitin
Valitse ommelleveyden rajoitin, kun käytät 
suoraommelpistolevyä tai -paininjalkaa. Ommelleveys 
rajoittuu nollaan kaikissa ompeleissa, jotta neula, paininjalka 
tai pistolevy eivät pääse vahingoittumaan.

Kun kytket virran koneeseen tämän asetuksen ollessa 
valittuna ja jos valitset muun kuin suoraompeleen, 
ponnahdusikkunassa muistutetaan suoraommelasetuksesta. 
Palaa normaaliompeluun poistamalla ommelleveyden 
rajoittimen valinta.

Huomaa: Kaksoisneulaa ja ommelleveyden rajoitinta ei voi valita 
samaan aikaan.

Selektiivinen langankatkaisu, auto
Aktivoi toiminto painamalla Selektiivinen langankatkaisu, 
auto -kuvaketta ompeluasetuksissa. Langat katkaistaan 
automaattisesti ja paininjalka nousee värinvaihdon 
yhteydessä, kirjonnan valmistuttua tai kun napinläpi 
on valmis. Kun poistat valinnan, lankoja ei katkaista 
automaattisesti.
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Automaattinen hyppytikkien katkaisu
Tässä koneessa on automaattinen hyppytikkien katkaisu. 
Sen ansiosta et joudu leikkaamaan hyppytikkejä kuvion 
valmistuttua. Oletusasetus on auto. Kirjonnassa kone 
katkaisee ylälangan hyppytikin ja vetää langanpään nurjalle.

Huomaa: Kone katkaisee langanpään myös silloin, kun olet 
vaihtanut uuden värin. Pidä kiinni langanpäästä aloittaessasi taas 
kirjonnan, niin langanpää on helppo poistaa katkaisun jälkeen.

Kaikkiin kuvioihin ei ole ohjelmoitu automaattista 
hyppytikkien katkaisua. Voit lisätä nämä komennot kaikkiin 
kuvioihin kirjontaohjelmassa. Katso sivua 2:12.

Tällä symbolilla merkittyihin kuvioihin on ohjelmoitu 
automaattinen hyppytikkien katkaisu. 

Huomaa: Jos kirjot kuvion kohteeseen, jossa sen 
molemmat puolet ovat näkyvissä, peruuta automaattinen 

hyppytikkien katkaisu ja katkaise langat käsin.

Automaattinen paininjalan nosto
Kun tämä toiminto on valittuna, automaattinen paininjalan 
nostin on aktivoitu. Paininjalka nousee kääntöasentoon 
esimerkiksi pysähtyessäsi neula ala-asennossa. Kun toiminto 
ei ole valittuna, paininjalka pysyy alhaalla silloinkin, kun 
kone pysäytetään neula ala-asennossa.

FIX Auto
Kun FIX Auto on aktiivisena, kone aloittaa ompelun FIX-
ompeleilla. Jos se ole aktiivisena, voit painaa koneen edessä 
olevaa FIX-painiketta, kun haluat päättelytikit tai peruuttaa 
FIXin ompeleen alusta.

Syöttäjä, suositus
Kun painat tätä, näytölle tulee ponnahdusikkuna, jossa on 
kolme vaihtoehtoa.

Oletusasetus on auto, jota myös suositellaan. Auto on 
valittuna aina, kun kytket virran koneeseen. Kone nostaa 
ja laskee syöttäjän automaattisesti riippuen siitä, millainen 
ommel on valittuna. Syöttäjä lasketaan esimerkiksi 
ommeltaessa nappeja sekä vapaaompelussa tai -kirjonnassa. 
Syöttäjä lasketaan automaattisesti myös käytettäessä 
paininjalan lisänosto-ominaisuutta. Kun valitset uuden 
ompeleen, syöttäjä nousee automaattisesti aloittaessasi 
ompelun.

Valitse ylös, kun haluat syöttäjän pysyvän ylhäällä kaikessa 
ompelussa.

Valitse alas, kun haluat syöttäjän pysyvän alhaalla kaikessa 
ompelussa.
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KONEEN ASETUKSET
Näytölle tehdyt asetukset pysyvät muistissa myös 
sammuttaessasi virran koneesta.

Kieli
Näet luettelon koneen kielistä painamalla tätä kuvaketta. 
Valitse haluamasi kieli painamalla sitä. 

Omistajan nimi
Paina Omistajan nimi -kuvaketta, niin voit kirjoittaa nimesi 
avautuvalle näytölle.

Laskuri
Tästä näet koneesi ompelu- ja kirjonta-ajan. Painamalla tätä 
kuvaketta voit nollata laskurin.

Kehän valinta
Paina Kehän valinta -kuvaketta ja valitse omistamasi kehät. 
Kun lataat kuvion, kone valitsee omistamistasi kehistä 
kyseiselle kuviolle sopivimman.

Auto Smart Save
Kun Auto Smart Save on valittuna, kone tallentaa 
kirjonnassa nykytilan automaattisesti tietyin välein ja myös, 
kun keskeytät kirjonnan.

Huomaa: Kun Auto Smart Save on aktivoitu, siirtyminen 
kirjomistilaan kestää kauemmin.

Langan valmistaja
Painamalla tätä voit valita haluamasi langanvalmistajan. 
Valittavana ovat Gütermann Sulky ja Robison-Anton. 
Valitun langanvalmistajan värikartta on käytössä, kun 
vaihdat kuvion värejä tai luot uuden kuvion koneesi 
ompeleista tai fonteista.

Huomaa: Langanvalmistajan vaihtaminen ei muuta automaattisesti 
vanhojen kuvioiden värejä valitun langanvalmistajan värikartan 
mukaisiksi.
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Langankireyden/syötön kompensaatio
Jos huomaat, että langankireyttä pitää lisätä tai vähentää 
useimpia ompeleita tai kuvioita varten, voit muuttaa 
yleisasetusta kirjontaa ja/tai ompelua varten. Joudut ehkä 
säätämään langankireyttä/langansyöttöä, jos ompelet tai 
kirjot säännöllisesti erikoiskangasta tai käytät erikoislankaa.

Langankireyden/syötön kompensaatio Liukusäätimillä voi 
lisätä tai vähentää langankireyttä/langansyöttöä kaikissa 
ompeleissa ja/tai kirjonnassa. Oletusasetus on normaali.

Kun olet lisännyt tai vähentänyt arvoa asetusvalikossa, 
langankireyden säätökuvake tai langansyötön kuvake 
muuttuu punaiseksi. 

Huomaa: Ota yhteys valtuutettuun HUSQVARNA VIKING® 
-jälleenmyyjään, jos sinulla on ongelmia langankireyden/
langansyötön suhteen, etkä saa asiaa kuntoon langankireyden/syötön 
kompensaation avulla.
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Paininjalan 
nostokorkeus 
kirjonnassa

Q-jalka kirjonnassa
Q-jalka kirjonnassa on aktiivisena oletuksena, kun kytket 
virran koneeseen. Kun kirjot ja käytössä on Q-jalka, 
tarkista, että valittuna on "Q-jalka kirjonnassa".

Jos käytät esim. R-jalkaa, poista Q-jalan valinta.  deLuxe™ 
Stitch System käyttää silloin langankireyttä langansyötön 
sijasta. 

deLuxe™ Stitch System
deLuxe™ Stitch System säätää ylälankaa kahdella tavalla. 
Käytössä voi olla joko langankireys tai langansyöttö. Jos 
langansyöttö on aktiivisena, kone toimii sen mukaan aina 
kun mahdollista. Muista asetuksista riippuen kone saattaa 
käyttää langankireyttä, esim. silloin, kun vapaaompelu on 
aktiivisena. 

Eräät lisätarvikkeet tai erikoistekniikat saattavat 
vaatia langankireyden käyttöä parhaan lopputuloksen 
saavuttamiseksi. Poista deLuxe™ Stitch System -kuvakkeen 
valinta, kun haluat käyttöön langankireyden.

Sivulla 4:9 on lisätietoa deLuxe™ Stitch Systemistä.

Paininjalan nostokorkeus kirjonnassa
Säädä paininjalan nostokorkeutta kirjomistilassa.

Joissakin kuvioissa paininjalan alle saattaa muodostua paljon 
tikkejä. Jos paininjalan ja kuvion välissä ei ole tarpeeksi tilaa, 
ylälanka alkaa muodostaa lenkkejä kuvion nurjalle puolelle. 
Lisää paininjalan nostokorkeutta pienin askelin, kunnes 
kuvio pääsee liikkumaan vapaasti paininjalan alla.
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NÄYTÖN ASETUKSET

Kosketusnäytön kalibrointi
Kun painat näytön kuvakkeita, eivätkä ne vastaa 
kosketukseen, näyttö pitää kalibroida. 

Painamalla painiketta avaat ikkunan kosketusnäytön 
kalibroimista varten.  
Kalibroi näyttö ohjeiden mukaan.

Lukitse näyttö
Jos haluat estää interaktiivisen näytön koskettamisen ja 
asetusten muuttamisen vahingossa, voit lukita näytön.

Kun toiminto on aktivoitu, näyttö lukittuu joka kerta, 
kun et koske siihen kymmeneen sekuntiin. Näytölle tulee 
ponnahdusikkuna, ja näyttö pysyy lukittuna, kunnes painat 
ponnahdusikkunassa OK.

Näytönsäästäjä
Kun tämä on aktiivisena, näytöllä näkyy avausnäyttö 
kymmenen minuuttia viimeisen painalluksen jälkeen. Poistu 
näytönsäästäjätilasta koskettamalla näyttöä tai painamalla 
mitä tahansa painiketta.

ÄÄNIASETUKSET
Voit säätää koneen ääniasetukset hälyttämään erilaisissa 
tilanteissa. Valitse, minkä äänitoiminnon haluat vaihtaa. 
Valitse sitten haluamasi ääni painamalla kuvaketta. Kuulet 
kyseisen äänen painaessasi kuvaketta. Kullakin tapahtumalla 
voi olla eri ääni. Sulje ponnahdusikkuna painamalla OK:

Toistuva äänimerkki
Kun tämä toiminto on aktiivisena, tietyn varoituksen tai 
ponnahdusikkunan signaali toistuu tasaisin välein, kunnes 
itse kuittaat sen suljetuksi.

Volyymi
Voit muuttaa volyymiä liukusäätimellä. Jos vaihdat 
volyymiasetusta, se vaikuttaa kaikkiin ääniin.
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INFOVALIKKO
Infojärjestelmän avulla saat helposti ohjeita ja tietoa 
ompelukoneesi toiminnasta. Infovalikko on lyhennetty 
versio käyttöohjeesta. 

Kun painat infovalikon kuvaketta laajennetussa 
tehtäväpalkissa, valittavana on neljä vaihtoehtoa: Hakemisto, 
kategoria, omat tiedot ja teksti.

Selaa aiheita painamalla muovineulalla näytön oikeassa 
reunassa olevaa liukusäädintä. Vasemmalla nuolella näytön 
alareunassa voit palata edelliselle sivulle. Oikea nuoli vie 
seuraavalla sivulle (jos sellainen on).  Painamalla Home-
kuvaketta palaat ensimmäiselle sivulle.

Hakemisto
Hakemistossa näet aiheet aakkosjärjestyksessä. 

Kategoria
Kategoria näyttää ohjeen aiheet jaoteltuina kategorioihin 
käyttöohjeen rakenteen mukaisesti. 

Omat tiedot
Omat tiedot sisältää omistajan nimen, koneen 
ohjelmatiedot, sarjanumeron ja vapaana olevan/
kokonaismuistin määrän. 

Teksti
Voit avata ja lukea koneellasi teksti- ja HTML-tiedostoja. 
Voidaksesi avata teksti- tai HTML-tiedoston sinun on 
mentävä File Manageriin ja painettava kuvaketta Omat 
tiedot. Paina Touch & Hold haluamasi tiedoston kohdalla. 
Tiedosto avautuu teksti-ikkunaan. Se pysyy näkyvissä niin 
kauan kuin koneessa on virta.
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Neulastop ylös/alas 
(Langankatkaisuasento)

Speed + ja -

STOP 
(Yksivärinen)

FIX 
(Harsiminen)

Taaksesyöttö

Start/Stop

Selektiivinen langankatkaisu

Automaattinen paininjalan lasku ja 
kääntö

Automaattinen paininjalan nosto 
ja lisänosto

SPEED - AND +
Kaikissa koneen ompeleissa on esisäädetty, suositeltu 
ompelu/kirjontanopeus.

Painamalla Speed + tai Speed - voit lisätä tai alentaa 
ompelu/kirjontanopeutta. Kun ompelu/kirjonta 
ei ole meneillään, paina Speed, niin näytölle tulee 
ponnahdusikkuna, josta näet nykyisen ompelunopeuden. 
Voit säätää nopeutta painamalla ponnahdusviestin 
liukusäädintä. Jos säädät nopeutta ompelun/kirjonnan 
aikana, ponnahdusviesti ei tule näkyviin. 

Kun ompelet metallilangalla tai erityisen hauraita kankaita, 
saat parhaan ompelutuloksen alentamalla ompelunopeutta.

STOP (YKSIVÄRINEN)
Ompelutila
Valitse STOP, kun haluat päättää ompeleen. Kone ompelee 
päättelytikit ja pysähtyy automaattisesti, kun yksi mallikerta 
tai ommelyhdistelmä on valmis. Kun STOP on valittuna, 
suurella interaktiivisella näytöllä näkyy vain yksi ommel. 
STOP-painikkeeseen syttyy valo, kun painat sitä. Paina 
uudelleen STOP, jos haluat peruuttaa toiminnon tai valita 
uuden ompeleen. STOP-painikkeen valo sammuu. STOP-
toiminnon voi ohjelmoida, katso kappaletta Ohjelmointi. 
STOP-toiminto nollautuu, kun ommel on valmis.

Kirjomistila
Peruuta STOP, jos haluat kirjoa kuvion vain yhdellä värillä, 
katso kappaletta Kirjomistila.

TOIMINTOPAINIKKEET (Kirjontatilan toiminnot ovat suluissa)

FIX (HARSIMINEN)
Ompelutila
FIX-toiminnolla aktivoidaan päättely. FIX aktivoituu 
automaattisesti, kun valitset ompeleen, käytät selektiivistä 
langankatkaisua, valitset ompeleen aloituksen alusta tai 
painat STOP-painiketta tai painat FIX ompelun aikana. 
Kone ompelee aluksi muutaman päättelytikin ja jatkaa 
sitten valitulla ompeleella. Kun painat FIX ompelun 
aikana, kone tekee muutaman päättelytikin ja pysähtyy 
automaattisesti. FIX-painikkeessa on valo FIX-toiminnon 
ollessa aktiivisena. Paina FIX-painiketta, jos haluat 
peruuttaa toiminnon. FIX-toiminnon voi ohjelmoida, katso 
kappaletta Ohjelmointi. 
Huomaa: FIX Auto voidaan peruuttaa myös SET-valikon 
ompeluasetuksissa (katso sivu 3:7). Päättelytikkejä ei ommella nyt 
automaattisesti, ellet paina koneen FIX-painiketta.

Kirjontatila
Paina FIX, kun haluat harsinnan kirjontakuvion ympärille 
tai harsia kankaan kiinni tukikankaaseen.

START/STOP
Painamalla Start/Stop-painiketta voit aloittaa ja lopettaa 
ompelemisen ilman jalkasäädintä. Käynnistä kone 
painamalla START/STOP ja pysäytä se painamalla samaa 
painiketta uudelleen.

TAAKSESYÖTTÖ
Paina taaksesyöttöpainiketta ennen ompelun aloittamista, 
kun haluat koneen syöttävän taaksepäin. Taaksesyötön 
merkkivalo syttyy, ja kone syöttää taaksepäin, kunnes painat 
painiketta uudelleen. Jos painat painiketta ompelun aikana, 
kone ompelee taaksepäin niin kauan kuin pidät painiketta 
alhaalla. Taaksesyötön merkkivalo palaa, kun pidät 
painiketta alhaalla.
Taaksesyöttöpainiketta käytetään myös ommeltaessa 
napinläpiä, parsinompeleita sekä suippo-ompeleita 
liikuttaessa ompeleen osasta toiseen.
Taaksesyöttö ei toimi kirjontatilassa.



3:14

SELEKTIIVINEN LANGANKATKAISU
Ompelutila
Paina Selektiivinen langankatkaisu -painiketta, niin kone 
katkaisee ylä- ja alalangat, nostaa paininjalan ja neulan 
sekä aktivoi FIX-toiminnon seuraavaa aloitusta varten. 
Kun haluat katkaista langat ompeleen tai yhdistelmän 
lopuksi, paina Selektiivinen langankatkaisu -painiketta 
ompelun aikana. Painike alkaa vilkkua sen merkiksi, että 
langankatkaisu on valittu. Kun ommel tai ommelyhdistelmä 
on valmis, molemmat langat katkaistaan. Selektiivisen 
langankatkaisun voi ohjelmoida, katso kappaletta 
Ohjelmointi. 

Huomaa: Kone katkaisee langat automaattisesti tiettyjen ompeleiden 
jälkeen, esim. yksivaiheisen napinläven valmistuttua. Selektiivinen 
langankatkaisu voidaan peruuttaa SET-valikossa, katso sivu 3:6.

Kirjomistila
Selektiivinen langankatkaisu katkaisee automaattisesti 
langat ja nostaa paininjalan. Värialueen lopuksi katkaistaan 
vain ylälanka. Kun kuvio on valmis, molemmat langat 
katkaistaan automaattisesti.

NEULASTOP YLÖS/ALAS 
(LANGANKATKAISUASENTO)
Ompelutila
Siirrä neula ylös tai alas painamalla Neulastop ylös/alas 
-painiketta. Neulastopin asennon säätöarvo muuttuu 
samalla. Tällä toiminnolla säädetään myös neulan asento 
ylös tai alas, kun pysäytät ompelukoneen. Neulan voi nostaa 
ja laskea myös napauttamalla jalkasäädintä.

Kirjontatila
Kone siirtää kehän itseesi päin, jolloin pääset helposti 
katkaisemaan langat.

AUTOMAATTINEN PAININJALAN NOSTO JA 
LISÄNOSTO
Ompelutila
Paina Automaattinen paininjalan nosto -painiketta, 
niin paininjalka nousee. Paina painiketta uudelleen, 
niin paininjalka nousee lisänostoasentoon ja syöttäjä 
laskee automaattisesti, jolloin paksun kankaan saaminen 
paininjalan alle helpottuu.

Kirjontatila
Paininjalka nousee ylös, kun painat Automaattinen 
paininjalan nosto ja lisänosto -painiketta. Kun painat sitä 
uudelleen, jalka nousee lisänostoasentoon, jolloin kehän 
asettaminen paikalleen ja irrottaminen sujuu helpommin.

AUTOMAATTINEN PAININJALAN LASKU JA 
KÄÄNTÖ
Paininjalka laskee automaattisesti, kun aloitat ompelun/
kirjonnan.

Ompelutila
Kun painat Automaattinen paininjalan lasku ja kääntöasento 
-painiketta, paininjalka laskee. Paininjalka pitää kankaan 
paikallaan. Paina paininjalan laskukuvaketta, kun haluat 
paininjalan siirtyvän kääntöasentoon.

Kirjontatila
Painamalla Automaattinen paininjalan lasku ja 
kääntöasento -painiketta voit laskea paininjalan kirjonnan 
"liukuasentoon".

AINUTLAATUINEN SENSOR SYSTEM™
AINULAATUISEN SENSOR SYSTEM™ -toiminnon 
ansiosta jalka tuntee koko ajan kankaan paksuuden sekä 
ompelu- että kirjontatilassa ja liukuu kankaan päällä 
pehmeästi ja tasaisesti syöttäen kangasta moitteettomasti.

SET-valikon ompelutilassa näet automaattisen paininjalan 
puristuksen säädöt kullekin kankaalle ja voit säätää 
puristusta itse.

Neulastop ylös/alas 
(Langankatkaisuasento)

Speed - ja +

STOP 
(Yksivärinen)

FIX 
(Harsiminen)

Taaksesyöttö

Start/Stop

Selektiivinen langankatkaisu

Automaattinen paininjalan lasku ja 
kääntö

Automaattinen paininjalan nosto 
ja lisänosto
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Vapaatikkaus

Pikaohje

Ompelu/kirjontatila

Ompelutekniikat

Tallenna kansioon 
Omat ompeleeni

Ohjelmointi

Kangas

Ommelvalikon nimi

Tukikangassuositus

Neulasuositus 

Paininjalkasuositus

Peilikuva pitkittäin

Langansyöttö/
Langankireys

Peilikuva sivuttain

Ommelleveys

Tikin pituus

Laajennettu SEWING 
ADVISOR™

Ommelvalinta-alue

Valikoiden selaus

ALT-
kuvake

Ompeleen aloitus alusta

Ompeleen valinta

Ainutlaatuinen 
SEWING ADVISOR™

Ompeleen 
aloitus 
alusta

Ruby-valikkoFile Manager
Fonttivalikko

Ommelvalikko

OMPELUTILA
Ompelutilassa voit valita ja muokata ompeleita sekä 
ommella niitä. Valitsemasi ommel näkyy ommelkentässä 
todellisen kokoisena. Suositukset ja koneen asetukset 
näkyvät yläreunassa. Voit myös mennä ohjelmointitilaan 
ja luoda omia ommelyhdistelmiä. Kappaleessa ohjelmointi 
kerrotaan ommelyhdistelmien luomisesta. 

OMPELUTILA – YLEISKUVA KUVAKKEISTA
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AINUTLAATUINEN PAININJAAN
Tässä ompelukoneessa on ainutlaatuinen HUSQVARNA 
VIKING® SEWING ADVISOR ™. Se on aina aktiivisena 
suuren interaktiivisen näytön alalaidassa. Kosketa ompelutyön 
aluksi kangastyyppiä ja -painoa ja sen jälkeen haluamaasi 
ompelutekniikkaa. 

Ainutlaatuinen SEWING ADVISOR™ valitsee sopivimman 
ompeleen, tikin pituuden ja ommelleveyden sekä 
ompelunopeuden, langankireyden ja paininjalan puristuksen 
työtäsi varten. Valittu ommel näkyy näytöllä, samoin 
paininjalka- ja neulasuositukset.

Koneessa on myös laajennettu SEWING ADVISOR™, 
joka sisältää sanallisen ohjeen. Avaa laajennettu SEWING 
ADVISOR™ painamalla ompelukonekuvaketta.

KANKAAN VALINTA

Kudottu tai neulos
Kudotun kankaan ja neuloksen ero on siinä, miten langat 
kietoutuvat niissä yhteen. Kudotussa kankaassa on pitkittäin 
loimi ja poikittain kude, jotka risteävät toisiinsa tietyssä 
kulmassa. Neulos on valmistettu yhdestä langasta, josta 
muodostuu silmukoita. Neulos on yleensä hyvin joustavaa. 

Yleissääntönä kannattaa valita kudottu kangas, jos materiaali 
ei jousta, ja neulos, jos materiaali on joustavaa. 

Kangasehdotukset
A OHUT KUDOTTU: sifonki, organza, batisti, silkki, villachallis 
jne. 

B NORMAALI KUDOTTU: puuvillakangas, tilkkutyökankaat, 
villakreppi, verka jne. 

C VAHVA KUDOTTU denim, villaiset pukukankaat, kanvas, 
frotee jne.

D OHUT JOUSTAVA: charmeuse, nailon, trikoo, jerseyt jne. 

E NORMAALI JOUSTAVA: veluuri, uimapukukankaat jne.

F VAHVA JOUSTAVA:

Nahka ja muovi
Nahka on eläintuote, josta on poistettu karva. Nahka voi 
olla sileää tai mokkapintaista, ja se joustaa jonkin verran.

G NAHKA: nahka ja mokka.

Muovi on synteettistä materiaalia, jossa on usein 
neuloksesta tehty nurja puoli. Muovi voi olla sileää tai 
kuvioitua, ja jotkin muovilaadut ovat joustavia.

H MUOVI: muovi, tekonahka ja mokka.

NeulosKudottu kangas

Nahka Muovi
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Ommelvalikko

Alavalikko

File Manager

Tallenna 
kansioon 

Omat 
ompeleeni

U-valikko

Ommelvalikko

OMPELUTEKNIIKAT
1 YHDISTÄMINEN: kahden kankaan yhdistäminen 

2 HUOLITTELU: kankaan reunan huolittelu, jotta kangas ei 
rispaannu ja pysyy litteänä.

3 SAUMAAMINEN: ompelee sauman ja huolittelee reunan 
samanaikaisesti.

4 HARSIMINEN: väliaikainen ommel vaatteiden sovitusta, 
kokoamista ja merkintää varten.

5 PIILO-OMMEL: tekee näkymättömän sauman vaatteisiin. 
Ommeltyyppiä ei suositella ohuille kankaille eikä nahkalle/
keinonahkalle. Kone valitsee sopivimman ompeleen 
ommeltavalle kankaalle.

6 HELMAPÄÄRME: valitsee kangastyypille ja -painolle 
sopivimman näkyvän ompeleen tai päällitikkausompeleen.

7 NAPINLÄPI: ainutlaatuinen SEWING ADVISOR™ valitsee 
kankaaseesi parhaiten sopivan napinläpimallin.

8 NAPPI: napin ompeluun.

Huomaa: Jos valitset sopimattoman yhdistelmän (esimerkiksi ohut 
kudottu ja piilo-ommel), kone antaa merkkiäänen, eikä valintaa 
tehdä. Voit kuitenkin ommella ompeleen, mutta kone ei suosittele 
sitä.

LAAJENNETTU SEWING ADVISOR™

Laajennetun SEWING ADVISORin™ kuvakkeissa 
on myös sanallinen selitys. Voit avata sen painamalla 
laajennetun SEWING ADVISORin™ kuvaketta. 
Valitse haluamasi kangas ja ompelutekniikka painamalla 
painikkeita. SEWING ADVISORissa™ valittu ommel ja 
sen asetukset näkyvät vasemmalla, ja painikkeilla voit säätää 
ommelleveyttä ja tikin pituutta sekä muuttaa ompeleen 
peilikuvaksi. Palaa ommelnäkymään painamalla OK.

OMPELEEN VALINTA
Valitse ommel painamalla sen kuvaa ommelvalinta-
alueella. Voit selata kaikkia ompeleita ompeleiden alla 
olevilla nuolilla. Valitun alavalikon nimi ja numero näkyvät 
ommelvalinta-alueen alareunassa. 

Kun haluat avata tietyn valikon, paina tehtäväpalkissa olevaa 
ommelvalikkokuvaketta. Esiin tulee valikko, josta voit valita 
haluamasi ommelvalikon. Joissakin valikoissa on alavalikko. 
Paina valikon/alavalikon painiketta, niin ompeleet tulevat 
esiin ommelvalinta-alueelle.

Omat ompeleeni – Valikko U
Valikosta U löydät omat ompeleesi ja ommelyhdistelmäsi. 
Kappaleessa 5 on lisätietoa yhdistelmän tai muokatun 
ompeleen tallentamisesta Omat ompeleeni -kansioon.
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Mikä on ommel?
Ommel muodostuu joko yksittäisestä tikistä tai kahdesta 
tikistä, kuten esim. siksakissa. 

Ompeleella tarkoitetaan lisäksi kokonaisuutta, joka 
muodostuu yksittäisistä pistoista, kuten kolmiaskelsiksakkia 
tai koristeommelta.

ALT
Näytön painikkeet voivat muuttua sen mukaan, mikä 
ommel on valittuna. Joissakin ompeleissa on enemmän 
kuin kaksi valintamahdollisuutta, ja silloin ALT ilmestyy 
näytölle. Kun painat ALT (merkitty sinisellä värillä) yksi 
tai molemmat painikkeet muuttuvat. ALT-kuvakkeen 
vieressä olevat nuolet ilmaisevat, kumpi niistä muuttuu. 
Paina uudelleen ALT, kun haluat palata palata alkuperäiseen 
näkymään. Seuraavassa kerrotaan eri valintapainikkeista, 
joita saattaa tulla esiin valitessasi ompeleen.

Ompeleen aloitus alusta
Kun olet keskeyttänyt ompelun ompeleen keskellä, paina 
tätä painiketta aloittaaksesi ompeleen mallikerran alusta. 
Ompeleessa tai ommelyhdistelmässä säilyvät kaikki 
tekemäsi säädöt.

Ompeleen sijoittelu
Joissakin ompeleissa, esim. suoraompeleessa, 
ommelleveyden kuvake muuttuu ompeleen 
sijaintikuvakkeeksi. Ommellessasi suoraommelta voit siirtää 
ompeleen sijaintia vasemmalle tai oikealle painamalla - tai 
+. Tässä koneessa on mahdollisuus valita sopivin 29 neulan 
asemasta (suoraompeleelle). 

Kun ALT on valittuna muulle kuin suoraompeleelle, 
ommelta voi siirtää oikealta vasemmalle, mutta vain sen 
verran kuin maksimiommelleveys antaa myöten. Neulan 
aseman siirtäminen vaikuttaa myös ommelleveyssäätöihin.

Ommelleveys
Lisää tai vähennä ommelleveyttä painamalla - tai +. 
Oletusarvot näytetään mustina, muutetut arvot punaisina.

Lataa ommel toisesta paikasta
Lataa ompeleita, jotka olet tallentanut File Manageriin tai jonnekin muualle. Paina tehtäväpalkin File Manager -kuvaketta. 
File Manager -ikkuna avautuu. Etsi haluamasi ommel ja paina sitä pitkään tai paina OK, niin ommel latautuu käytettäväksi.

OMMELASETUKSET
Kone valitsee aina kullekin ompeleelle sopivimmat asetukset. Voit kuitenkin muuttaa asetuksia itse. 

Muutokset vaikuttavat vain valittuun ompeleeseen. Muutetut asetukset palautuvat oletusarvoille, kun valitset uuden 
ompeleen. Muutetut arvot eivät tallennu automaattisesti, kun sammutat virran koneesta. Voit tallentaa muokatun ompeleen 
kansioon Omat ompeleeni (ks. kappale 5, Ohjelmointi). 
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Tikin pituus +Tikin pituus -

Tikkitiheys -Tikkitiheys +

Peilikuva pitkittäin

Peilikuva sivuttain

Tikin pituus
Lisää tai vähennä tikin pituutta painamalla - tai +. Jos pidennät 
siksakkia tai koristeommelta, koko ommel pitenee. Jos pidennät 
satiiniommelta, jonka tiheyttä voi muuttaa, koko ommel pitenee 
mutta sen tiheys pysyy ennallaan.

Huomaa: Ommelleveys ja tikin pituus näkyvät merkkien + ja - välissä. Jos 
yrität ylittää ommelleveyden tai tikin pituuden minimi- tai maksimiasetuksen, 
kone antaa äänimerkin.

Oletusarvo näytetään mustana. Muutetut arvot näytetään punaisina.

Napin koko
Kun ompelet napinläven napinläpimittarilla, voit asettaa koneelle 
napin koon. Mittaa nappi ja näppäile sen koko näytölle. 

Napin ompelu
Kun ompelet napin, voit määritellä tarvittavien tikkien määrän. 
Paina +, kun haluat lisätä tikkejä, ja -, kun haluat vähentää niitä. (ks. 
4:16).

Tikkitiheys
Tikkitiheyden säätimellä säädetään sitä, kuinka kaukana toisistaan 
satiiniompeleen tikit ovat. Tiheyden säätäminen ei vaikuta koko 
ompeleen pituuteen. 

Lisää tiheyttä painamalla +. Vähennä tiheyttä painamalla -.

Huomaa: Tämä ominaisuus on hyödyllinen ommeltaessa erikoislangoilla ja 
haluttaessa harvempaa satiiniommelta.

Peilikuva 
Tällä kuvakkeella voit peilata ompeleet ja ommelyhdistelmät 
sivuttain. Tällä kuvakkeella voit peilata ompeleet ja 
ommelyhdistelmät pitkittäin.

Huomaa: Napinläpiä ei voi ohjelmoida.

OMMELASETUKSET SET-VALIKOSSA
Tasapaino ja paininjalan puristus asetetaan SET-valikossa, ks. sivu 
3:5.
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Vapaaompelu

Paininjalan 
nostokorkeus

VAPAATIKKAUS
Kun painat vapaaompelutekniikan kuvaketta, näytölle tulee 
ponnahdusikkuna, jossa voit valita kahden vaihtoehdon 
välillä. Liukuva ja jousitettu vapaaompelu 

Vapaaompelu, liukuva
Aktivoi, kun haluat asettaa koneen liukuvaa vapaaompelua 
ja R-paininjalkaa varten tai käyttääksesi jotain muuta 
lisäpaininjalkaa. Kone laskee syöttäjän automaattisesti.

Kun ompelet vapaaompelua hiljaisella nopeudella, paininjalka 
nousee ja laskee jokaisen tikin mukana niin, että kangas 
pysyy ommellessa pistolevyn päällä. Suuremmalla nopeudella 
ommeltaessa paininjalka liukuu kankaan päällä ompelun 
aikana. Kangasta on liikuteltava käsin.

Työhön saattaa tulla hyppytikkejä, jos kangas liikkuu neulan 
mukana ylös ja alas. Paininjalan nostokorkeuden alentaminen 
pienentää paininjalan ja kankaan välistä tilaa ja ehkäisee siten 
hyppytikkien syntymistä.

Huomaa: Älä vähennä paininjalan nostokorkeutta liikaa. Kankaan 
pitää päästä liikkumaan vapaasti paininjalan alla.

Kun haluat säätää paininjalan nostokorkeutta liukuvassa 
vapaaompelussa, paina nostokorkeuden säädintä 
muuttaaksesi arvoa.

Jousitettu vapaaompelu
Kun valitset jousitetun vapaaompelun, syöttäjä laskee 
automaattisesti. Jousijalka nousee ja laskee jokaisen tikin 
mukana niin, että kangas pysyy ommellessa pistolevyn päällä. 
Aktivoi jousitettu vapaaompelu käyttäessäsi Q-jalkaa tai 
lisätarvikkeena saatavaa jousitettua vapaaompelujalkaa.

Ompelun aikana sinun pitää liikuttaa kangasta itse. 

Huomaa: Jos liukuva vapaaompelu on aktivoitu, älä käytä 
jousitettua jalkaa, koska paininjalka saattaisi vahingoittua. Aktivoi 
ommelleveyden rajoitin, jos paininjalka vaatii sitä.

Huomaa: Avoin jousitettu vapaaompelujalka ja kiinteä jousitettu 
vapaaompelujalka ovat lisätarvikkeita, joita voi ostaa paikalliselta 
valtuutetulta jälleenmyyjältä. 
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Automaattinen 
paininjalan 
nosto ja 
lisänosto

Automaattinen 
paininjalan lasku ja 
kääntö

Selektiivinen langankatkaisuNOSTA JA LASKE PAININJALKA
Paininjalan nosto ja lisänosto -painike nostaa paininjalan. 
Paininjalan lasku ja kääntöasento -painike laskee paininjalan.

Kun haluat laskea paininjalan, aseta kangas paininjalan 
alle ja paina Paininjalan lasku ja kääntö -painiketta tai 
paina jalkasäädintä. Kun haluat nostaa paininjalan, paina 
Paininjalan nosto ja lisänosto -painiketta tai selektiivistä 
langankatkaisupainiketta, jolloin molemmat langat 
katkaistaan ja paininjalka nousee. Kun neula pysähtyy ala-
asentoon, paininjalka nousee kääntökorkeudelle.

Voit laskea paininjalan ja neulan myös painamalla 
jalkasäädintä. Kun napautat jalkasäädintä kerran, paininjalka 
laskee. Kun napautat jalkasäädintä toisen kerran, neula 
menee ala-asentoon.

Huomaa: Kun pysäytät koneen ja painat paininjalan nostopainiketta 
neulastop alas -toiminnon ollessa valittuna, jalka nousee mutta neula 
pysyy alhaalla. Paina uudelleen paininjalan nostokuvaketta, niin 
neula nousee ylös.
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deLuxe™ STITCH SYSTEM
deLuxe™ Stitch System säätää ylälankaa kahdella tavalla. 
Käytössä voi olla joko langankireys tai langansyöttö. 
deLuxe™ Stitch System parantaa ylä- ja alalangan välistä 
tasapainoa. Se käyttää parhaan tuloksen saavuttamiseksi 
automaattisesti langansyöttötoimintoa, mikäli mahdollista.

Langansyöttö mittaa koko ajan automaattisesti lankaan 
paksuutta ja annostelee aina valitulle ompeleelle sopivan 
määrän lankaa. Langankireyttä käytettäessä kireyslevyt 
huolehtivat siitä, että neulaan menee oikea määrä lankaa.

Eräät lisätarvikkeet tai erikoistekniikat saattavat 
vaatia langankireyden käyttöä parhaan lopputuloksen 
saavuttamiseksi. Poista deLuxe™ Stitch System -kuvakkeen 
valinta koneen asetuksissa, kun haluat käyttöön 
langankireyden.

Ompelu/kirjontatilassa näkyvä säätökuvake muuttuu sen 
mukaan, kumpi toiminto on valittuna. Voi muokata sen 
avulla ylä- ja alalangan välistä tasapainoa esim. käyttäessäsi 
erikoislankaa.

Säädä langankireyttä/langansyöttöä
Ompeleesta tulee parhaan näköinen ja kestävä, jos langat 
kohtaavat kahden kangaskerroksen keskellä.

Jos alalanka näkyy kankaan oikealla puolella, langankireys/
langansyöttö on liian kireällä. Säädä langankireyttä/
langansyöttöä

Jos ylälanka näkyy kankaan nurjalla puolella, langankireys/
langansyöttö on liian löysällä. Säädä langankireyttä/
langansyöttöä

Koristeompeleissa ja napinlävissä ylälangan tulee hiukan 
näkyä työn nurjalla puolella.

Langankireyden/syötön kompensaatio
Jos langankireys on mielestäsi yleisesti liian pieni tai suuri, 
paina Langankireyden/syötön kompensaatio -kuvaketta 
Koneen asetukset -valikossa ja säädä asetusta esiin tulevassa 
ikkunassa. Katso sivua 3:9.

Huomaa: Jos kaikkia ompeleita koskeva langankireys/
langansyöttöarvo on muutettu langankireyden/langansyötön 
kompensaatiossa SET-valikossa, sen säätimen väri on punainen 
oletusarvon mustan sijasta. Sivulla 3:9 on lisätietoa langankireyden/
langansyötön kompensaatiosta.

Neulalanka

Alalanka

Langankireyden 
hallinta

Langansyötön 
hallinta
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OMPELUTEKNIIKAT
YHDISTÄMINEN
Yhdistäminen tarkoittaa kahden kankaan ompelua 
yhteen saumanvaralla, joka tavallisesti silitetään auki. 
Yleensä saumanvaran reuna huolitellaan ennen kankaiden 
yhdistämistä. 

Joustavan kankaan sauman pitää myös joustaa. Jousto-
ompeleella syntyy joustava sauma, joka sopii tällaisten 
kankaiden yhdistämiseen. 

KANGAS: Normaali kudottu, kaksi palaa. 

VALITSE: Normaali kudottu ja yhdistäminen. ( 
Ainutlaatuinen SEWING ADVISOR™ valitsee 
suoraompeleen.)

KÄYTÄ: Suosituksen mukaan paininjalka A ja neula nro 80.

OMPELE:
• Pane kankaiden oikeat puolet vastakkain. Aseta kangas 

paininjalan alle. Kohdista reuna 15 mm:n ohjainviivalle. 
• Paina jalkasäädintä. Paininjalka laskee automaattisesti.
• Ompele sauma. Paina lopuksi selektiivistä 

langankatkaisua. Selektiivinen langankatkaisu -toiminto 
katkaisee molemmat langat, paininjalka nousee, ja voit 
ottaa työn pois koneesta.

KANGAS: Ohut joustava, kaksi palaa.

VALITSE: Ohut joustava ja yhdistäminen. (AINUTLAATUINEN 
SEWING ADVISOR™  VALITSEE JOUSTO-OMPELEEN.)

KÄYTÄ: Suosituksen mukaan paininjalka A ja stretchneula 
nro 75. 

OMPELE:
• Pane kankaiden oikeat puolet vastakkain. Aseta kangas 

paininjalan alle. Kohdista reuna 10 mm:n ohjainviivalle. 
• Paina jalkasäädintä. Paininjalka laskee automaattisesti.
• Ompele sauma. Paina lopuksi selektiivistä 

langankatkaisua. Selektiivinen langankatkaisu -toiminto 
katkaisee molemmat langat, paininjalka nousee, ja voit 
ottaa työn pois koneesta.

Suoraommel

Jousto-ommel

Suoraommelta voi käyttää myös 
päällitikkauksiin. Jos haluat ommella 
erityisen näkyvän päällitikkauksen, 
pidennä tikkiä ja ompele tikkaus 
paksummalla langalla ja suuremmalla 
neulalla.
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HUOLITTELU
Ommel huolittelee kankaan reunan, jotta se ei rispaannu 
eikä käperry. Reunat on helpointa huolitella ennen 
kankaiden yhdistämistä. Ohuille ja normaaleille kankaille 
suositellaan J-paininjalkaa, jotta kankaan reuna ei 
rypisty. Paksuille kankaille suositellaan paininjalkaa 
B. Ainutlaatuinen OMPELUOPAS™ valitsee sopivan 
tikin pituuden ja ommelleveyden kankaan painolle sekä 
suosittelee paininjalkaa ja neulaa. 

KANGAS: Normaali kudottu

VALITSE: Normaali kudottu ja huolittelu. (Ainutlaatuinen 
SEWING ADVISOR™ valitsee kolmiaskelsiksakin.) 

KÄYTÄ: Suosituksen mukaan paininjalka J ja neula nro 80. 

Aseta kangas J-paininjalan alle niin, että piena kulkee 
kankaan reunassa. Kolmiaskelsiksak ompelee pienan yli ja 
pitää siten kankaan reunan sileänä.

OMPELE: 
• Paina jalkasäädintä. Paininjalka laskee automaattisesti.
• Ompele huolittelu kankaan reunaan.
• Paina Selektiivinen langankatkaisu -painiketta.

Huomaa: Nahkaa tai muovia ei tarvitse huolitella, koska ne eivät 
rispaannu. Ainutlaatuinen OMPELUOPAS™ antaa siihen 
kuitenkin mahdollisuuden. Valitse nahka/muovi ja huolittelu 
OMPELUOPPAASEEN™. (Ainutlaatuinen SEWING 
ADVISOR™ valitsee kolmiaskelsiksakin.)
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SAUMAAMINEN, RESORIN OMPELU
Saumausompeleella resori on helppo kiinnittää pääntielle ja 
hihansuihin. 

KANGAS: Svetarikangas ja resori.
VALITSE: Normaali joustava ja saumaaminen
KÄYTÄ: Suosituksen mukaan paininjalka B ja stretchneula 
nro 90.

LANKA: Tavallinen ompelulanka

Leikkaa joustavaan kankaaseen pääntien muoto. Taita 
resori kaksinkerroin. Yhdistä svetarikangas ja resori oikeat 
puolet vastakkain. Ompele resori kankaaseen 6 mm:n 
saumanvaralla.  Venytä resoria hiukan ompelun aikana.

SAUMAAMINEN
Saumausommel ompelee sauman ja huolittelee 
reunan samanaikaisesti. Koneessa on useita erilaisia 
saumausompeleita. Ainutlaatuinen OMPELUOPAS™ 
valitsee kankaallesi sopivimman vaihtoehdon ja tekee kaikki 
säädöt automaattisesti.

KANGAS: Ohut joustava, kaksi palaa.

VALITSE: Ohut joustava ja saumaaminen.

KÄYTÄ: Suosituksen mukaan paininjalka J ja stretchneula nro 
75.

OMPELE: 
• Pane kankaiden oikeat puolet vastakkain. Aseta kangas 

J-paininjalan alle niin, että piena kulkee kankaan 
reunassa.

• Paina jalkasäädintä. Paininjalka laskee automaattisesti.
• Ompele reunaan saumausommel.
• Paina Selektiivinen langankatkaisu -painiketta.
Toista saumausommel paksulle joustavalle ja paksulle 
kudotulle kankaalle. Ainutlaatuinen SEWING ADVISOR™ 
valitsee kullekin kankaalle sopivimman ompeleen, tikin 
pituuden, ommelleveyden, langankireyden, paininjalan 
puristuksen ja ompelunopeuden. Noudata interaktiivisen 
näytön ohjeita.
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PIILO-OMMEL
Piilo-ommel tekee näkymättömän päärmeen. Piilo-
ompeleita on kahdenlaisia. Toista suositellaan normaaleille 
ja paksuille kudotuille kankaille ja toista joustaville kankaille. 

Piilo-ommelta ei suositella ohuille kankaille, mutta 
SEWING ADVISOR™ valitsee silti sopivimman ompeleen.

KANGAS: Villa tai muut normaalivahvuiset kankaat.

VALITSE: Normaali kudottu ja piilo-ommel.

KÄYTÄ: Suosituksen mukaan paininjalka D ja neula nro 80.

LANKA: Tavallinen ompelulanka

Taittele kangas kuvan mukaisesti. Tarkista, että kankaan 
taitosreuna kulkee piilo-ommeljalka D:n oikean varpaan 
sisäreunassa. 

Paina jalkasäädintä. Paininjalka laskee automaattisesti.

Neulan vasemman heilahduksen tulee vain juuri ja 
juuri tarttua taitoksen reunaan. Säädä tarpeen mukaan 
ommelleveyttä niin, että neula vain juuri ja juuri tarttuu 
kankaan reunaa. Paina + tai - interaktiivisen näytön 
säätökuvakkeilla. Kun ommel on valmis, paina selektiivistä 
langankatkaisua.

HARSINTA 
Harsinommel on väliaikainen ommel vaatteiden sovitusta, 
kokoamista ja merkintää varten. 

Ainutlaatuinen SEWING ADVISOR™ valitsee 
automaattisesti pitkän tikin ja vähentää langankireyttä niin, 
että langat on helppo poistaa tai poimuttaa.

KANGAS: Normaali kudottu, kaksi palaa.

VALITSE: Normaali kudottu ja harsiminen.

KÄYTÄ: Suosituksen mukaan paininjalka A ja neula nro 80.

Pane kankaiden oikeat puolet vastakkain. Aseta kangas 
paininjalan alle. 

SAUMANVARAT: 5/8'' (15 mm).

OMPELE:
• Paina jalkasäädintä. Paininjalka laskee automaattisesti.
• Ompele saumaviivaa pitkin. 
• Paina Selektiivinen langankatkaisu -painiketta.
• Poista ompeleet alalangasta vetämällä.



4:14

7

7

Tasosauma sopii joustavien 
kankaiden päärmeisiin ja 
vyönlenkkien ompeluun.

HELMAPÄÄRME
Kun valitset OMPELUOPPAASTA™ helmapäärmeen, 
valituksi tulee kankaan painolle ja tyypille parhaiten sopiva 
näkyvä tai päällitikkauspäärme. Kudotulle kankaalle ja 
nahalle/muoville valitaan suoraommel. Joustaville kankaille 
valitaan joustava ommel.

Farkkupäärme
Kun ompelet esim. farkkujen lahjetta päärmätessäsi paksun 
sivusauman yli, jalka voi nousta pystyyn ylittäessään sitä. 
Neula voi osua paininjalan kärkeen ja katketa. Käytä 
monitoimityökalua sauman korkeuden tasapainottamiseen 
ompelun aikana.

KANGAS: Farkkukangas.

VALITSE: Vahva kudottu ja helmapäärme.

KÄYTÄ: Suosituksen mukainen paininjalka B ja farkkuneula 
nro 80.

Valitse neulastop alas. Aloita päärmeen ompelu takaa 
keskeltä. Kun lähestyt sivusaumaa, pysäytä kone. Kone 
pysähtyy neula alhaalla ja nostaa paininjalan. Aseta 
monitoimityökalu takakautta sauman taakse.

Monitoimityökalun molemmat puolet ovat koholla. Valitse 
se puolisko, joka vastaa parhaiten sauman korkeutta. Laske 
paininjalka painamalla jalkasäädintä ja jatka ompelua paksun 
sivusauman yli.

Pysäytä kone jälleen päästyäsi sauman eteen (huomaa, että 
neula jää kankaaseen). Ota monitoimityökalu pois ja aseta 
se uudelleen paininjalan eteen, nyt edestä päin.

Ompele muutama pisto, kunnes koko paininjalka on päässyt 
sauman yli ja lepää nyt monitoimityökalun päällä. Pysäytä 
kone jälleen. Neula jää kankaaseen, ja paininjalka nousee. 
Ota monitoimityökalu pois. Jatka päärmeen ompelua.

Joustava helmapäärme
Valitse normaali joustava, niin ainutlaatuinen SEWING 
ADVISOR™  valitsee tasosauman. Noudata muita 
interaktiivisen näytön ohjeita.

Käännä päärme nurjalle ja ompele tasosaumalla työn 
oikealta puolelta. Leikkaa liika kangas pois. Käytä tätä 
tekniikkaa myös vyönlenkkien ompeluun.
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TÄYSIN TASAISET NAPINLÄVET,  
 NAPINLÄPIMITTARI
Ainutlaatuinen SEWING ADVISOR™ valitsee aina 
kankaallesi parhaiten sopivan napinläven. Napinläven tueksi 
kankaan alle on aina syytä laittaa tukikangas.

Voit myös valita napinläven suoraan napinläpivalikosta B. 

KANGAS: Normaali kudottu ja tukikangas.

VALITSE: Normaali kudottu ja napinläpi.

KÄYTÄ: Suosituksen mukaan neula nro 80. 

1. Kiinnitä koneeseen napinläpimittari. 
2. Yhdistä pistoke neula-alueen yläpuolella olevaan 

kojevastakkeeseen (A).  
3. Aseta nappi koneen pohjalevyssä olevan 

napinläpiviivaimen päälle.
4. Näppäile näytölle napin koko millimetreinä.
Kohdista ennen ompelun aloittamista punaisen mittapyörän 
sivussa oleva valkoinen alue jalan valkoiseen merkkiin. 

Kone ompelee automaattisesti napinläven, joka on oikean 
kokoinen valitulle nappikoolle.

Napinläven oikea koko vaihtelee kankaan vahvuuden ja 
napin muodon mukaan. Ompele aina ensin koenapinläpi 
tilkulle.

Huomaa: Vahvalle kudotulle kankaalle ja nahalle ainutlaatuinen 
SEWING ADVISOR™ valitsee napinläven, jota ei pidä ommella 
napinläpimittarilla. 

Ompele napinläpi: 
• Taita kangas kaksinkerroin ja pane sen alle pala 

tukikangasta. Merkitse napinläven paikka kankaalle 
PICTOGRAM™-tussilla. Aseta napinläven pituus. 

• Asettele kangas napinläpimittarin alle. Mittapyörää 
voi nostaa käsin, jolloin kangas on helppo asettaa 
paininjalan alle.

Huomaa: Napinläpijalan vasemman varpaan merkkien avulla voit 
ohjata jalan vaatteen reunaan. Aseta kankaan reuna keskimerkin 
kohdalle, jolloin napinläpi tulee 15 mm:n päähän reunasta.
• Paina jalkasäädintä. Napinläpimittari laskee 

automaattisesti. Suoraommel ommellaan napinläven 
pylvään tueksi itsestäsi poispäin ja satiinipylväs itseesi 
päin. Sama toistuu oikean pylvään kohdalla. Salvat 
ommellaan automaattisesti (ks. kuva 1) Pidä jalkasäädin 
alaspainettuna, kunnes, selektiivinen langankatkaisin 
katkaisee langat ja napinläpimittari nousee ylös.

Kun ompelet napinläpiä muilla kuin satiiniompeleilla tai 
kun käytät napinläpijalkaa C, ompeluvaiheet ovat erilaiset 
(suoraommelvaihetta ei ole). Katso kuva 2.

Huomaa: Jos ompelet napinläpiä hyvin kapeaan kohtaan, kiinnitä 
koneeseen napinläpijalka C ja ompele napinläpi alla olevan ohjeen 
mukaan.

Aseta kankaan reuna tähän, niin 
napinläpi tulee 15 mm:n päähän 
reunasta.

Napinläpimittarin 
kojevastake

A

1. Satiinitikkien ompelusuunta, kun napinläpi 
ommellaan napinläpimittarilla.
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2. Napinläpien ompelusuunta muilla kuin satiiniompeleilla 
tai ommeltaessa paininjalalla C.

MANUAALINEN NAPINLÄPI
Ompele manuaalinen napinläpi paininjalalla C. 

• Ompele ensimmäinen pylväs haluamasi pituiseksi. 
• Paina taaksesyöttöpainiketta. • Kone ompelee 

salvan ja toisen pylvään. 
• Kun pylväät ovat yhtä pitkät, paina 

taaksesyöttöpainiketta. Kone ompelee toisen salvan. 

KIRJOTTU NAPINLÄPI
Napinläpiä voi ommella myös kirjontakehällä. Katso sivua 
7:3.

OHJELMOITAVA NAPIN OMPELU
Ompelukoneella nappien, hakasten, koukkujen ja 
punosreikien ompelu sujuu nopeasti.

KANGAS: Normaali kudottu

VALITSE: Normaali kudottu ja napin ompelu SEWING 
ADVISORista™. Kone laskee syöttäjän automaattisesti.

KÄYTÄ: Tee nappiin kaula ohjeen mukaan käyttäen nro 80 
neulaa ja monitoimityökalua. Irrota paininjalka. 

OMPELE: 
• Aseta kangas, monitoimityökalu ja nappi 

paininjalan istukan alle niin, että neulan osuu 
napinläven molempiin reikiin. Tarkista painamalla 
sivuttaispeilikuvapainiketta, että neula ei osu 
vahingossa nappiin. Säädä tarvittaessa ommelleveyttä. 
Vie neula napinreikään.

• Aseta tikkimäärä napin ompelua varten (ks. sivu 4:6). 
6–8 tikkiä on normaali määrä.

• Kone ompelee tikit ja päättelee automaattisesti.
Huomaa: Aseta monitoimityökalun ohut pää napin alle, kun ompelet 
nappia ohueen kankaaseen. Käytä paksuissa kankaissa paksumpaa 
päätä. Kiinnitä nappi kankaaseen läpinäkyvällä teipillä. 

Huomaa: Suositeltu leveys 3.0 sopii useimmille napeille. Jos ompelet 
hyvin pientä tai hyvin suurta nappia, vähennä (-) tai lisää (+) 
ommelleveyttä niin, että neula osuu napin tai nepparin reikiin.
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1. 2. 3. 4.

SALVAT
Salvalla voi vahvistaa kuminauhan päät, laskokset, 
vyönlenkit ja taskujen kulmat samaan tapaan kuin 
valmisvaatteissa.

KANGAS: Vahva kudottu

VALITSE: Vahva kudottu ja ommel A2:29

KÄYTÄ: Suosituksen mukaan paininjalka B ja neula nro 90.

OMPELE:
• Aseta kangas paininjalan alle.
• Laske paininjalka painamalla jalkasäädintä ja ompele.
• Kone pysähtyy automaattisesti, kun ommel on valmis.

MANUAALINEN SALPA
Päätä salvan pituus manuaalisesti ompeleella A2:33 

OMPELE:
Aseta kangas paininjalan alle. Paina kahdesti Paininjalka alas 
ja kääntö -painiketta ja asettele tarvittaessa kangasta. Paina 
jalkasäädintä, niin jalka laskee automaattisesti, ja ompelu 
alkaa. 

• Kone ompelee suoraommelta, kunnes painat 
taaksesyöttöä. 

• Kone ompelee taaksepäin, kunnes painat taaksesyöttöä 
uudelleen. 

• Kone ompelee siksakkia ja peittää suoraompeleen.
• Paina taaksesyöttöä, niin kone ompelee päättelyn ja 

katkaisee langat automaattisesti.
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7

7

7

7

4-SUUNTAISET OMPELEET – VALIKKO S
4-suuntaisella parsinompeleella voit ommella useita 
ompeleita neljään eri suuntaan. Voit ommella 17 eri 
ommelta 4-suuntaisina. Valitse ommel, joka sopi parhaiten 
käyttämäsi kankaan tyypille ja painolle. Tämä ominaisuus 
on erityisen hyödyllinen paikattaessa housunlahjetta 
vapaavarren avulla. 4-suuntaisissa ompeleissa on kiinteä 
tikin pituus ja ommelleveys.

KANGAS: Vahva kudottu, kaksi kappale, joista toinen on 
paikka.

VALITSE: Valitse SEWING ADVISORissa™ vahva kudottu, 
valikko S - 4-suuntaiset ompeleet, ommel S1:8.

KÄYTÄ: Suosituksen mukaan paininjalka S ja neula nro 80.

OMPELE: 
• Pane paikka suuremman kankaan päälle paininjalan 

alle. Kone ompelee ensin paikan yläreunan vasemmalta 
oikealle näytöllä näkyvällä tavalla.

• Paina taaksesyöttöä tai 4-suuntaisen ompelun kuvaketta 
ja asettele tarvittaessa kangasta uudelleen. Paina 
jalkasäädintä. Paininjalka laskee automaattisesti.

• Ompele yläreuna ja paina 4-suuntaisen ompelun 
kuvaketta tai taaksesyöttöä, kun on aika vaihtaa 
ompelusuuntaa. Ompelusuunnan vaihto näkyy näytöllä.

• Ompele paikan sivureuna. • Ompele paikan 
ympäri ja paina 4-suuntaisen ompelun kuvaketta tai 
taaksesyöttöä, kun on aika vaihtaa ompelusuuntaa.

• Paina Selektiivinen langankatkaisu -painiketta.
Huomaa: Riippuen käyttämästäsi ompeleesta, paikan kulmista 
saattaa tulla epäsäännölliset, jos vaihdat ompelusuuntaa tekemättä 
mallikertaa loppuun. Paras lopputulos ommeltaessa 4-suuntaisia 
ompeleita varmistuu, kun painat STOP aina ennen ompelusuunnan 
vaihtamista. Silloin ompeleen mallikerta tehdään loppuun ennen 
suunnan vaihtamista. 
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8-SUUNTAISET OMPELEET – VALIKKO T
T-valikossa on kaksi ommelta, suoraommel ja vahvistettu 
suoraommel. Valitse esisäädetty ompelusuunta painamalla 
nuolia. Voit hienosäätää ompelusuuntaa ommelleveyden ja 
tikin pituuden kuvakkeilla.

Huomaa: Tikin pituuden ja ommelleveyden kuvakkeilla ei nyt 
säädetä tikin pituutta eikä ommelleveyttä. Valikossa T näillä 
kuvakkeilla muutetaan ompeleen suuntaa. 

Voit ohjelmoida näitä ompeleita tai luoda yhdessä muiden 
valikoiden koristeompeleiden kanssa ainutkertaisia 
ompeleita tai boordeja.

KANGAS: Normaali kudottu ja tukikangas.

VALITSE: Valitse SEWING ADVISORissa™ normaali 
kudottu, valikko T - 8-suuntaiset ompeleet.

KÄYTÄ: Pujota ylälangaksi kirjontalanka ja suosituksen 
mukaan neula nro 80. Suosituksen mukaan paininjalka B ja 
neula nro 80.

OMPELE: 
• Paina ohjelmointikuvaketta.
• Valitse ommel G1:4.
• Valitse T1 ja napsuta kolme kertaa suoraommelta 

oikealla.
• Valitse ommel G1:4.
• Valitse T1 ja napsuta kolme kertaa suoraommelta 

oikealla.
• Valitse ommel G1:4.
• Valitse T1 ja napsuta kolme kertaa suoraommelta 

vasemmalla.
• Valitse ommel G1:4.
• Valitse T1 ja napsuta kolme kertaa suoraommelta 

vasemmalla.
• Paina OK.
• Aseta kangas ja tukikangas paininjalan alle. Paina 

jalkasäädintä, niin paininjalka laskee ja kone alkaa 
ommella ohjelmoitua ommelta.

Suoraommel, 
vasen

Suoraommel, oikea
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TALLENNA KANSIOON OMAT OMPELEENI
Jos olet muokannut ommelta ja haluat säilyttää uudet 
asetukset, paina kuvaketta Tallenna Omat ompeleeni 
-tiedostoon. Näytölle avautuu U-valikko, jonka joka 
välilehdellä on 12 muistipaikkaa omien ompeleiden 
tallentamista varten. Paina sen muistipaikan kohtaa, johon 
haluat tallentaa ompeleesi. Kaikki aiemmin tallennetut 
ompeleet ovat näkyvissä.

Voit etsiä vapaan tallennuspaikan selaamalla omia valikoita 
nuolilla. Voit tallentaa uuden ompeleesi mihin tahansa 
ruutuun, jossa ei ole ommelta. Paina ruutua, niin ommel 
tallentuu siihen.

Jos ruudussa on ommel, muistipaikka on varattu. Voit 
korvata aiemmin tallennetun ompeleen uudella. Paina 
ommelta, niin se korvautuu. Ponnahdusikkunassa pyydetään 
vahvistusta aiemmin tallennetun ompeleen korvaamiselle. 
Peruuta tallennus painamalla peruutuskuvaketta. 
Tallennusikkuna sulkeutuu, ja palaat edelliselle näytölle.

Kun haluat poistaa tallennetun ompeleen tai yhdistelmän, 
paina poistokuvaketta. Poistokuvake on aktiivisena, 
kunnes olet valinnut ompeleen ja poistanut sen. Voit 
peruuttaa poistotoiminnon painamalla kuvaketta uudelleen. 
Ponnahdusikkunassa sinua pyydetään vahvistamaan poisto.

Painamalla kuvaketta pitkään voit poistaa kaikki ompeleet, 
joita sillä hetkellä on tallennettuna kyseiseen alakategoriaan. 
Ponnahdusikkunassa sinua pyydetään vahvistamaan poisto.

Sivulla 5:5 on lisätietoa Omat ompeleeni -kansioon 
tallentamisesta.

Poista

Nuolet
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ERIKOISOMPELUTEKNIIKAT 
Ommelvalikossa X – Erikoisompeleet on esimerkiksi 
solmuommel ja reunusompeleita.  Näissä tekniikoissa 
saatetaan tarvita erikoispaininjalkoja ja muita tarvikkeita. 
Tämä on merkitty lisäpaininjalan kuvakkeella. 

Huomaa: Pikaohjeesta löydät yksityiskohtaiset tiedot kaikista 
ompeleista.

SUIPPO-OMMEL
Suippo-ompeleessa satiiniommel kapenee/levenee 
automaattisesti kulmakohdissa. Sen avulla voi myös 
ommella kirjaimia. Ompele satiiniompeleella vinoneliö 
kankaalle, jonka alla on pala tukikangasta.

VALITSE: Valikko C, Pictogram-ompeleet, valitse ommel 
C1:22

KÄYTÄ: Suosituksen mukaan paininjalka B.

OMPELE: Ommel levenee automaattisesti 6 mm:n levyiseksi.

• Jos haluat vaihtaa kulma-astetta, paina suippo-
ompeleen kuvaketta. Valitse ompeleelle haluamasi alku- 
ja päätetyyppi.

Huomaa: Jos haluat kapeamman satiiniompeleen, säädä ompeleen 
leveyttä.

• Aloita ompelu. Kone ompelee terävän kärjen ja 
jatkaa sitten satiiniommelta valitsemallasi leveydellä. 
Kun satiiniommel on halutun mittainen, paina 
taaksesyöttöä. Näin asetetaan sauman pituus.

• Kun ommel on valmis, paina selektiivistä 
langankatkaisinta.

• Paina STOP, jos haluat toistaa ompeleen samanlaisena.

KORISTEELLISET SUIPPO-OMPELEET
Valikossa Z on koristeompeleita, jotka voi ommella suippo-
ompeleina. Paina toistokuvaketta, jos haluat muuttaa 
kulma-astetta. Kone ompelee terävän kärjen ja jatkaa sitten 
valitsemaasi ommelta. Paina taaksesyöttöpainiketta, kun 
ommel on halutun mittainen. Ommel kapenee loppua 
kohti.

Suippo-ommel pois päältä
Ota suippo-ommelominaisuus pois päältä, jos et halua 
sitä ompeleen alkuun tai loppuun.  Jos poistat suippo-
ominaisuuden sekä alusta että lopusta, ommel tehdään 
tavanomaiseen tapaan.

Suippo-
ompeleen 

kuvake
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KOHO-OMPELEET – VALIKKO Y 
Y-valikko – Koho-ompeleet sisältää kauniita somisteita, 
joita ompelet applikointiompeleilla.  Koska jokainen ommel 
on uniikki, näillä ompeleilla syntyy erilaisia somisteita 
riippuen siitä, mikä ommel on valittuna ja minkälaiselle 
kankaalle ompelet.

Applikointiompeleet
Käytä: kangas tukikangas ja applikointikangas, joka on 
leikattu pieniksi paloiksi (3.5 cm x 3.5 cm). Valitse kangas, 
joka ei rispaannu helposti. 

1. Valitse ommel Y1:8. Napsauta suositeltu paininjalka 
paikalleen.

2. Pane kangas paininjalan alle ja aktivoi neulastop ylös/
alas  valitaksesi neulan pysähtymisen ala-asentoon. 

3. Paina jalkasäädintä ja aloita ommel ohjaten samalla 
kangasta kevyesti. Kone aloittaa ompelun ja pysähtyy 
automaattisesti paininjalka kääntöasennossa.

4. Pane pieni pala applikointikangasta paininjalan alle 
aivan neulan taakse. 

5. Jatka ompelua, kunnes kone pysähtyy jälleen 
automaattisesti (ks. kuva 1).

6. Toista kohtia 3–5, kunnes ommel on halutun 
mittainen. 

7. Leikkaa liika kangas pois (ks. kuva 2).
Huomaa: Koho-ompeleita ei voi peilata. Jos tuntuu, että ommel ei 
onnistu aivan moitteettomasti. voit käyttää tasapainosäätimiä SET-
valikossa/ommelasetuksissa (lisätietoa on sivulla 3:5).

VINKKI: Voit tehdä ompeleista tukevampia lisäämällä 
applikointikankaan kokoisen palan liimaharsoa (paperipinta 
pitää ottaa ensin pois). Kun ommel on valmis, voit leikata 
liian pois applikointikankaan siistimisen yhteydessä. Kun 
kaikki on leikattu pois, voit silittää ompeleen kiinni.

1.

2.
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OMPELUN PONNAHDUSVIESTIT
Järjestelmä on toiminnassa
Kun kone lataa, tallentaa tai siirtää tiedostoja tai tekee 
muuta aikaa vievää, näytöllä näkyy tiimalasi. 

Alalanka on vähissä
Kun alalanka on loppumassa, näytölle tulee 
ponnahdusviesti, jossa ilmoitetaan piakkoin lähestyvästä 
puolanvaihdosta. Voit siis vaihtaa puolan ompelun kannalta 
sopivassa kohdassa. Jos haluat vielä jatkaa ompelua 
vaihtamatta puolaa, paina jalkasäädintä mutta älä sulje 
ponnahdusikkunaa.

Tarkista ylälanka
Kone pysähtyy automaattisesti, jos ylälanka loppuu tai 
katkeaa. Pujota ylälanka uudelleen, sulje ponnahdusikkuna 
ja aloita ompelu uudelleen.

Irrota napinläpimittari
Napinläpimittaria käytetään vain napinläpien ompeluun. 
Ponnahdusviesti kehottaa poistamaan sen muuta ompelua 
varten.

Kaksoisneula
Seuraava ponnahdusviesti tulee esiin kun kytket 
virran koneeseen ja valitset ompeleen, joka ei sovellu 
kaksoisneulalle tai jos kaksoisneula on aktivoitu ennen 
virran sammuttamista.
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Ommelleveyden rajoitin
Kun ommelleveyden rajoitin on aktivoitu, seuraava 
ponnahdusviesti tulee esiin, kun kytket virran koneeseen 
ja valitset ommelleveyden rajoitukselle sopimattoman 
ompeleen.

Koneen on levättävä
Jos kone pysähtyy ja tämä ponnahdusikkuna tulee esiin, 
koneen pitää levätä hetken aikaa. Kun OK-kuvake on 
valittavissa, voit jatkaa ompelua/kirjontaa. Tämä ei vaikuta 
ompelu/kirjontatulokseen.
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OHJELMOINTI – YLEISKUVA KUVAKKEISTA

Ommelvalikko

Fonttivalikko Lataa tiedostosta Tiedot 

Pikaohje 

Peilikuva pitkittäin

Peilikuva sivuttain

Tikin pituus

Ommelleveys

ALT
Vaakasuora esikatselu

Tallenna kansioon Omat 
ompeleeni

Monista

Poista

Selaa alas

Selaa ylös

Yhdistelmän pituus

Tallenna kansioon Omat 
tiedostoni

OHJELMOINTI 
Voit yhdistellä ompeleita ja/tai kirjaimia luodaksesi 
omia ommelyhdistelmiä. Yhdistele koristeompeleita ja 
ommelfontteja joko koneesta tai ulkoisesta laitteesta. 

Yhdistelmästä voi tehdä noin 500 mm:n mittaisen. Ikkunan 
alareunasta näet, kuinka pitkä luomasi yhdistelmä on.

Voit ohjelmoida sekä ompelutilassa että kirjonnan 
muokkaustilassa. 

Huomaa: Jos ompelutila on aktiivisena, ja ohjelmoitu ommel 
on valmis ommeltavaksi, voit sulkea aktiivisen toiminnon myös 
painamalla jalkasäädintä tai start/stop-painiketta. Kaikkia 
ompeleita ei voi ohjelmoida. Näytölle tulee ponnahdusviesti, jos yrität 
valita sellaisen ompeleen.

Huomaa: Ylös- ja alasselailunuolten kohdalla on suora viiva. 

Osoitin
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OHJELMOINTI OMPELUTILASSA
• Paina PROG-kuvaketta, kun haluat ryhtyä 

ohjelmoimaan.

• Paina ommel- tai fonttivalikkoa avataksesi haluamasi 
ompeleen tai fontin. 

• Osoitin on aktiivisessa kohdassa, ja valittuna oleva 
ommel tai kirjain näytetään punaisena. Uusi ommel 
asettuu aina osoittimen kohdalle. Vain valittua 
ommelta voi muokata. Siirrä osoitinta yhdistelmässä 
selailunuolilla.

• Sulje ohjelmointi-ikkuna ja ompele ohjelmoimasi 
ommel painamalla OK tai vain painamalla jalkasäädintä.

OHJELMOINTI KIRJONNAN 
MUOKKAUSTILASSA
• Pääset ohjelmointitilaan kirjonnan muokkaustilassa 

painamalla ommelvalikkoa tai fonttivalikkoa avataksesi 
haluamasi ompeleen tai fontin.

• Osoitin on aktiivisessa kohdassa, ja valittuna oleva 
ommel tai kirjain näytetään punaisena. Uusi ommel 
asettuu aina osoittimen kohdalle. Vain valittua 
ommelta voi muokata. Siirrä osoitinta yhdistelmässä 
selailunuolilla.

• Sulje ohjelmointi-ikkuna ja kirjo ohjelmoimasi 
yhdistelmä painamalla OK.

Ohjelmoidun ompeleen muokkaaminen kirjonnan 
muokkaustilassa
Jos haluat muokata ohjelmoitua ommelta, valitse se ja paina 
Muokkaa ommelyhdistelmää -painikettä. Ohjelmointi-
ikkuna avautuu jälleen.

Huomaa: Jos olet valinnut suippo-ompeleen yhdistelmääsi, 
se muutetaan kirjontakuvioksi ladatessasi sen kirjonnan 
muokkaustilaan, eikä sitä voi enää avata muokattavaksi.

Fonttivalikko
Ommelvalikko

Selailunuolet

Muokkaa ommelyhdistelmää

Ruby-valikko Pikaohje

Ompelu/
kirjontatilaFonttivalikko

Ommelvalikko
Kuviovalikko

File Manager
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MUOKKAA OMMEL- TAI 
KIRJAINYHDISTELMÄÄ
Lisää ommel tai kirjain
Vie osoitin kohtaan, johon haluat lisätä uuden ompeleen tai 
kirjaimen. Valitse haluamasi ommel. Uusi ommel asettuu 
osoittimen kohdalle.

Muokkaa tekstiä ja ompeleita
Voi peilata valitun ompeleen ja muokata sen tikin pituutta ja 
ommelleveyttä samaan tapaan kuin ompelutilassa.

Poista ommel tai kirjain
Jos haluat poistaa ompeleen, vie osoitin poistettavan 
ompeleen (valittu ommel on punainen) kohdalle ja paina 
Poista. Pitkä painallus poistaa koko yhdistelmän.

Monista ommel tai kirjain
Kun haluat monistaa ompeleen, siirrä osoitin monistettavan 
ompeleen (se näytetään punaisena) kohdalle. Paina 
monistuskuvaketta, niin valittu ommel kopioidaan.

Huomaa: Tee monistettavaan ompeleeseen haluamasi säädöt ennen 
sen monistamista, niin kopioidussa ompeleessa on samat säädöt.

Pitkällä painalluksella saat näytölle ponnahdusikkunan, 
johon voit merkitä haluamiesi kopioiden määrän. 

Korvaa ommel tai kirjain
Jos haluat korvata ompeleen, valitse se nuolilla ja paina 
Poista. Lisää uusi ommel. Uusi ommel asettuu osoittimen 
kohdalle.

Zoomaa kaikkiin
Jos ommel tai yhdistelmä on leveämpi kuin mitä näytölle 
mahtuu, voit zoomata kaikkiin, jolloin koko yhdistelmä 
tulee näkyviin.

Huomaa: Zoomaa kaikkiin -toiminto on näkyvissä vain, jos ommel 
tai yhdistelmä on leveämpi kuin ommelkenttä.

Esikatselu
Voit katsoa ommelyhdistelmääsi vaakatasossa painamalla 
esikatselukuvaketta. Yhdistelmä näkyy ponnahdusikkunassa 
luonnollisessa koossa. Jos yhdistelmä ei mahdu näytölle 
kokonaisena, voit selata sitä osoittimen nuolilla. Näet koko 
yhdistelmän kerralla painamalla Zoomaa kaikkiin. Sulje 
ikkuna painamalla OK.

Esikatselu

Monista

Poista
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MUOKKAA KOKO OMMELYHDISTELMÄÄ
Jos haluat muokata koko yhdistelmää, palaa 
ommelnäkymään painamalla OK. Tässä tehdyt säädöt 
vaikuttavat koko yhdistelmään. 

OMMELYHDISTELMÄN KOMENNOT
Voit lisätä yhdistelmään FIX-, STOP- ja 
langankatkaisukomentoja. Nämä komennot toteutetaan 
aina, kun ompelet yhdistelmän.

Huomaa: Jos luot yhdistelmän kirjontatilassa, päättelykomennot 
lisätään automaattisesti sen alkuun ja loppuun, ja ommelyhdistelmäsi 
tulee niiden väliin. Komennot voidaan poistaa.

Lisää STOP-komento painamalla koneen STOP-painiketta, 
jos haluat koneen pysähtyvän tietyssä ohjelmoidun 
ompeleen kohdassa. Tämä kannattaa lisätä esimerkiksi 
yhdistelmän loppuun, jos haluat ommella sen vain kerran tai 
luoda yhdistelmän useille eri riveille. 

Lisää langankatkaisukomento kohtaan, jossa haluat koneen 
katkaisevan langat ja nostavan paininjalan. 

Siirrä osoitin kohtaan, johon haluat lisätä komennon. Paina 
painiketta, niin sitä vastaava kuvake ilmestyy yhdistelmään. 
Se vahvistaa, että komento on lisätty, ja näyttää myös, missä 
yhdistelmän kohdassa komento toteutetaan.

Huomaa: Komennot ilmestyvät näytölle siinä järjestyksessä, jossa 
lisäät ne.

OMPELE OMMELYHDISTELMÄ
Kun haluat ommella yhdistelmän, palaa ompelutilaan tai 
kirjonnan muokkaustilaan. Sulje ohjelmointitila painamalla 
OK. 

Ompelu- tai kirjontatilassa tehdyt säädöt vaikuttavat koko 
yhdistelmään. Nämä säädöt eivät kuitenkaan tallennu, jos 
palaat ohjelmointitilaan. 

Jos teet muutoksia ollessasi kirjonnan muokkaustilassa 
ja tallennat muutokset, ne tallennetaan kuviomuodossa, 
minkä jälkeen muutoksia voi tehdä vain kirjonnan 
muokkaustilassa.

Voit kuitenkin aina avata ompelutilassa tehdyn yhdistelmän 
kirjomistilassa.
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Tallenna kansioon Omat ompeleeni
OMMELYHDISTELMÄN 
TALLENTAMINEN
Jos ompelutila on aktiivisena, voit tallentaa yhdistelmäsi 
Omat tiedostoni -kansioon. Jos kirjontatila on aktiivisena, 
yhdistelmäsi ladataan kirjonnan muokkaustilaan, missä 
sen voi tallentaa kirjontakuviona. Ompelutilassa luodun 
ommelyhdistelmän voi ladata manuaalisesti kirjonnan 
muokkaustilaan.

TALLENNA KANSIOON OMAT OMPELEENI
Paina Tallenna kansioon Omat ompeleeni -kuvaketta, 
niin näytölle avautuu ikkuna, jossa voit tallentaa 
ommelyhdistelmän tai muokatun ompeleen kansioon Omat 
ompeleeni, U-valikkoon. U-valikoita on kaksi, ja voit liikkua 
niiden välillä näytön alareunassa olevilla nuolilla. 

Tallenna vapaaseen muistipaikkaan
Aiemmin tallennetut ompeleet tai yhdistelmät näkyvät 
U-valikossa. Uusi ommel tai yhdistelmä voidaan tallentaa 
mihin tahansa vapaaseen paikkaan. Paina vapaata paikkaa, 
niin ommel tai yhdistelmä tallentuu siihen.

Tallenna varattuun muistipaikkaan
Kun painat varattua paikkaa, niin näytölle tulee 
ponnahdusikkuna, jossa pyydetään vahvistamaan vanhan 
ompeleen korvaaminen uudella. Paina OK, niin uusi ommel 
tallennetaan vanhan tilalle. Sulje ponnahdusikkuna ja poistu 
pikaohjeesta painamalla OK.

Tallennuksen peruutus
Jos haluat peruuttaa tallennuksen, sulje ikkuna painamalla 
OK. Älä paina mitään muistipaikkaa. Tallennusikkuna 
sulkeutuu, ja palaat edelliselle näytölle.

Poista tallennettu ommel tai yhdistelmä
Kun haluat poistaa tallennetun ompeleen tai yhdistelmän, 
paina poistokuvaketta. Poistokuvake on aktiivisena, kunnes 
olet valinnut ompeleen ja poistanut sen. Jos ommel on 
valittu poistettavaksi, näytölle tulee ponnahdusikkuna, jossa 
pyydetään vahvistusta. 

Huomaa: Jos pidät poistokuvaketta pitkään alaspainettuna, voit 
poistaa kaikki ompeleet Omat ompeleeni -kansiosta.
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Tallenna kansioon Omat tiedostoniTALLENNA YHDISTELMÄ KANSIOON OMAT 
TIEDOSTONI
Voit tallentaa yhdistelmäsi myös ommeltiedostona Omat 
tiedostoni -kansioon tai USB-laitteelle.

Paina ohjelmointitilassa Tallenna Omat tiedostoni 
-kansioon, niin näytölle tulee ompeleen tallennusikkuna. 
Kone antaa ompeleelle oletusnimen. Jos haluat vaihtaa 
nimen, paina Nimeä uudelleen -kuvaketta. 

Valitse pitkään painamalla kansio, johon haluat tallentaa. 
Paina OK, ja tiedostosi tallentuu sinne (ks. File Manager, 
kappale 9).

TÄRKEÄÄ TIETOA 
OHJELMOINTITILASTA
Voit ohjelmoida joko ompelutilassa tai kirjonnan 
muokkaustilassa. Jälkimmäisessä tehty yhdistelmä muuttuu 
kirjontakuvioksi, kun tallennat sen, eikä sitä voi sen jälkeen 
ommella ompelutilassa tavallisen ompeleen tavoin. 

Aktiivisessa ompelutilassa luotu yhdistelmä ei ole 
käytettävissä, kun avaat ohjelmoinnin aktivoituasi 
kirjontatilan, eikä päinvastoin. Luotua ommelyhdistelmää ei 
voi siirtää toiseen tilaan.

LATAA OMMELYHDISTELMÄ
Jos ompelutila on aktiivisena, kun suljet ohjelmoinnin, 
ommel latautuu ompelutilaan valmiina ommeltavaksi. 
Jos valitset toisen ompeleen ompelutilassa ja sitten 
avaat ohjelmointitilan uudelleen, luomasi ommel pysyy 
muuttumattomana. Joka kerta, kun suljet ohjelmointitilan, 
yhdistelmä latautuu ompelutilaan.

Jos kirjontatila on aktiivisena, yhdistelmäsi ladataan 
kirjonnan muokkaustilaan kirjontakuviona. Jos haluat 
muokata ommelta, paina ompeleen muokkauskuvaketta.
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OHJELMOINNIN PONNAHDUSVIESTIT
Ommelta ei voi ohjelmoida
Joitakin ompeleita, kuten napinläpiä ja nelisuuntaisia 
ompeleita, ei voi liittää yhdistelmään.

Ommelyhdistelmä liian pitkä
Ommel, jonka yrität lisätä, tekee yhdistelmästä liian pitkän.

Ohjelmoitu ommel voi olla noin 500 mm pitkä, ja siinä 
voi olla enintään 99 ommelta. Tämä ponnahdusviesti tulee 
näytölle, jos yhdistelmä ylittää maksimipituuden.
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KIRJONTALAITTEEN YLEISKUVA
(Tyyppi BE18)

37. Kirjontalaitteen vapautuspainike (alapuolella)
38. Kirjontavarsi
39. Kirjontakehän kiinnitys
40. Korkeudensäätöjalat 
41. Kirjontalaitteen pistorasia

KIRJONTAKEHÄN YLEISKUVA
A Kirjontakehän liitäntä
B Ulkokehä
C Sisäkehä
D Pikasalpa
E Kiristysruuvi
F Urat klipsejä varten
G Keskimerkit

Q-jalka
Q-jalkaa suositellaan käytettäväksi aina kirjonnassa. Sitä 
käytetään myös vapaaompelussa, tilkkutöiden tikkaamisessa 
ja kirjottaessa erityisen paksuille tai pöyheille kankaille. 

Kun irrotat kirjontalaitteen 
pakkauksesta ensimmäistä kertaa, 
tarkista, että pakkaustuki on poistettu 
kirjontalaitteen alta.
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A

D

C

KIRJONTALAITTEEN LIITTÄMINEN 
KONEESEEN
1. Liu'uta tarvikelaatikko pois paikaltaan.
2.  Koneen takana suojuksen alla on kirjontalaitteen 

kojevastake. Avaa kotelo kääntämällä suojus oikealle. 
Työnnä kirjontalaite kunnolla paikalleen.

3. Liu'uta kirjontalaite vapaavarteen, kunnes se napsahtaa 
paikalleen pistorasiaan. Säädä tarvittaessa jalkoja niin, 
että kone ja kirjontalaite ovat samalla korkeudella. Jos 
virta ei ole kytkettynä, kytke se nyt. 

4. Ponnahdusviesti kehottaa tyhjentämän kirjonta-alueen 
ja irrottamaan kehän kirjontalaitteen kalibrointia 
varten. Paina OK. Kone kalibroi, ja kirjontavarsi siirtyy 
valmiusasemaan. 

Huomaa: ÄLÄ kalibroi konetta kehän ollessa kiinni 
kirjontalaitteessa, sillä se voisi vahingoittaa neulaa, paininjalkaa, 
kehää ja/tai kirjontalaitetta. Ota kaikki tavarat pois koneen 
lähistöltä ennen kalibrointia, jotta kirjontavarsi ei törmää 
mihinkään kalibroinnin aikana. 

KIRJONTALAITTEEN IRROTTAMINEN
1. Kun lopetat kirjonnan, siirrä suojakoteloa varten 

kirjontavarsi parkkiasentoon valitsemalla parkkiasento 
näytöllä joko kirjonnan muokkaustilassa tai 
kirjomistilassa. 

2. Paina vasemmalla kirjontalaitteen alareunassa olevaa 
painiketta (A) ja irrota kirjontalaite liu'uttamalla sitä 
vasemmalle. 

LIU'UTA KEHÄ PAIKALLEEN/POIS.
Liu'uta kehä kirjontavarteen (C) edestä taaksepäin, kunnes 
se napsahtaa paikalleen. Älä paina harmaata painiketta (D) 
kiinnittäessäsi kehää.

Irrota kehä kirjontavarresta painamalla harmaata painiketta 
(D) ja liu'uttamalla kehä itseesi päin.
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B

C

KANKAAN PINGOTTAMINEN
Varmistat parhaan kirjontatuloksen asettamalla tukikankaan 
kirjottavan kankaan alle. Pingota kangas ja tukikangas 
tasaisesti ja napakasti.

1. Avaa ulkokehän pikasalpa (B) ja löysää ruuvia (C). 
Irrota sisäkehä. Aseta ulkokehä tukevalle ja tasaiselle 
alustalle niin, että ruuvi on alaoikealla. Kehän alareunan 
keskellä on pieni nuoli, jonka tulee olla kohdakkain 
sisäkehän nuolen kanssa.

2. Aseta kangas ja tukikangas oikeat puolet ylöspäin 
ulkokehän päälle. Aseta sisäkehä kankaiden päälle niin, 
että pieni nuoli on sen alareunassa.

3. Työnnä sisäkehä napakasti ulkokehän sisään.
4. Sulje pikasalpa (B). Säädä ulkokehän kireyttä 

kiristysruuvilla (C). Kankaan tulee olla täysin tiukkana 
kehällä.

Huomaa: Kun kirjot lisää kuvioita samalle kankaalle, avaa 
pikasalpa, siirrä kehä uuteen kohtaan kankaalle ja sulje pikasalpa. 
Kun vaihdat kangastyyppiä, joudut ehkä säätämään kiristysruuvia. 
Älä sulje pikasalpaa väkisin. 

KONEEN VAKIOKUVIOT
Koneen mukana saat noin 180 kuviota. Nämä kuviot 
näkyvät DESIGNER RUBY Royale™ -mallikirjassa. 
Mallikirjassa on myös 175 kuviota Classic Collectionista.

DESIGNER RUBY Royale™ -MALLIKIRJA
Selailemalla DESIGNER RUBY Royale™ -mallikirjaa näet 
kaikki kuviot ja fontit. 

Kuvion numero, tikkimäärä ja kuvion koko näytetään 
kunkin kuvion vieressä. Kullekin värialueelle on näkyvissä 
lankavärisuositus.

CLASSIC COLLECTION
Classic Collection -kuvioita voit ladata HUSQVARNA 
VIKING® -verkkosivulta. Mene sivulle www.
husqvarnaviking.com, Support & Updates/Designer 
Ruby Royale/Updates ja sitten Downloads. Lataa tiedosto 
napsauttamalla Classic Collection. Pura pakatut tiedosto 
ja valitse tallennuspaikka tietokoneeltasi tai USB-tikulta. 
Purkamisen yhteydessä sinulta kysytään salasanaa. Näppäile 
”D13CC10” ja jatka. Kuviot puretaan pakkausmuodosta 
valmiiksi kirjontaan.
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KIRJONNAN ALOITTAMINEN
1. Käytä aina Q-jalkaa, sillä silloin lopputulos on paras 

mahdollinen. Sivulla 2:8 on lisätietoa paininjalan 
kiinnittämisestä. Kun olet kiinnittänyt kirjontalaitteen 
ja kirjontajalan, aseta koneeseen puola, jossa on ohutta 
alalankaa.

2. Avaa kuviot painamalla tehtäväpalkin kuviovalikkoa. 
Paina kuviota, jonka haluat kirjoa, niin se latautuu 
kirjonnan muokkaustilaan.

3. Pingota kehälle pala kangasta ja tukikangasta ja liu'uta 
kehä kirjontavarteen.

4. Kun olet valmis kirjomaan, siirry kirjonnan 
muokkaustilasta kirjomistilaan painamalla GO!-
kuvaketta tehtäväpalkissa.

5. Langoita kone väriluettelon ensimmäisellä värillä.
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6. Tarkista, että kirjontavarren ja -kehän liikkeille on 
tilaa koneen ympärillä. Pidä kiinni ylälangasta ja paina 
Start/Stop-painiketta tai jalkasäädintä. Kone aloittaa 
kirjonnan.

Huomaa: Tässä koneessa on automaattinen hyppytikkien katkaisu. 
Kun se on aktiivisena, kone katkaisee ylälangan hyppytikin ja vetää 
langanpään nurjalle. Oletusasetus on auto. Jos haluat asetuksen 
pois, valitse SET-valikko, koneen asetukset ja poista hyppytikkien 
katkaisun valinta. Hyppytikkien katkaisusta on lisätietoa 
kappaleessa 3.

Jos hyppytikkien katkaisu ei ole aktiivisena, kone pysähtyy 
muutaman tikin jälkeen. Ponnahdusikkunassa kehotetaan 
katkaisemaan langanpää. Katkaise lanka ja jatka kirjontaa 
painamalla Start/Stop.

7. Kun kirjontakuvio on valmis, kone katkaisee 
molemmat langat ja pysähtyy. Ponnahdusikkunassa 
kehotetaan vaihtamaan väri. Pujota koneeseen 
seuraava lanka ja jatka kirjontaa painamalla Start/Stop-
painiketta. Pidä kiinni langanpäästä. Kirjonnassa kone 
katkaisee ylälangan hyppytikin ja vetää langanpään 
nurjalle.

 Kunkin värialueen lopussa kone päättelee langan ja 
katkaisee ylälangan.

8. Kun kirjontakuvio on valmis, kone katkaisee 
molemmat langat ja pysähtyy. Neula ja paininjalka 
nousevat automaattisesti, ja kehä on helppo irrottaa. 

 Ponnahdusviesti ja äänimerkki kertovat, että kuvio on 
valmis. Paina OK, jos haluat pitää kuvion ladattuna ja 
pysyä kirjomistilassa.
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Tallenna kansioon 
Omat kuvioni

Lähennä/loitonna

Zoom-vaihtoehdot

Kuvioyhdistelmän 
kokonaistikkimäärä

Hallintakeskus Sijainti
Pyöritä

Koon muuttaminen

Pan

Kumoa Toista

Resize

Muokkaa 
ommelyhdistelmää

Asetukset

Omat kehäni

Värinmuokkaus

Basic Design 
Appliqué

Kuvion kirjontajärjestys

Pudotustehtäväpalkki

KIRJONTATILA – YLEISKUVA KUVAKKEISTA

Liikkuminen 
kuvioissa

Valitse kaikki

Lisää/poista valinta

Monista

Poista

Peilikuva pitkittäin

Peilikuva sivuttain

Zoomaa kehään

Kirjomistila

KIRJONNAN MUOKKAUSTILA
Kirjonnan muokkaustila avautuu, kun liikut 
ompelutilan/kirjontatilan välillä tehtäväpalkissa 
aktivoidaksesi kirjontatilan. Siirryt kirjontatilaan myös 
silloin, kun kytket koneeseen virran kirjontalaitteen 
ollessa kiinni koneessa. Kirjontatilassa voit muokata, 
yhdistellä, tallentaa ja poistaa kuvioita. Kuvioiden 
muokkaamisvaiheessa kirjontalaitteen ei tarvitse 
olla kiinni koneessa. Ladatut kuviot näkyvät 
kirjontakentässä. 
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Ruby-valikko

Infovalikko
Laajennettu SEWING ADVISOR™/ 
EMBROIDERY ADVISOR™

SET-valikko

Kuviovalikko

Fonttivalikko
Ommelvalikko

File Manager

KIRJONTATILAN 
TEHTÄVÄPALKINPÄÄTOIMINNOT
Valitse toiminto, jonka haluat aktivoida. Avaa 
laajennettu tehtäväpalkki painamalla Ruby-valikon 
kuvaketta. 

LATAA KUVIO
Lataa kuvio painamalla kuviovalikkoa, jolloin 
näytölle avautuu pudotusvalikko. Valitse kuviot 
pudotusvalikosta. Omat kuviosi näkyvät valikossa. 
Lataa kuvio painamalla sitä näytöllä, jolloin se latautuu 
kirjonnan muokkaustilaan.

Huomaa: Voit ladata kuvioita, fontteja ja ompeleita myös File 
Managerista.

LATAA OMMEL
Lataa ommel painamalla tehtäväpalkissa olevaa 
ommelvalikkokuvaketta.  Valitse valikko, niin näytölle 
avautuu ohjelmointi-ikkuna. Paina haluamaasi 
ommelta/yhdistelmää näytöllä ja OK, niin ommel 
latautuu kirjonnan muokkaustilaan. Kappaleessa 5 on 
lisätietoa ompeleiden ohjelmoimisesta.

Lataa napinläpi
Napinläpiä voi kirjoa kehällä. Paina tehtäväpalkissa 
ommelvalikon kuvaketta ja valitse valikko B. Valitse 
haluamasi napinläpi esiin tulevasta ikkunasta. Aseta 
napinläven pituus, leveys ja tiheys. Lataa napinläpi 
kirjonta-alueelle painamalla OK.

LATAA FONTTI
Tekstiä voi luoda sekä kirjonta- että ommelfonteilla. 
Lataa fontti valitsemalla valintapalkista fonttivalikko ja 
paina haluamaasi fonttia näytöllä. 

Kirjontafontit ladataan kirjonnan muokkaustilaan. 
Fontti latautuu ohjelmointitilaan. Luotu teksti latautuu 
kirjonnan muokkaustilaan.

FILE MANAGER
File Managerin avulla voit lisätä, siirtää, poistaa ja 
kopioida kuvio-, fontti- ja ommeltiedostoja helposti 
ja kätevästi. Avaa File Manager, kun haluat tallentaa 
kuvion koneen muistiin tai koneeseen liitettyyn USB-
laitteeseen, kuten tietokoneelle tai HUSQVARNA 
VIKING® USB -kirjontatikulle. Valitse tallennuspaikka 
kuviollesi. Valitse kansio painamalla sitä ja avaa se 
pitkällä painalluksella. File Managerista on lisätietoa 
kappaleessa 9.
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RUBY-VALIKKO
Avaa laajennettu tehtäväpalkki painamalla Ruby-
valikon kuvaketta. Laajennetun tehtäväpalkin sisältö 
muuttuu sen mukaan, missä tilassa olet. Tässä on 
SET-valikko, laajennettu SEWING ADVISOR™/
EMBROIDERY ADVISOR™ sekä infovalikko. Valitse 
toiminto, jonka haluat aktivoida. 

SET-VALIKKO
SET-valikossa voit ohittaa automaattiset asetukset 
ja tehdä omia säätöjä ompeluasetuksiin, koneen 
asetuksiin, ääniasetuksiin ja näytön asetuksiin.

Paina kuvaketta, kun haluat aktivoida jonkin toiminnon 
tai avata luettelon eri vaihtoehdoista. SET-valikosta on 
lisätietoa kappaleessa 3.

AINUTLAATUINEN EMBROIDERY ADVISOR™

EMBROIDERY ADVISOR™ antaa valitulle kankaalle 
sopivaa neulaa, tukikangasta ja lankaa koskevat 
suositukset. Valitse korjattava kangas ja noudata 
sitten näytön suosituksia. Sulje EMBROIDERY 
ADVISOR™ painamalla OK.

INFOVALIKKO
Infojärjestelmän avulla saat helposti ohjeita ja tietoa 
ompelukoneesi toiminnasta. Infovalikko on lyhennetty 
versio käyttöohjeesta. Saat lisätietoa infovalikosta 
sivulta 3:12.

Ruby-valikko

Infovalikko
Laajennettu SEWING ADVISOR™/ 
EMBROIDERY ADVISOR™

SET-valikko

Kuviovalikko

Fonttivalikko
Ommelvalikko

File Manager
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PUDOTUSTEHTÄVÄPALKKI
Kirjontatilassa monet toiminnot löytyvät taittuvasta 
tehtäväpalkista. Kun haluat piilottaa toiminnot, paina 
taittuvan tehtäväpalkin kuvaketta oikeassa alakulmassa. 
Sivutehtäväpalkki on oletuksena näkyvissä.

KUVIOIDEN VALITSEMINEN
Kun lataat kuvioita kirjonnan muokkaustilaan, 
viimeksi ladattu kuvio on valittuna oletusarvoisesti. 

Valitse kuvio
Voit valita yhden kuvion joko painamalla sitä näytöllä 
tai Liiku kuviosta toiseen -kuvaketta. Liiku kuviosta 
toiseen -kuvakkeella voit valita jonkin näytöllä olevista 
kuvioista, jos haluat muuttaa sitä jollakin tavalla. Joka 
kerta, kun painat Liiku kuviosta toiseen -kuvaketta, 
valitse seuraavan kuvion siinä järjestyksessä kuin ne on 
ladattu.

1.  Paina kuviovalikkoa kirjonnan muokkaustilassa.
2.  Valitse kuvio painamalla sitä pudotusvalikossa. 
3.  Paina monistuskuvaketta kolme kertaa. Viimeisen 

kuvion ympärillä on punainen laatikko sen 
merkkinä, että se on valittuna.

4.  Jos haluat valita ensimmäisen lisäämäsi kuvion, 
paina Liiku kuviosta toiseen -kuvaketta. 
Jokainen painallus vie seuraavaan kuvioon siinä 
järjestyksessä kuin ne on ladattu. 

5.  Kun olet valinnut haluamasi kuvion, voit poistaa, 
monistaa, sijoittaa, skaalata, peilata, muuttaa kokoa 
ja/tai pyörittää sitä. Muutokset vaikuttavat vain 
valittuna olevaan kuvioon.

Valitse kaikki
1. Jos haluat valita kaikki kuviot, paina Valitse kaikki 

-kuvaketta. Kaikki näytöllä olevat kuviot tulevat 
valituiksi. Nyt voit poistaa, monistaa, sijoittaa, 
skaalata, peilata, muuttaa kokoa ja/tai pyörittää 
niitä.

Liikkuminen kuvioissa

Valitse kaikki

Ruby-valikko

Monista

Poista

Käännä/Avaa
Kääntyvä tehtäväpalkki

Valitse kaikki
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YKSITYISKOHTAINEN VALINTA

Valintatavat
Kuvion voi valita näytöllä kolmella eri tavalla. Näin 
saat tilaisuuden laatia ladatuista kuvioista ryhmän ja 
tehdä muutoksia vain niihin kuvioihin.

1. Valittu kuvio (1) – Kuvio on merkitty kiinteällä 
punaisella viivalla. Voit tehdä muutoksia kuvioon/
kuvioihin. Voit skaalata, pyörittää ja muokata 
valittua kuviota.

2. Merkitty ja valittu kuvio (2) – Kuvio on merkitty 
punaisella pisteviivalla. Voit tehdä muutoksia 
merkittyyn ja valittuun kuvioon. Voit poistaa 
tämän kuvion valittujen kuvioiden joukosta 
painamalla Lisää/Poista valinta.

3. Merkitty kuvio (3) – Kun näytöllä on kaksi tai 
useampia kuvioita, voit merkitä jonkin kuvion. 
Kuvio merkitään mustalla pisteviivalla. 

 Siihen eivät vaikuta muutokset kuten skaalaaminen 
ja pyörittäminen. Kun valitset Lisää/Poista valinta 
-kuvakkeen, musta pisteviiva muuttuu punaiseksi. 
Kuvio on nyt merkitty ja valittu.  

Lisää/poista valinta
Jos olet ladannut useita kuvioita ja haluat muokata 
niistä vain joitakin, voit käyttää Lisää/Poista valinta 
-toimintoa. Aktivoi toiminto painamalla Lisää/Poista 
valinta -kuvaketta. Merkitse kuviot painamalla niitä, 
jolloin ne lisätään valittujen joukkoon. 

Voit käyttää tätä toimintoa myös Valitse kaikki 
-toiminnon jälkeen poistaaksesi ryhmästä yhden tai 
useampia kuvioita. Merkitse sitten kuviot, jotka haluat 
poistaa ja napsauta Lisää/Poista valinta. 

1. Valitun kuvion/
kuvioiden ympärillä 
on punainen 
laatikko.

2. Valitun kuvion/
kuvioiden 
ympärillä on 
punainen 
katkoviivalaatikko.

3. Musta pisteviiva 
kuvion ympärillä 
tarkoittaa, että 
se on merkitty, ei 
aktiivinen.

Lisää/poista 
valinta
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Monista

Poista

Peilikuva pitkittäin

Peilikuva sivuttain

Siirrä kehään

MONISTA
Painamalla monistuskuvaketta voit kopioida valitut 
kuviot.

Jos haluat useamman kuin yhden kopion, paina 
kuvaketta pitkään. Silloin näytölle tulee ikkuna, johon 
voit näppäillä halutun kopiomäärän.

Sivuilla 7:5–7:6 on lisätietoa kuvioiden valinnasta ja 
valinnan poistamisesta. 

PEILIKUVA PITKITTÄIN JA 
SIVUTTAIN
Jos haluat peilata kuviosi vaakatasossa, paina Peilikuva 
pitkittäin -kuvaketta. Jos haluat peilata kuviosi 
pystysuorassa, paina Peilikuva poikittain -kuvaketta.

POISTA
Kun painat poistokuvaketta, valittuna olevat kuviot 
poistetaan kirjontakentästä. Jos valittuna on useampi 
kuin yksi kuvio, ponnahdusikkunassa pyydetään 
vahvistamaan poisto.

Painamalla poistokuvaketta pitkään kaikki kuviot 
poistetaan kirjontakentästä. Ponnahdusviestissä 
pyydetään vahvistamaan kaikkien kuvioiden poisto.

SIIRRÄ KEHÄÄN
Tällä kuvakkeella voit siirtää kehän ulkopuolella olevan 
kuvion kehälle. Kuvio sijoittuu kehän uloimpaan 
reunaan.
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OMAT KEHÄNI
Valitse oikea kehä painamalla Omat kehäni 
-kuvaketta. Esiin tulevassa ponnahdusikkunassa on 
luettelo kehistä, jotka ovat saatavana valtuutetulta 
HUSQVARNA VIKING® -jälleenmyyjältä. 

Valittuasi kehän ponnahdusikkuna sulkeutuu 
automaattisesti. 

Huomaa: Vain valitsemasi kehät ovat tarjolla Omat kehäni 
-luettelossa. Voit muokata Omat kehäni -luetteloa valitsemalla 
haluamasi kehät koneen asetuksissa kohdassa Kehän valinta. 
Sivulla 3:8 on lisätietoa kehän valinnasta.

ASETUKSET
Ruudukko
Paina Asetukset ja sitten ruudukkokuvaketta, kun 
haluat aktivoida/poistaa kirjontakentän ruudukon. 
Ruudukkoa käytetään sijoittelun apuna yhdisteltäessä 
ja sijoitettaessa kuvioita. Ruudukon viivojen etäisyys 
on enintään 20 mm. Kun zoomaat kirjontakenttään, 
näiden viivojen välinen etäisyys muuttuu 10 mm:ksi ja 
5 mm:ksi. Tämä ilmaistaan ohuemmilla viivoilla.

2-ulotteisen/3-ulotteisen välillä liikkuminen
2-ulotteisessa näkymässä kuviot latautuvat näytölle 
nopeammin, ja niiden värialueet erottuvat paremmin. 
3-ulotteinen näkymä on todenmukaisempi, koska siinä 
näkyy myös varjostuksia ja syvyyttä. 

Paina Asetukset-kuvaketta ja sitten 3D, kun haluat 
siirtyä 3-ulotteiseen näkymään. Kuvake tulee 
valituksi. Paina kuvaketta uudelleen, kun haluat palata 
2-ulotteiseen näkymään. 

Koko näyttö
Näet kuvion niin suurena kuin mahdollista käyttämällä 
Koko näyttö -toimintoa. Kuvio täyttää silloin koko 
näytön. Sulje toiminto koskettamalla näyttöä mistä 
kohdasta tahansa.

Parkkiasento
Paina parkkiasennon kuvaketta, kun haluat siirtää 
kirjontavarren parkkiasentoon kirjontalaitteen 
säilytystä varten.

Huomaa: Vahinkojen välttämiseksi kehä on otettava pois 
ennen kirjontavarren siirtämistä parkkiasentoon. 
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ZOOM-VAIHTOEHDOT
Lähennä tai loitonna kirjontakenttä. Lähennä (+), kun 
haluat nähdä kirjontakuvion jonkin kohdan lähempää. 
Loitonna painamalla  (-).

Paina Zoom-vaihtoehdot-kuvaketta, niin näytölle 
avautuu ponnahdusikkuna, josta voit valita, Zoomaa 
kaikkiin, Zoomaa kehään tai Zoomaa laatikkoon. 

Zoomaa kaikkiin 
Zoomaa kaikkiin näyttää kaikki kuvioyhdistelmän 
kuviot. 

Zoomaa kehään
Zoomaa kehään säätää kirjontakentän valitun kehän 
kokoiseksi. 

Zoomaa laatikkoon 
Luo näytölle ikkuna vetämällä muovineulalla 
kirjontakentässä. Näyttö lähennetään sen alueen 
kokoiseksi.

Huomaa: Kun lähennät, kuvio muuttuu hyvin suureksi. 
Voit etsiä näkyviin tietyn kohdan kuviosta painamalla Pan. 
Etsi haluamasi kohtaa muovineulalla vetämällä tai käytä 
ohjainnuolia.

KUVION KIRJONTAJÄRJESTYS
Kuviot kirjotaan oletuksena siinä järjestyksessä kuin ne 
on ladattu kirjonnan muokkaustilaan. Kun kirjottavana 
on useita kuvioita yhtä aikaa, voi olla hyödyllistä tietää 
niiden kirjontajärjestys. Valitse kuvio painamalla sitä, 
niin näet monentenako se kirjotaan. Esimerkiksi 1 (4) 
tarkoittaa, että valittu kuvio on ensimmäinen neljästä 
kirjottavasta kuviosta. 

LähennäLoitonna

Kuvion 
kirjontajärjestys
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Pyöritä

KOSKETUSTOIMINNOT
Valittuna olevan kuvion ympärillä on punainen laatikko. Valittuna olevan kirjontafonttitekstin ympärillä on 
sininen laatikko. Valitse kuvio painamalla sitä näytöllä. Voit tehdä muutokset muovineulalla tarttumalla kuvioon 
ja raahaamalla sitä näytöllä. Voit panoroida, siirtää, pyörittää ja skaalata riippuen siitä, mikä kosketustoiminto on 
aktiivisena. Voit tehdä pieniä muutoksia myös säätöpyörän nuolilla.

Sijainti
Kun siirtotoiminto on aktiivisena, voit siirtää kuvio(i)
ta haluamaasi paikkaan kirjontakentässä. Säätöpyörän 
vieressä olevat numerot kertovat millimetreinä kuvion 
nykyisen vaaka- ja pystysuoran sijainnin suhteessa 
kehän keskipisteeseen.

Paina säätöpyörän keskikuvaketta, niin kuviot siirtyvät 
kehän keskelle.

Pyöritä
Kun pyöritys on aktiivisena, valittuja kuvioita voi 
pyörittää keskipisteensä ympäri.

Pyöritä kuvioita nuolilla yksi astetta kerrallaan. 
Jokainen painallus säätöpyörän keskelle pyörittää 
kuvio(i)ta 90 astetta myötäpäivään. 

Säätöpyörän yläpuolelta näet, kuinka monta astetta 
kuvio(i)ta on pyöritetty alkuasennostaan.

Koon muuttaminen
Kun skaalaus on aktiivisena, voit lisätä tai vähentää 
kuvion tai kuvioryhmän kokoa enintään 20 %. 
Oletuksena mittasuhteet on lukittu. Tämä ilmaistaan 
suljetun lukon kuvalla säätöpyörän keskikuvakkeessa. 
Voit avata lukon painamalla sitä. Nyt voit muuttaa 
korkeutta ja leveyttä erikseen.

Jos liikutat muovineulaa näytöllä valitun kuvion 
keskustaa kohti, kuvion koko pienenee. Jos liikutat 
muovineulaa näytöllä valitun kuvion keskustasta 
poispäin, kuvion koko suurenee. Tee hienosäädöt 
säätöpyörällä.

Huomaa: Voit suurentaa tai pienentää kuviota yli 20 % 
Resize-toiminnolla. 

Pan
Kun pan on aktiivisena, voit panoroida kirjontakenttää 
zoomatussa näkymässä. Painamalla pyörän 
keskikuvaketta voit keskittää näkymän kehän kohdalle.

Sijainti

Skaalaus - lukittu 

Pan 

Hallintakeskus
Ohjaus

Skaalaus - avoin 
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Kumoa ToistaTallenna 
kansioon 
Omat kuvioni

TALLENNA KANSIOON OMAT 
KUVIONI
Paina Tallenna kansioon Omat kuvioni -kansioon 
tallentaaksesi muokatun kuvion tai kuvioyhdistelmän. 
Valitse avautuvassa ikkunassa mihin haluat tallentaa 
kuvion. Valitse Omat kuvioni, Omat tiedostoni tai 
ulkoinen laite. Omat kuvioni -kansioon tallennetut 
kuviot voi avata tehtäväpalkin kuviovalikosta.

KUMOA
Painamalla vasemmalle osoittavaa nuolta voit perua 
viimeksi tekemäsi säädön. Painamalla kuvaketta 
toistuvasti perut säätöjä niiden tekojärjestyksessä. 

Huomaa: Kaikkia säätöjä ei voi perua. Nuolet muuttuvat 
harmaiksi, jos toimintoa ei voi perua.

TOISTA
Palautus aktivoituu, kun perut jonkin säädön, ja silloin 
voit palauttaa säädön uudelleen.

GO!
Näytön oikeassa alakulmassa on GO!-kuvake. 
Painamalla sitä siirryt kirjomistilaan.
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RESIZE
Resize-toiminnolla voit pienentää kuvion enintään 
viisi kertaa alkuperäistä pienemmäksi tai suurentaa 
kahdeksan kertaa alkuperäistä suuremmaksi. Kone 
laskee kuvion tikkimäärän niin, että sen alkuperäinen 
tikkitiheys säilyy.

Huomaa: Jos haluat suurentaa tai pienentää kuviota alle 20 
%, käytä skaalaustoimintoa. Skaalaus ei muuta tikkimäärää.

Resize-muokkaukset
Valitse kuvio, jonka kokoa haluat muuttaa. Avaa 
Resize-ikkuna. Muokkaa kuvion kokoa muovineulalla 
vetämällä tai käyttämällä säätöpyörää. Kuvion koko 
näkyy millimetreinä säätöpyörän yläpuolella. Palaa 
alkuperäiseen kokoon painamalla säätöpyörän 
keskikuvaketta. Muokkaa kuvion sijaintia kehällä 
sijainti- ja pyörityskuvakkeilla. 

Säilytä tikkityyppi
Kaikki kirjontakuvion täyttötikkialueet tehdään 
kuhunkin kohtaan parhaiten sopivalla tikillä. Kun 
suurennat tai pienennät kuviota, se vaikuttaa 
täyttötikkialueen tikkiin. 

Kuvion koon muuttamisen yhteydessä 
täyttötikkialueita voi käsitellä kahdella eri tavalla. 

1.  Oletusasetuksessa alkuperäistä täyttötikkiä ei 
säilytetä. Tällä tavoin kuvion koon muuttaminen 
sujuu nopeimmin. Täyttötikkialueet saattavat 
kuitenkin näyttää erilaisilta kuin alkuperäinen.

2.  Kun valitset Säilytä tikkityyppi, koon muuttaminen 
kestää kauemmin, mutta prosessissa alkuperäiset 
tikkityypit säilyvät. Jos kuviota suurennetaan 
paljon, suosittelemme tikkityypin säilyttämistä.

Aloita Resize-toiminto
Kun olet tyytyväinen kuvion kokoon ja asemaan, sulje 
ikkuna painamalla OK ja aloita koon muuttaminen. 
Näytölle tulee tiimalasi sen merkiksi, että toiminto on 
meneillään. Resize-ikkuna sulkeutuu, kun kuvion koko 
on muutettu.

Paina peruutuspainiketta, kun haluat palata kirjonnan 
muokkaustilaan muuttamatta kuvion kokoa.

Huomaa: Ompeleiden ja ommelyhdistelmien kokoa ei voi 
muuttaa.

Säilytä 
tikkityyppi

Pienennä 
kuviota

Suurenna 
kuviota

Hallintakeskus
Sijainti

Pyöritä

Resize
Pan
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TÄRKEÄÄ TIETOA RESIZE-TOIMINNOSTA
Koska kuviot on digitoitu tiettyyn kokoon, on tärkeää muistaa 
Resize-toimintoa käytettäessä seuraavat asiat: Kirjo aina ensin 
koekappale kuviosta, jonka kokoa olet muuttanut.

• Resize muuttaa aina sekä leveyden että korkeuden. 
Jos pienennät kokoa 30 %, sekä leveys että 
korkeus muuttuvat 30 %. Js kuviossa on paljon 
yksityiskohtia, osa niistä saattaa kadota tai 
vääristyä, ja/tai kuviosta voi tulla hyvin tiheä. 
Joitakin kuviota voi pienentää enintään 25 %, jos 
yksityiskohtia on kovin paljon.

• Kuvioita ei voi suurentaa kehää suuremmiksi, 
joten tarkista kuvion mahtuminen kehälle. Jos 
kuvio on suurempi kuin kehä, kone ei pysty 
kirjomaan sitä.

• Jos suurennat kuviota liikaa, tikit ovat ehkä 
epäsäännöllisiä. Palaa 100 %:n kokoon painamalla 
säätöpyörän keskustaa 100 % ja suurenna kuviota 
vähemmän, niin lopputulos on onnistuneempi. 
Riippuen vapaana olevan muistin määrästä jotkin 
kuviot saattavat olla liian monimutkaisia, jota 
niiden kokoa voisi muuttaa koneessa. Käytä 
kirjontaohjelmaa (PC) tällaisten kuvioiden 
käsittelyyn. Voit hankkia ohjelman valtuutetulta 
jälleenmyyjältä.

• Aloita koon muuttaminen aina alkuperäisestä 
koosta. Näin varmistat parhaan mahdollisen tikin. 
Jos tallennat muutetun kuvion ja sitten taas muutat 
sen kokoa, lopputulos voi olla epäsäännöllinen. 
Aloita siis koon muuttaminen aina alkuperäisestä 
koosta.

• Koon muuttamiseen kuluva aika vaihtelee sen 
mukaan, kuinka paljon kuviota muutetaan ja 
paljonko siinä on tikkejä. Hyvin suuren tai 
yksityiskohtaisen kuvion muuttaminen kestää 
kauemmin. Prosessia ei voi keskeyttää, kun olet 
painanut OK. On odotettava, kunnes prosessi on 
valmis.

• Ei ole väliä, missä järjestyksessä valitset 
muokkaustoiminnot, kuten koko, pyöritys, peilaus 
jne. Kun painat OK, kone muuttaa ensin koon ja 
sitten lisää pyörityksen, peilikuvan jne.    

• Suosittelemme, että skaalaat Resize-
toiminnon sijasta, kun haluat muuttaa kokoa 
alle 20 % ja myös silloin, kun kuviossa on 
suoraompeleita tai kolmoissuoraompeleita, 
kuten ristipistokirjonnoissa. Tällöin kuvioon ei 
haluta lisää tikkejä vaan niiden kokoa muutetaan 
muuttamalla kutakin alkuperäistä tikkiä 
suuremmaksi tai pienemmäksi.
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VÄRINMUOKKAUS 
Pääset värinmuokkaukseen painamalla tätä kuvaketta.

LANKAVÄRIN VAIHTO
Tässä tilassa voit muokata kuviosi värejä. Kukin 
värialue näkyy värialueluettelossa näytön oikeassa 
reunassa.

Esimerkki: 1:2, 2504 RaRa 40 merkitsee sitä, että 
ensimmäisen kuvion toinen lankaväri on Robison-Anton-lanka  
2504, vahvuudeltaan nro 40. 

Paina värialueluettelossa sitä väriä, jonka haluat 
muuttaa. Paina sitten lankavärikuvaketta, niin näytölle 
avautuu ikkuna, jossa on 64 eri väriä. Valitse uusi väri 
painamalla sitä ja paina sitten OK. Ikkuna sulkeutuu, ja 
uusi väri ilmestyy väriluetteloon ja kuvioon.

Valitse useampi kuin yksi värialue
Jos haluat vaihtaa useamman kuin yhden värin 
kerrallaan, paina Lisää/Poista värivalinta -kuvaketta ja 
sitten niitä värejä, jotka haluat valita/poistaa valinnan. 

Paina Valitse kaikki, kun haluat muuttaa kaikki värit 
samalla kertaa. Lisää/poista värinvalinta aktivoituu 
automaattisesta. Jos haluat peruuttaa jonkin värin 
valinnan, paina luettelossa sitä väriä. Paina Lisää/Poista 
värivalinta, kun haluat poistaa toiminnon ja kaikki 
värialueet. 

Paina Valitse sama, kun haluat muuttaa kaikki 
samanväriset alueet samalla kertaa. Paina muutettavaa 
väriä ja sitten Valitse sama -kuvaketta, kun haluat valita 
kaikki samanväriset alueen värialueluettelosta. Lisää/
poista värinvalinta aktivoituu automaattisesta. Jos 
valituksi tulee kaksi tai useampia värialueita, Valitse 
sama -toiminto valitsee kaikki valittujen värien kaikki 
värialueet. 

Näytöllä näkyvät kaikki valitut ja valitsematta jätetyt 
värialueet.
Valitut värialueet näytetään 2-ulotteisina tai 
3-ulotteisina. Valitsematta jätetyt värialueet näytetään 
värillisinä pilkkuina, joten näet helposti, mitkä kuvion 
värialueet tulevat muutetuiksi.

Lankavärin vaihto

Lisää/poista valinta
Valitse kaikki

Valitse samanlainen
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Poista
Nuolet osoittimen 
siirtämistä varten

MUOKKAA OMMELYHDISTELMÄÄ
Paina tätä painiketta, jos haluat muokata 
ommelyhdistelmää, jonka olet luonut ja ladannut 
kirjonnan muokkaustilaan. Näytölle tulee ohjelmointi-
ikkuna, jossa voit tehdä muutokset. Voit lisätä tai poistaa 
ompeleita. Jos olet ohjelmoinut ompeleet kirjonnan 
muokkaustilassa, voit tallentaa ompeleet kuvion osana, ja 
silloin voit ommella ne vain kirjontatilassa.

Tallenna ommelyhdistelmä kirjontatilassa
Paina ommelvalikkoa. Ohjelmoi ommel ja paina OK 
näytön oikeassa alakulmassa. Nyt voit ladata sen 
kirjonnan muokkaustilaan. Paina Tallenna kansioon 
Omat kuvioni -kansioon tallentaaksesi muokatun kuvion 
tai kuvioyhdistelmän. Kirjontatilassa tehtyä yhdistelmää 
ei voi avata ompelutilassa. Kappaleessa 5 on lisätietoa 
ompeleiden ohjelmoimisesta. 

KIRJONTAFONTTIEN OHJELMOINTI
Avaa kirjontafontti kirjonnan muokkaustilassa ja 
paina fonttivalikon kuvaketta. Valitse kirjontafontti 
pudotusvalikosta. Kirjontafontit ovat ommelfonttien 
alapuolella.

Kun valitset luettelosta kirjontafontin, kirjontafonttien 
ohjelmointi-ikkuna avautuu automaattisesti. Voit myös 
avata tämän ikkunan, jos haluat muokata kirjonnan 
muokkaustilassa olevaa valmista tekstiä. Valitse silloin 
teksti ja paina Muokkaa tekstiä -kuvaketta.

Huomaa: Jos teksti luodaan ommelfonteilla, näytölle avautuu 
ohjelmointi-ikkuna.

Muokkaustoiminnon käyttö
Paina muovineulalla kirjaimia, jotka haluat lisätä tekstiin. 
Teksti näkyy tekstikentässä, niin että osoitin on aktiivisen 
kirjaimen kohdalla. Voit liikkua eteen- ja taaksepäin 
nuolilla. 

Voit vaihtaa tekstin fontin ja koon painamalla Vaihda 
fontti -kuvaketta. Valitse uusi fontti/fonttikoko, 
niin koko laatimasi teksti muuttuu uuden fontin/
fonttikoon mukaiseksi. Valitun fontin esikatselu näkyy 
esikatselualueella.

Lisää kirjain tekstiin
Siirrä osoitin nuolilla kohtaan, johon haluat lisätä 
kirjaimen. Paina kirjainta, niin se lisätään osoittimen 
kohdalle. 

Poista kirjain
Kun haluat poistaa kirjaimen, vie osoitin sen perään. 
Paina poistokuvaketta. Jos haluat poistaa koko tekstin, 
paina poistokuvaketta pitkään. Ponnahdusikkunassa sinua 
pyydetään vahvistamaan poisto.

Muokkaa 
ommelyhdistelmää 

Vaihda fontti

Fonttien 
esikatselu

Tekstialue
Osoitin
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BASIC DESIGN APPLIQUÉ
Avaa Basic Design Appliqué -ponnahdusikkuna 
kirjonnan muokkaustilassa painamalla Basic Design 
Appliqué -kuvaketta.

Oikealla selailuluettelossa on eri muotoja 
applikointikuvion pohjaksi.

Käytettävissä on kolme koristeommelta, joilla voit 
ommella applikointikuvioosi koristereunan. 

• Satiinitikki (kapea) – Applikointikuvion ympärille 
ommellaan kapea satiiniommel.

• Satiinitikki (leveä) – Applikointikuvion ympärille 
ommellaan leveä satiiniommel.

• Solmuommel (leveä) – Applikointikuvion 
ympärille ommellaan leveä solmuommel.

Koristeompeleen peittävät applikointikankaan 
risareunan. Ensimmäisellä värillä ommellaan 
suoraommel pohjakankaalle, josta näet 
applikointitilkun sijainnin. Aseta kangastilkku 
suoraommelääriviivan päälle. Toisella värillä 
ommellaan uusi suoraommel, joka pitää tilkun 
paikallaan pohjakankaalla. Leikkaa liika kangas pois 
mahdollisimman läheltä ommelta. Kolmannella värillä 
kirjotaan reunan satiiniommel.

Applikointiompeleet näkyvät kirjonnan 
muokkaustilassa, kun painat OK. Basic Design 
Appliqué -ikkuna sulkeutuu. 

Muodot

Satiiniommel (leveä)

Solmuommel (leveä)

Satiiniommel (kapea)
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KIRJONNAN PONNAHDUSVIESTIT
Tikkien maksimikokonaismäärä ylittyy
Kuvioyhdistelmä, jota olet tekemässä, sisältää liian 
paljon tikkejä. Kuvioyhdistelmässä voi olla enintään 
noin 500 000 tikkiä.

Kuvioyhdistelmä on liian monimutkainen
Tämä tulee esiin seuraavista syistä:

• Kuvioyhdistelmässä on liian monta värialuetta.
• Yhdistelmässä on liian monta kuvioita.
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KIRJOMISTILA – YLEISKUVA KUVAKKEISTA

SIIRTYMINEN KIRJOMISTILAAN
Kun haluat kirjoa kuvion, siirry kirjomistilaan painamalla GO!-kuvaketta kirjonnan muokkaustilan oikeassa alakulmassa. 
Kirjontalaitteen on oltava kiinni koneessa ja oikean kehän paikallaan, kun kone siirtyy kirjomistilaan. 

Kuvion sijoittelu

Yksivärinen
Siirrä kehää

Kulmien tarkistus
Harsiminen kehällä

Pikaohje

Nykyisen värialueen 
tikkimäärä

Kuvioyhdistelmän 
tikkimäärä

Värialue

Loitonna/Lähennä/

Asetukset

Palaa kirjonnan 
muokkaustilaan

Langansyöttö/ 
Langankireys

Liikkuminen tikki tikiltä

Aikaa jäljellä värialueen 
kirjomisessa

Värialueluettelo

Siirry tikkiin

Smart Save Sivutehtäväpalkki

Zoom-vaihtoehdot

Osoitin

Paininjalkasuositus
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Smart Save

Lataa Smart Save

SMART SAVE
Jos haluat keskeyttää kirjonnan ja tallentaa nykytilan, 
pysäytä kone painamalla Start/Stop. Paina sitten Smart Save 
-kuvaketta. Nyt voit sammuttaa virran koneesta.

Smart Save muistaa ja tallentaa kaikki kuvioon tehdyt 
muutokset, ja voit jatkaa kirjontaa myöhemmin. Mene vain 
kuviovalikkoon ja paina Lataa Smart Save -kuvaketta. 

Kuvio säilyy Smart Save -toiminnossa, kunnes korvaat sen 
toisella.

Huomaa: Jos olet valinnut Auto Smart Save -toiminnon SET-
valikossa, Smart Save -kuvake ei ole käytettävissä. Kuvion tiedot 
tallentuvat automaattisesti tasaisin välein kirjonnan aikana. Jos satut 
sammuttamaan virran koneesta tai tulee sähkökatkos, on helppo 
palautta kuvio ja jatkaa sitä samasta kohdasta, mihin se jäi. Mene 
kuviovalikon alaosaan ja paina Lataa Smart Save -kuvaketta.

KULMIEN TARKISTUS
Tällä kuvakkeella voi jäljittää kuvion neljä kulmaa 
tietääksesi, mille kohdalle se asettuu kankaalla. Paina 
kulmientarkistuskuvaketta. Joka painalluksella kehä liikkuu 
seuraavassa järjestyksessä: ylävasen, yläoikea, alaoikea ja 
alavasen. Sitten kehä palaa nykyiseen kohtaansa.

SIIRRÄ KEHÄÄ
Kehän asento -toiminnoilla voit siirtää kehän kulloinkin 
tarvittavaan asentoon.

Nykyinen tikki
Jos haluat palata nykyiseen tikkiin ja jatkaa kirjontaa 
keskeytyneestä kohdasta, paina tätä kuvaketta. Voit myös 
painaa start/stop-painiketta kerran palataksesi nykyiseen 
tikkiin ja jatkaaksesi kirjontaa.

Parkkiasento
Kun lopetat kirjonnan, irrota kehä ja valitse parkkiasento. 
Kirjontavarsi sijoittuu oikeaan kohtaan varastointia varten.

Käytä parkkiasentoa, jos haluat siirtää kirjontavarren pois 
tieltä tavallisen ompelun ajaksi.

Huomaa: On tärkeää irrottaa kehä ennen parkkiasennon valintaa, 
jotta se ei vahingoitu.

Puolanvaihtoasento
Valitse puolanvaihtoasento, niin pääset helpommin käsiksi 
puolaan. Kehä liikkuu itsestäsi poispäin, jolloin pääset 
helposti avaamaan puolakotelon kannen ja vaihtamaan 
puolan.

Leikkuuasento
Tässä asennossa kehä liikkuu itseesi päin, ja pääset 
helposti katkaisemaan hyppytikit ja leikkaamaan kangasta 
erikoistekniikoissa.

Huomaa: Voit käyttää myös koneen neulastop ylös/alas -painiketta 
siirtääksesi kehän leikkuuasentoon.

Keskiasento
Valitse keskiasento, kun haluat tarkistaa, mille kohdalle 
kangasta kehän keskikohta asettuu. 
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LähennäLoitonna

ASETUKSET
Ruudukko
Paina ruudukkokuvaketta, kun haluat aktivoida/poistaa 
kirjontakentän ruudukon. Ruudukkoa käytetään sijoittelun 
apuna yhdisteltäessä ja sijoitettaessa kuvioita. Ruudukon 
viivojen etäisyys on enintään 20 mm. Kun zoomaat 
kirjontakenttään, näiden viivojen välinen etäisyys muuttuu 
10 mm:ksi ja 5 mm:ksi. Tämä ilmaistaan ohuemmilla 
viivoilla. 

Liikkuminen 2-ulotteisen/3-ulotteisen välillä
2-ulotteisessa näkymässä kuviot latautuvat näytölle 
nopeammin, ja niiden värialueet erottuvat paremmin. 
3-ulotteinen näkymä on todenmukaisempi, koska siinä 
näkyy myös varjostuksia ja syvyyttä. 

Paina 3D-kuvaketta, kun haluat siirtyä 3-ulotteiseen 
näkymään. Kuvake tulee valituksi. Paina kuvaketta 
uudelleen, kun haluat palata 2-ulotteiseen näkymään. 

Koko näyttö
Näet kuvion niin suurena kuin mahdollista käyttämällä 
Koko näyttö -toimintoa. Kuvio täyttää silloin koko näytön. 
Sulje toiminto koskettamalla näyttöä mistä kohdasta 
tahansa.

ZOOM-VAIHTOEHDOT
Lähennä tai loitonna kirjontakenttä. Lähennä (+), kun 
haluat nähdä kirjontakuvion jonkin kohdan lähempää. 
Loitonna painamalla  (-).

Paina Zoom-vaihtoehdot-kuvaketta, niin näytölle 
avautuu ponnahdusikkuna, josta voit valita, Zoomaa 
kaikkiin, Zoomaa kehään tai Zoomaa laatikkoon. 

Zoomaa kaikkiin 
Zoomaa kaikkiin näyttää kaikki kuvioyhdistelmän kuviot. 

Zoomaa kehään
Zoomaa kehään säätää kirjontakentän valitun kehän 
kokoiseksi. 

Zoomaa laatikkoon 
Luo näytölle ikkuna vetämällä muovineulalla 
kirjontakentässä. Näyttö lähennetään sen alueen kokoiseksi.

Huomaa: Kun lähennät, kuvio muuttuu hyvin suureksi. Voit etsiä 
näkyviin tietyn kohdan kuviosta painamalla Pan. Etsi haluamasi 
kohtaa muovineulalla vetämällä tai käytä ohjainnuolia.
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SIVUTEHTÄVÄPALKKI
Kirjonnan muokkaustilassa on värialueluettelo, yksivärinen 
kirjonta ja harsiminen kehällä sivutehtäväpalkissa. Saat 
nämä toiminnot esiin painamalla sivutehtäväpalkin 
kuvaketta alaoikealla. Kun haluat piilottaa toiminnot, paina 
sivutehtäväpalkin kuvaketta uudelleen. Sivutehtäväpalkki on 
oletuksena näkyvissä.

VÄRIALUELUETTELO
Kaikki ladatun kuvion (kuvioiden) värit näkyvät näytöllä 
kirjomisjärjestyksessä. Kunkin värin kohdalla näkyy värin 
järjestysluku ja numero. Myös langanvalmistaja, langan 
vahvuus ja numero ovat näkyvissä. Selailunuolilla voit selata 
kaikkia luettelon värejä. Voit siirtyä seuraavalle värialueelle 
painamalla sitä luettelossa.

Langanvalmistaja ja langan numero näkyvät, jos kuvio on 
muotoa .VP3 tai .VIP. Jos vaihdat väriä, osa informaatiosta 
saattaa kadota.

Esimerkki: 1:2, 2498 RaRa 40 merkitsee sitä, että ensimmäisen 
kuvion toinen lankaväri on Robison-Anton-lanka  2498, 
vahvuudeltaan nro 40. 

Jos haluat muuttaa lankavärejä, palaa kirjonnan 
muokkaustilaan.

YKSIVÄRINEN
Painamalla tätä kuvaketta voit aktivoida yksivärisen 
kirjonnan. Kaikki kuviot näytetään harmaina, eikä 
kone pysähdy värinvaihtoja varten. Kun haluat palata 
moniväriseen kirjontaan, paina kuvaketta uudelleen. 

Huomaa: Jos automaattinen hyppytikkien katkaisu on aktivoitu 
SET-valikossa, se toimii edelleen värialueiden välillä.

Huomaa: Voit myös painaa koneen STOP-painiketta kirjoaksesi 
kuvion vain yhdellä värillä.

Selailupalkki

Värialue

Värialueluettelo

Sivutehtäväpalkki
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HARSIMINEN KEHÄLLÄ
Kankaan voi kiinnittää harsimalla sen alla olevaan 
tukikankaaseen. Se on erityisen hyvä toiminto silloin, kun 
kirjottavaa kangasta ei voi pingottaa kehälle. Harsiminen 
antaa tukea joustaville kankaille.

Kun painat harsintakuvaketta, kone ompelee harsinpistot 
kuvion ympärille. Painamalla pitkään voit avata kirjonnan 
harsintaikkunan.

Harsi kuvion ympäri
Jos valitset harsinnan kuvioalueen ympäri, kone ompelee 
harsinpistot sen alueen ympärille, johon kuvio kankaalla 
asettuu.

Harsi kehäalueen ympäri
Jos valitset harsinnan kehäalueen ympäri, kone ompelee 
harsinpistot lähelle sisäkehän reunoja.

Voit valita molemmat harsintavaihtoehdot, niin saat 
kankaille ja kirjontatekniikoille lisätukea.

Huomaa: Harsinompeleet lisätään väriluetteloon, ja voit liikkua 
harsinnassa tikki tikiltä sekä pois harsinpistoista ja takaisin niiden 
kohdalle. Harsinpistojen väri häviää luettelosta, kun harsinta on 
valmis.

Huomaa: Harsinnan voi luoda vain kuvion ensimmäisen värin 
ollessa valittuna.

Huomaa: Aktivoi tai poista valitut harsintatekniikat painamalla 
FIX-painiketta.
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Aseta osoitin 
-kuvakkeet

Ohjaus Zoomaa 
osoittimeen

Design Positioning 
Wizard – Vaiheet 1-4

KUVION SIJOITTELU
Painamalla tätä kuvaketta avaat näytölle ikkunan kuvion 
sijoittelua varten. Kuvion sijoittelu -toiminto mahdollistaa 
kuvion sijoittamisen juuri haluamaasi kohtaan kankaalla. 
Kun lisäät kuvion aiemmin kirjottuun kuvioon tai sovitat 
sitä kuviolliselle painokankaalle, Kuvion sijoittelu on 
suureksi avuksi. 

Huomaa: Jos haluat vain viedä kuviosi kirjomistilaan, avaa Kuvion 
sijoittelu ja siirrä kuvio säätöpainikkeilla tai muovineulalla.

Zoomaamalla ja panoroimalla voit varmistaa, että kuvio 
sijoittuu täsmälleen haluamaasi kohtaan. Hienosäädä 
säätöpyörän nuolilla.

Zoomaa osoittimeen
Tämä painike näyttää alueen mahdollisimman suurena ja 
panoroi kirjonta-alueen niin, että osoitin on näytön keskellä.

Aseta osoitin
Siirrä osoittimen kärki johonkin valittuun kulmaan 
tai kuvioiden keskelle. Tällä toiminnolla voi jäljittää 
kuviokentän koskettamalla jokaista kulmakuvaketta 
vuorotellen. 
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1

4

3

2

KUVION SIJOITTELU TOIMII NÄIN
Kirjo kuvio RR_089.vp3 suurella kehällä. Paina Kuvion 
sijoittelu -kuvaketta sijoittaaksesi seuraavan kuvion.

Kuvion sijoittelu -wizard
Paina Kuvion sijoittelu -kuvakkeita sijoittaaksesi kuviosi 
vaihe vaiheelta. Saat lisätietoa vaiheista painamalla 
pikaohjetta ja numeroitua kuvaketta.

1. Lukituspisteen valinta
Valitse lukituspiste painamalla numeroa 1. Aseta punainen 
osoitin kohtaan, johon haluat lukituspisteen sijoittuvan.

2. Lukituspisteen siirtäminen kankaalla
Paina numeroa 2. Punainen osoitin lukittuu näytölle. Se 
muuttuu punaisesta harmaaksi. Lukituspisteen keskikohdan 
ympärille tulee rengas. Nyt voit panoroida kuvion 
täsmälleen haluamaasi kohtaan käyttämällä muovineulaa tai 
säätöpyörää. Tarkkaile kehän liikkumista käyttäessäsi nuolia, 
jotta saat kuvion sijoitetuksi täsmälleen haluamaasi kohtaan. 
Neulan asema ilmaisee, mille kohdalle lukituspiste asettuu. 
Tee hienosäädöt ohjauspyörällä.

Huomaa: Jos olet tyytyväinen kuvion sijaintiin, paina OK näytön 
oikeassa alakulmassa. Jos joudut myös muuttamaan kuvion 
kallistuskulmaa, jatka vaiheeseen 3. 

3. Valitse kohdistuspiste näytöllä
Aktivoi kohdistuspiste painamalla numeroa 3. Voit tarkistaa 
toisen kohdan kuvion sisällä ollaksesi varma, että kuvio 
kohdistuu oikein. Sitten voit tehdä mahdolliset tarvittavat 
muutokset. 

Tarkkaile osoitinta näytöllä valitaksesi kohdistuspisteen. 
Aseta punainen osoitin kohtaan, johon haluat lukituspisteen 
sijoittuvan. 

4. Pyöritä kuviota kankaalla
Paina numeroa 4. Pyöritystoiminto valitaan automaattisesti. 
Pyöritä kuviota lukituspisteen ympäri muovineulalla tai 
säätöpyörällä. Pidä katseesi kankaassa ja pyöritä kuviota, 
kunnes neula on täsmälleen haluamassasi kohdassa. Paina 
OK.
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KUVION SIJOITTELUHARJOITUS

1. Valitse kuvio RR_089.vp3 ja kirjo se kehän 
vasempaan yläkulmaan. Paina numeroa 1. Siirrä 
osoitin muovineulalla tai säätöpyörän nuolilla kuvion 
vasempaan yläkulmaan. Paina Zoomaa osoittimeen, 
jolloin lähennys on suurimmillaan ja pystyt 
sijoittamaan osoittimen tarkasti. Valitse Pan, jolloin 
voit siirtää kuviota näytöllä siirtämättä osoitinta. Valitse 
uudelleen Kuvion sijoittelu, jos haluat siirtää osoitinta.

2. Paina numeroa 2. Osoitin on nyt lukittu. Siirrä 
lukituspiste kirjotun kuvion vasempaan yläkulmaan. 
Siirrä osoitinta Kuvion sijoittelu -toiminnon ja 
säätöpyörän avulla. Seuraa kehän liikkumista, kunnes 
neula on juuri siinä kohdassa, jossa haluat kuvioiden 
yhdistyvän. Kun olet tyytyväinen, sulje Kuvion 
sijoittelu painamalla OK ja aloita kirjominen.

3. Jos haluat kohdistaa kuvion aiemmin kirjottuun 
kuvioon, voit valita toisenkin kohdistuspisteen. Paina 
numeroa 3 ja siirrä punainen osoitin kohtaan, jossa 
haluat toisen kohdistuspisteen olevan. Tarkkaile 
näyttöä ja zoomaa niin paljon kuin voit saadaksesi 
osoittimen asettumaan täsmällisesti.

4. Paina numeroa 4 pyörittääksesi kuviota niin, että se 
kohdistuu haluamallasi tavalla aiemmin kirjottuun 
kuvioon nähden. Tarkista, että neula on oikeassa 
kohdassa.

5. Sulje Kuvion sijoittelu painamalla OK ja aloita 
kirjonta.
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Siirry tikkiin
Liikkuminen tikki tikiltä

Nykyisen värialueen 
tikkimäärä

Kuvioyhdistelmän tikkimäärä

KUVIOYHDISTELMÄN TIKKIMÄÄRÄ
Kuvion tai yhdistelmän nykyinen tikki näkyy kukan vieressä. 
Suluissa oleva numero kertoo kuvion tai yhdistelmän 
kokonaistikkimäärän.

NYKYISEN VÄRIALUEEN TIKKIMÄÄRÄ
Nykyisen värialueen nykyinen tikki näkyy värialuekuvan 
vieressä. Suluissa oleva numero kertoo nykyisen värialueen 
kokonaistikkimäärän.

JÄLJELLÄ OLEVA KIRJONTA-AIKA 
VÄREITTÄIN
Arvio nykyisen värialueen jäljellä olevasta kirjonta-
ajasta näkyy tunteina ja minuutteina näytön vasemmassa 
alakulmassa. Jos yksivärinen kirjonta on aktivoitu, näkyvissä 
on koko kuvion arvioitu jäljellä oleva kirjonta-aika.

LIIKKUMINEN TIKKI TIKILTÄ
Voit liikkua kuviossa tikki tikiltä painamalla + ja taaksepäin 
painamalla -. Liiku muutama tikki taaksepäin painamalla 
-, jos ylälanka katkeaa tai loppuu. Voit liikkua kuviossa 
nopeasti pitämällä painiketta alhaalla. Ristiosoitin liikkuu 
tikkien mukana kirjontakentässä.

SIIRRY TIKKIIN
Voit siirtyä värialueen tiettyyn tikkiin painamalla 
Liiku tikki tikiltä -säätöpyörän keskustaa. Näytölle 
tulee ponnahdusikkuna, johon voit näppäillä halutun 
tikkinumeron. Nykyinen tikki siirtyy nyt valittuun kohtaan. 
Jos numero on suurempi kuin kuvion viimeisen tikin 
numero, kone siirtyy viimeiseen tikkiin. 

Vinkki: Voit painaa värialuetta värialueluettelossa siirtääksesi 
kyseisen värialueen ensimmäiseen tikkiin.

Jäljellä oleva kirjonta-
aika väreittäin
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deLuxe™ STITCH SYSTEM
deLuxe™ Stitch System säätää ylälankaa kahdella tavalla: 
langankireyden ja langansyötön avulla. deLuxe™ Stitch 
System parantaa ylä- ja alalangan välistä tasapainoa. Se 
käyttää parhaan tuloksen saavuttamiseksi automaattisesti 
langansyöttötoimintoa, mikäli mahdollista.

Langansyöttö mittaa koko ajan automaattisesti kankaan 
paksuutta ja annostelee aina valitulle ompeleelle sopivan 
määrän lankaa. Langankireyttä käytettäessä kireyslevyt 
huolehtivat siitä, että neulaan menee oikea määrä lankaa.

Q-jalkaa suositellaan käytettäväksi aina kirjonnassa. 
Eräät lisätarvikkeet tai erikoistekniikat saattavat 
vaatia langankireyden käyttöä parhaan lopputuloksen 
saavuttamiseksi. Poista deLuxe™ Stitch System -kuvakkeen 
valinta koneen asetuksissa, kun haluat käyttöön 
langankireyden.

Huomaa: Jos kirjot lisätarvikkeena saatavalla nyörijalalla, ota 
deLuxe™ Stitch System  pois käytöstä koneen asetuksissa.

Ompelu/kirjontatilassa näkyvä säätökuvake muuttuu sen 
mukaan, kumpi toiminto koneen asetuksissa on valittuna. 
Voi muokata sen avulla ylä- ja alalangan välistä tasapainoa 
esim. käyttäessäsi erikoislankaa.

PALAA KIRJONNAN 
MUOKKAUSTILAAN
Paina tätä kuvaketta, kun haluat palata kirjonnan 
muokkaustilaan tehdäksesi muutoksia kuvioosi/kuvioihisi 
ennen kirjonnan aloittamista. Ponnahdusikkunassa 
kysytään, haluatko palata kirjonnan muokkaustilaan, koska 
tällöin kirjomistilassa mahdollisesti tehdyt muutokset 
katoavat.

Langansyötön 
hallinta

Langankireyden 
hallinta
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Neulastop ylös/alas 
(Langankatkaisuasento)

Speed - ja +

STOP 
(Yksivärinen)

FIX 
(Harsiminen)

Taaksesyöttö

Start/Stop

Selektiivinen langankatkaisu

Automaattinen paininjalan lasku ja 
kääntö

SPEED - JA +
Kaikissa koneen ompeleissa on esisäädetty, suositeltu 
ompelu/kirjontanopeus.

Painamalla Speed + tai Speed - voit lisätä tai alentaa 
ompelu/kirjontanopeutta. Kun ompelu/kirjonta 
ei ole meneillään, paina Speed, niin näytölle tulee 
ponnahdusikkuna, josta näet nykyisen ompelunopeuden. 
Voit säätää nopeutta painamalla ponnahdusviestin 
liukusäädintä. Jos säädät nopeutta ompelun/kirjonnan 
aikana, ponnahdusviesti ei tule näkyviin. 

Kun ompelet metallilangalla tai erityisen hauraita kankaita, 
saat parhaan ompelutuloksen alentamalla ompelunopeutta.

STOP (Yksivärinen)
Paina STOP, jos haluat kirjoa kuvion vain yhdellä värillä.

FIX (Harsiminen)
Paina FIX, kun haluat harsinnan kirjontakuvion ympärille 
tai harsia kankaan kiinni tukikankaaseen.

START/STOP
Painamalla Start/Stop-painiketta voit aloittaa ja lopettaa 
kirjonnan ilman jalkasäädintä. Käynnistä kone painamalla 
START/STOP ja pysäytä se painamalla samaa painiketta 
uudelleen. 

TAAKSESYÖTTÖNÄPPÄIN
Taaksesyöttö ei toimi kirjontatilassa.

SELEKTIIVINEN LANGANKATKAISU
Selektiivinen langankatkaisu katkaisee automaattisesti 
langat ja nostaa paininjalan. Värialueen lopuksi katkaistaan 
vain ylälanka. Kun kuvio on valmis, molemmat langat 
katkaistaan automaattisesti.

NEULASTOP YLÖS/ALAS 
(LANGANKATKAISUASENTO)
Kone siirtää kehän itseesi päin, jolloin pääset helposti 
katkaisemaan langat.

AUTOMAATTINEN PAININJALAN NOSTO JA 
LISÄNOSTO
Paininjalka nousee ylös, kun painat Automaattinen 
paininjalan nosto ja lisänosto -painiketta. Kun painat sitä 
uudelleen, jalka nousee lisänostoasentoon, jolloin kehän 
asettaminen paikalleen ja irrottaminen sujuu helpommin.

AUTOMAATTINEN PAININJALAN LASKU JA 
KÄÄNTÖASENTO
Paininjalka laskee automaattisesti, kun aloitat ompelun/
kirjonnan.

Painamalla Automaattinen paininjalan lasku ja 
kääntöasento -painiketta voit laskea paininjalan kirjonnan 
"liukuasentoon".

TOIMINTOPAINIKKEET KIRJOMISTILASSA

Automaattinen paininjalan nosto 
ja lisänosto
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PONNAHDUSVIESTIT 
KIRJOMISTILASSA
Kirjontalaitteen kalibrointi
Kun kirjontalaite on kiinni koneessa, ponnahdusviestissä 
kehotetaan irrottamaan kehä ja tyhjentämään koneen 
ympäristö kalibrointia varten. Sinua kehotetaan myös 
kiinnittämään koneeseen Q-jalka.

Huomaa: On hyvin tärkeää irrottaa kehä, sillä muuten kehä tai 
kirjontalaite saattavat vahingoittua kalibroinnin aikana. 

Kiinnitä oikea kehä
Jos koneeseen kiinnitetyn kehän koko ei vastaa näytöllä 
näkyvää kokoa, kone ei aloita kirjontaa. Vaihda kehä 
näytöllä näkyvän mukaiseksi tai vaihda kehän asetus 
vastaamaan kirjontalaitteeseen kiinnitettyä kehää.

Kehä on kiinnitettävä kunnolla, jotta kone löytää sen. 
Liu'uta kehä kirjontavarteen edestä taaksepäin, kunnes se 
napsahtaa paikalleen. 

Et pääse kirjomistilaan ennen kuin valittu kehä on kunnolla 
kiinni.

Vaihda lankaväriä
Kun on aika vaihtaa ylälanka, kone pysähtyy ja  katkaisee 
ylälangan. Vaihda lanka ja pujota ylälanka uudelleen. 
Seuraava suositeltu väri näkyy ponnahdusviestissä.

Katkaise langanpää
Kun aloitat kirjonnan langanvaihdon jälkeen, kone ompelee 
muutaman tikin ja pysähtyy langankatkaisua varten.

Huomaa: Kun automaattinen hyppytikkien katkaisu on valittuna 
SET-valikossa, langanpää katkaistaan automaattisesti. Sinun 
tarvitsee vain ottaa katkaistu lanka pois.

Alalanka vähissä - siirrytäänkö 
puolanvaihtoasentoon?
Kun alalanka on loppumassa, näytölle tulee 
ponnahdusviesti, jossa ilmoitetaan piakkoin lähestyvästä 
puolanvaihdosta. Voit siis vaihtaa puolan ompelun kannalta 
sopivassa kohdassa. Jos haluat vielä jatkaa kirjontaa, paina 
Start/Stop-painiketta tai jalkasäädintä, mutta älä OK-
painiketta.

Voit jatkaa kirjontaa, kunnes alalanka on loppunut 
kokonaan. Jatka kirjontaa painamalla Start/Stop-painiketta 
ja sulkematta ponnahdusikkunaa. Paina peruutuspainiketta, 
jos haluat pysyä nykyisen tikin kohdalla. Paina OK, jos 
haluat siirtää kehän puolanvaihtoasentoon. Näytölle tulee 
ponnahdusikkuna kehän asentoa varten. Vaihda tyhjä puola 
täyteen. Paina Nykyinen asento -kuvaketta ja vedä liika 
ylälanka rullaan. Jatka kirjontaa painamalla Start/Stop-
kuvaketta tai jalkasäädintä.
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Tarkista ylälanka
Kone pysähtyy automaattisesti, jos ylälanka loppuu tai 
katkeaa. Pujota ylälanka uudelleen, sulje ponnahdusikkuna, 
siirry muutama tikki taaksepäin ja jatka kirjontaa.

Kuvio on valmis
Ponnahdusviesti kertoo, että kuvio on valmis. Paina 
Ok, jos haluat pitää kuvion/kuviot ladattuna ja pysyä 
kirjomistilassa.

Vaihda leikekirjontaneulaan (lisätarvike)
Jotkin leikekirjontakuviot voidaan kirjoa 
lisätarvikkeena saatavalla HUSQVARNA VIKING®  
-leikekirjontaneulapakkauksella, (tuotenro 920 268-096). 
Nämä kuviot on merkitty leikekirjontaneulan symbolilla 
DESIGNER RUBY Royale™ -mallikirjaseen. Kun kone 
pysähtyy, ja näkyviin tulee tämä ponnahdusviesti, vaihda 
koneeseen leikekirjontaneula. Paina OK ja jatka kirjontaa 
painamalla Start/Stop-painiketta.

Huomaa: Nämä leikekirjontakuviot voi kirjoa myös ilman 
leikekirjontaneulaa, mutta sitten reiät on leikattava käsin.

Koneen on levättävä
Jos kone pysähtyy ja tämä ponnahdusikkuna tulee esiin, 
koneen pitää levätä hetken aikaa. Kun OK-kuvake on 
valittavissa, voit jatkaa ompelua. Tämä tauko ei vaikuta 
ompelutulokseen.

Nosta neula
Kun lasket neulan käsipyörällä tarkistaaksesi neulan 
sijainnin kankaalla, näytölle tulee ponnahdusviesti, kun 
yrität säätää kehän asentoa. Ruksaa ruutu voidaksesi 
hienosäätää kehän asentoa neula alhaalla.

Huomaa: Varmista, että neula on selvästi kankaan yläpuolella, jotta 
neula ja kangas eivät pääse vahingoittumaan.

Huomaa: Varoitusta ei voi poistaa, jos neula on pistolevyn 
alapuolella.
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VAPAA MUISTI
Koneen muistin voi tallentaa kuvioita, fontteja, ompeleita ja muita tiedostoja. Kun haluat tarkistaa vapaana olevan 
muistin määrän, mene File Manageriin, paina Pikaohje ja sitten joko Omat kuvioni, Omat fonttini tai Omat tiedostoni. 
Ponnahdusikkunasta näet, paljonko muistia on vapaana.

FILE MANAGER
File Managerissa voit järjestellä, lisätä, siirtää, poistaa ja kopioida kaikkia kuvio-, fontti ja tikkitiedostoja. Voit käyttää joko 
koneen muistitilaa tai ompelukoneeseen liitettyä ulkoista laitetta. 

Omat tiedostoni

Omat fonttini

Omat kuvioni

Koneen vakiokuviot

Ulkoiset laitteet

Leikkaa

Kopioi
Liitä

Poista

Siirry yksi kansiotaso 
ylöspäin

Avaa kansio

Nimeä uudelleen 
tiedosto tai kansio

Luo uusi kansio

Valitun tiedoston nimi

Pudotusvalikko

Luettelonäkymä

Pikaohje

Valinta-alue

KIRJONTATILA – YLEISKUVA KUVAKKEISTA

TIEDOSTOMUODOT
Voit ladata koneelle seuraavia tiedostomuotoja:

• .SHV, .DHV, .VP3, .VIP, .HUS, .PEC, .PES, .PCS, .XXX, .SEW, .JEF, 
.EXP, .10* ja .DST (kirjontatiedostot)

• .SH7(ommeltiedostot)
• .VF3 (kirjontafonttitiedostot) 
• .TXT- ja .HTM/HTML-tiedostot
Huomaa: Jos koneesi ei tue tiedostotyyppiä tai -versiota tai jos tiedosto on 
vahingoittunut, se näkyy valinta-alueella tuntemattomana tiedostona.
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Luettelonäkymä

File Manager

Omat tiedostoni

Omat fonttini

Omat kuvioni

Koneen  
vakiokuviot

Ulkoiset laitteet

SELAA FILE MANAGERIA
Paina tehtäväpalkin File Manager -kuvaketta.

Muistissa on neljä kansiota: Omat kuvioni, Omat fonttini, 
Omat tiedostoni ja Vakiokuviot. Voit myös tutkia USB-
porttiin kiinnitettyjen ulkoisten laitteiden sisältöä. Ulkoisen 
laitteen kuvake on aktiivisena vain, jos ulkoinen laite on 
liitetty USB-porttiin.

Painamalla jotakin kansiota näet sen sisällön valinta-alueella. 
Näytettävän kansion polku on näkyvissä hakukentässä. 
Kuviotiedostot sekä kirjontafontti- ja ommelfonttitiedostot 
näytetään pienoiskuvina tai kuvakkeina.

Luettelonäkymä
Paina luettelonäkymäkuvaketta nähdäksesi 
aakkosjärjestyksessä valitun kansion tiedostot. Kunkin 
tiedoston nimi ja tyyppi näytetään myös. Paina 
luettelonäkymäkuvaketta uudelleen, kun haluat palata 
pienoiskuvanäkymään. 

Omat kuvioni
Omat kuvioni -kansioon voit tallentaa kuviotiedostoja. 
Et voi luoda kansioita Omat kuvioni -kansioon. Pääset 
kuviovalikkoon työkalupalkista ja Omat kuvioni -kansioon 
File Managerin kautta.

Jos haluat avata useita tiedostoja samaan aikaan, napsauta 
haluamiasi tiedostoja. Paina viimeistä pitkään. Kaikki kuviot 
latautuvat kirjonnan muokkaustilaan.

Omat fonttini 
Omat fonttini -kansioon voit tallentaa fonttitiedostoja. 
Pääset fonttivalikkoon työkalupalkista ja Omat fonttini 
-kansioon File Managerin kautta. Et voi luoda alakansioita 
Omat fonttini -kansioon.

Omat tiedostoni
Omat tiedostoni -kansioon voit tallentaa kuvioita, fontteja, 
muokattuja kuvioita, ommelyhdistelmiä, tekstitiedostoja 
tai muita tiedostoja, joita haluat tallentaa. Luomalla omia 
kansioita pidät kuviosi järjestyksessä.

Tässä kappaleessa käsitellään Omat tiedostoni -kansion 
järjestelyä niin, että löydät haluamasi helposti.

Koneen vakiokuviot
Tässä kansiossa ovat kuviot, jotka on tallennettu koneen 
pysyvään muistiin. Tähän kansioon ei voi lisätä eikä siitä voi 
poistaa tiedostoja, mutta niitä voi kopioida ja liittää toiseen 
kansioon. Pääset kuviovalikkoon työkalupalkista ja Omat 
kuvioni -kansioon File Managerin kautta.

Jos haluat avata useita tiedostoja samaan aikaan, napsauta 
haluamiasi tiedostoja. Paina viimeistä pitkään. Kaikki kuviot 
latautuvat kirjonnan muokkaustilaan.
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USB-
kirjontatikku

Tikulle voi tallentaa 
tiedostoja ja/tai siirtää 
niitä ompelukoneen ja 
tietokoneen välillä.

Tietokone

Lataa kuvioita tai muita 
tiedostoja suoraan 
tietokoneeltasi. Voit 
tallentaa tänne kaikenlaisia 
tiedostoja.

CD-asema Lataa tai kopioi tiedostoja 
ulkoiselta CD-asemalta.

Ulkoinen laite
Ulkoisen laitteen kuvake on aktiivisena vain, jos ulkoinen 
laite on liitetty USB-porttiin. Painamalla ulkoisen 
laitteen kuvaketta kaikki ulkoiset laitteet tulevat näkyviin. 
Koneeseen voi olla samaan aikaan kytkettynä tietokone ja 
jokin toinen laite, kuten USB -kirjontatikku. USB-hubin 
avulla voit liittää koneeseen useampia laitteita yhtä aikaa. 
Paina laitteen kuvaketta tutkiaksesi sen sisältöä.

Avaa kansio
Kun haluat avata kansion, valitse se ja paina Avaa kansio 
-kuvaketta tai paina kansiota pitkään. Kansion sisältö tulee 
näkyviin keski-ikkunaan.

Avaa kansio
Avaa tiedosto napauttamalla sitä muovineulalla ja paina sitten OK. Voit avata tiedoston myös painamalla sitä pitkään.

Siirry yksi kansiotaso ylöspäin
Tällä painikkeella voit siirtyä yhden kansiotason ylöspäin. Voit liikkua aina kansion juureen saakka. Valinta-alueella näet aina 
kunkin tason tiedostot ja kansiot.

Kansiorakenne
Painamalla hakukentän aluetta voit avata pudotusvalikon, josta näet kunkin kansion kaikki kansiotasot. Voit liikkua takaisin 
kansiotasoilla painamalla toisella tasolla olevaa kansiota.

Tällä kuvakkeella voit myös siirtyä ulkoisesta laitteesta toiseen, esimerkiksi tietokoneesta USB-tikkuun.

Siirry yksi kansiotaso 
ylöspäin

Avaa kansio

Pudotusvalikko

Ulkoiset laitteet
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JÄRJESTELE
Luo uusi kansio
Painamalla tätä kuvaketta voit luoda koneellesi uuden 
kansion. Näytölle tulee ponnahdusikkuna, johon voit 
kirjoittaa uuden kansion nimen.

Nimeä uudelleen tiedosto tai kansio
Kun haluat kansion nimen, paina sitä ja sitten Nimeä 
uudelleen tiedosto tai kansio -kuvaketta. Näytölle tulee 
ponnahdusikkuna, johon voit kirjoittaa kansion uuden 
nimen.

Siirrä tiedosto tai kansio
Leikkaamalla ja liittämällä voit siirtää tiedoston tai kansion 
toiseen paikkaan.

Valitse tiedosto tai kansio ja paina Leikkaa. Valitse kansio, 
johon haluat sijoittaa tiedoston tai kansion. Paina Liitä. 
Tiedosto tai kansio tallentuu nyt uuteen paikkaan ja 
poistetaan edellisestä paikasta. 

Kopioi tiedosto tai kansio
Kopioimalla ja liittämällä voit kopioida tiedoston tai kansion 
toiseen paikkaan.

Valitse tiedosto tai kansio ja paina Kopioi. Valitse kansio, 
johon haluat sijoittaa tiedoston tai kansion. Paina Liitä. 
Tiedosto tai kansio on nyt tallennettu tähän, mutta se on 
jäljellä myös kansiossa, josta kopioit sen.

Poista tiedosto tai kansio 
Kun haluat poistaa tiedoston tai kansion, merkitse se 
ja paina Poista. Ponnahdusikkunassa sinua pyydetään 
vahvistamaan poisto. Jos poistat kansion, kaikki siinä olevat 
tiedostot poistetaan myös. Jos haluat poistaa kaikki tiedostot 
tai kansiot, pidä kuvaketta alaspainettuna muutama sekunti.

Nimeä uudelleen 
tiedosto tai kansio

Luo uusi kansio

Leikkaa Kopioi Liitä Poista
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FILE MANAGERIN 
PONNAHDUSVIESTIT
Poista tiedosto tai kansio
Kone pyytää aina vahvistusta, kun olet valinnut tiedoston 
tai kansion poiston. Näin et tule vahingossa poistaneeksi 
mitään tärkeää.

Kansio on jo olemassa
Et voi luoda uutta kansiota samalla nimellä kuin samalla 
kansiotasolla oleva muu kansio. Luo kansio muuhun 
paikkaan tai anna sille eri nimi.

Vapaa muisti on vähissä
Voit tallentaa tiedostoja koneen sisäänrakennettuun 
muistiin. Kun muisti on täynnä, voit siirtää niitä ulkoiselle 
laitteelle leikkaa ja liitä -toiminnon avulla.

Kun vapaata muistia on jäljellä vain vähän, kone hälyttää 
siitä kerran. Jos jatkat tallentamista muistiin, kone ei 
muistuta asiasta ennen kuin muisti on aivan täynnä.

Järjestelmä on toiminnassa
Kun kone lataa, tallentaa tai siirtää tiedostoja tai tekee 
muuta aikaa vievää, näytöllä näkyy tiimalasi. 

Tähän kansioon sopimaton tiedostotyyppi
Omat kuvioni -kansioon voi tallentaa vain kuvioita, ja 
fontteja voi tallentaa Omat fonttini -tiedostoon. Valitse 
sopiva kansio kullekin tiedostotyypille.
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D

B

A

C

KONEEN PUHDISTAMINEN
Puhdista kone usein varmistaaksesi sen asianmukaisen 
toiminnan. Konetta ei tarvitse öljytä.

Pyyhi koneen ulkopinta pehmeällä kankaalla puhtaaksi 
pölystä ja nukasta.

Pyyhi näyttö puhtaalla, pehmeällä ja kostealla liinalla. 

Puola-alueen puhdistaminen
 Huomaa: Laske syöttäjä painamalla Paininjalan nosto ja 

lisänosto -painiketta. Sammuta virta koneesta.

Irrota paininjalka ja liu'uta puolakotelon kansi pois 
paikaltaan. Aseta ruuvitaltta pistolevyn alle kuvan 
mukaisesti ja nosta ruuvitaltalla varovasti pistolevy pois 
paikaltaan. Puhdista syöttäjä tarvikelaatikossa olevalla 
harjalla.

Puola-alueen puhdistaminen
Puhdista puolakotelon alapuolinen alue aina ommeltuasi 
muutaman työn tai jos huomaat sinne kerääntyneen nukkaa.

Irrota puolakotelon edessä oleva pidin (A) nostamalla se 
ylös. Irrota puolakotelo (B) nostamalla se ylös. Puhdista 
alue harjalla.

Huomaa: Käsittele varovasti selektiivisen langankatkaisimen 
ympäristöä (C).

Pane puolakotelo ja puolakotelon pidike takaisin paikalleen.

Huomaa: Älä puhalla ilmaa puolakoteloalueelle. Pöly ja nukka 
voivat silloin päätyä koneen sisään.

Huomaa: Käyttäessäsi HUSQVARNA VIKING® 
-leikekirjontaneuloja (lisätarvike) puola-alue on puhdistettava 
jokaisen kirjontakuvion valmistuttua.

Pistolevyn kiinnittäminen
Syöttäjän ollessa alhaalla aseta pistolevy paikalleen niin, että 
se sopii takaosassa olevaan nipukkaan (D). Paina pistolevyä, 
kunnes se napsahtaa paikalleen. Pane puolakotelon kansi 
paikalleen.
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Yleisiä ongelmia
Alalankavahti ei toimi. Puhdista puola-alue puhtaaksi pölystä ja käytä ainoastaan alkuperäisiä, tälle 

mallille tarkoitettuja HUSQVARNA VIKING® -puolia.

Langankatkaisin ei katkaise lankoja? Irrota pistolevy ja puhdista puola-alue pölystä.  
Aktivoi automaattinen langankatkaisu SET-valikossa.

Kangas ei syöty. Tarkista, ettei kone ole säädetty vapaaompelulle. Tarkista, että syöttäjä ei ole 
laskettu Set-valikossa.

Väärä ommel, epäsäännöllinen tai kapea tikki. Poista kaksoisneulan valinta tai ommelleveyden rajoitin SET-valikossa.

Neula katkeilee. Onko neula kiinnitetty oikein kappaleessa 2 kuvatulla tavalla?

Kone ei ompele? Tarkista, että kaikki tarvittavat johdot ovat kiinni koneessa ja virtajohto pistorasiassa. 

Näytöllä näkyy aloitusnäyttö. Aktivoi näyttö koskettamalla sitä. 
Poista näytönsäästäjän valinta SET-valikossa.

Näytön kuvakkeet eivät vastaa kosketukseen. Kalibroi näyttö. Kalibrointi on SET-valikossa.

Ompelu- ja kirjontakoneen näyttö ja/tai 
toimintopainikkeet eivät vastaa kosketukseen.

Koneen pistorasiat ja toimintopainikkeet saattavat olla herkkiä staattiselle 
sähkölle. Jos painikkeet eivät vastaa kosketukseen, sammuta koneesta virta 
(OFF) ja kytke takaisin (ON) Jos ongelma jatkuu, ota yhteys valtuutettuun 
HUSQVARNA VIKING® -jälleenmyyjään.

Ylälanka katkeilee.
Onko neula kunnolla paikallaan? Kiinnitä neula oikein kappaleessa 2 kuvatulla tavalla.

Onko koneessa väärä neula? Käytä neulajärjestelmää 130/705 H.

Onko neula taipunut tai tylsä? Vaihda koneeseen uusi neula.

Onko neula liian pieni käyttämällesi langalle? Vaihda neula sellaiseen, joka sopii käytetylle langalle.

Onko pistolevyn reikä vahingoittunut? Vaihda pistolevy.

Onko kone langoitettu oikein? Tarkista langoitus. Langoita kone tarvittaessa uudelleen.

Käytätkö heikkolaatuista tai haurastunutta 
lankaa?

Käytä laadukasta lankaa, jota voit hankkia valtuutetulta HUSQVARNA 
VIKING® -jälleenmyyjältä.

Onko käytössä sopiva lankarullan pidike? Käytä lankarullan kokoon sopivaa pidikettä (katso kappale 2).

Onko lankatapin asento paras mahdollinen? Vaihda lankatapin asento (pysty- tai vaakasuora).

Alalanka katkeilee
Onko puola kunnolla paikallaan? Tarkista alalanka.

Onko pistolevyn reikä vahingoittunut? Vaihda pistolevy.

Onko puola-alueella pölyä tai nukkaa? Puhdista puola-alue puhtaaksi pölystä ja käytä ainoastaan alkuperäisiä, tälle 
mallille tarkoitettuja puolia.

Onko lanka puolattu oikein? Puolaa uusi puola.

MISSÄ VIKA?
Tässä osassa saat ohjeita erilaisten ongelmatilanteiden ratkaisemiseen. Jos tarvitset lisätietoa, ota yhteys paikalliseen 
valtuutettuun HUSQVARNA VIKING® -jälleenmyyjään, joka on aina valmiina auttamaan sinua.

Vie ompelukoneesi säännöllisesti huollettavaksi paikallisen valtuutetun jälleenmyyjän luo!
Jos olet tarkistanut kaikki tässä mainitut kohdat, eikä ongelma ole ratkennut, vie koneesi jälleenmyyjän luo. Jos koneessa on 
jokin tietty ongelma, kannattaa ommella näytetilkku ja viedä sekin jälleenmyyjän nähtäväksi. Näyte kertoo usein ongelmasta 
paremmin kuin pelkät sanat. 
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Kone tekee hyppytikkejä
Onko neula kunnolla paikallaan? Kiinnitä neula oikein kappaleessa 2 kuvatulla tavalla.

Onko koneessa väärä neula? Käytä neulajärjestelmää 130/705 H.

Onko neula taipunut tai tylsä? Vaihda koneeseen uusi neula.

Onko kone langoitettu oikein? Tarkista langoitus. Langoita kone tarvittaessa uudelleen.

Onko koneessa oikeanlainen paininjalka? Kiinnitä oikea paininjalka.

Onko neula liian pieni käyttämällesi langalle? Vaihda neula.

Liikkuuko kangas ylös ja alas neulan mukana 
vapaaompelussa tai kirjonnassa?

Kiinnitä koneeseen Q-jalka.

Kone tekee epätasaisia tikkejä.  
Onko langankireys oikea? Tarkista langankireys ja langoitus.

Käytätkö liian paksua tai epätasaista lankaa? Vaihda lanka.

Onko alalanka puolattu tasaisesti? Tarkista puolaus.

Onko koneessa sopiva neula? Kiinnitä oikeanlainen neula oikein kappaleessa 2 kuvatulla tavalla.

Kone ei syötä tai syöttää epätasaisesti.
Onko kone langoitettu oikein? Tarkista langoitus. Langoita kone tarvittaessa uudelleen.

Onko syöttäjään kerääntynyt pölyä? Irrota pistolevy ja puhdista syöttäjä harjalla.

Onko vapaaompelu valittuna? Kytke vapaaompelu pois päältä.

Onko koneessa oikeanlainen paininjalka? Kiinnitä oikea paininjalka.

Kirjontakuvion nurjalle puolelle muodostuu lankalenkkejä
Onko kuviossa niin paljon tikkejä, että kangas 
ei pääse liikkumaan paininjalan alla?

Kiinnitä koneeseen Q-jalka.

Lisää paininjalan nostokorkeutta SET-valikossa vähän kerrallaan, kunnes 
ongelma on ratkennut.

Kirjontakuvio vääristyy
Onko kangas pingotettu kunnolla? Kangas on pingotettava tiukasti.

Onko sisäkehä työnnetty kunnolla ulkokehän sisään? Pingota kangas niin, että sisäkehä on täysin samalla tasolla ulkokehän kanssa.

Onko vapaavarren ympäristö tyhjä? Ota tarpeettomat tavarat pois vapaavarren ympäriltä.

Kirjontakuvio rypistyy.
Onko kangas tuettu kunnolla? Muista käyttää kirjontatekniikalle tai kankaalle sopivaa tukikangasta.

Kone ei kirjo.
Onko kirjontalaite kiinni koneessa? Tarkista, että kirjontalaite on kunnolla paikallaan.

Onko kirjontalaitteeseen kiinnitetty väärä kehä? Kiinnitä oikea kehä.

Muut kuin alkuperäiset osat ja tarvikkeet
Takuu ei kata muiden kuin alkuperäisten osien ja tarvikkeiden käytöstä aiheutuneita vikoja tai vaurioita.
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IMMATERIAALIOIKEUS
Tätä tuotetta suojaavista patenteista on luettelo ompelukoneen pohjassa olevassa 
kyltissä.

VIKING, DESIGNER, DESIGNER RUBY ROYALE, DELUXE, PICTOGRAM,  
EMBROIDERY ADVISOR, KEEPING THE WORLD SEWING & Design, 
SEWING ADVISOR ja EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM ovat KSIN Luxembourg 
II, S.ar.l.:in tavaramerkkejä. 

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

Olet hankkinut modernin, päivitettävän ompelu- ja kirjontakoneen. Koska 
julkaisemme säännöllisesti ohjelmapäivityksiä, on mahdollista, että koneen 
ohjelmiston ja käyttöohjeen tietojen välillä on vähäisiä eroja. Kysy neuvoa 
paikalliselta valtuutetulta HUSQVARNA VIKING® -jälleenmyyjältä ja muista 
käydä usein sivulla www.husqvarnaviking.com, josta voit ladata ohjelmapäivityksen 
koneeseesi ja päivittää myös käyttöohjeen. 

Pidätämme oikeuden muuttaa koneen varustusta ja tarvikevalikoimaa ilman 
ennakkoilmoitusta sekä tehdä muutoksia koneen ominaisuuksiin tai muotoiluun. 
Tällaiset muutokset ovat aina edullisia sekä tuotteen että käyttäjän kannalta.

Huomaa, että tämä kone on kierrätettävä kunkin maan sähkö/
elektronisia laitteita koskevan lainsäädännön mukaisesti. Älä heitä 
sähkölaitteita sekajätteen joukkoon vaan toimita ne asianmukaiseen 
keräyspisteeseen. Paikallisilta viranomaisilta saat tietoa paikkakuntasi 
jätteenkeräyspaikoista. Vaihdettaessa vanhoja laitteita uusiin 
jälleenmyyjällä saattaa olla lainmukainen velvollisuus ottaa vanha laite 
hävitettäväksi maksutta.

Jos sähkölaitteita viedään kaatopaikalle, vaarallisia aineita saattaa 
valua pohjaveteen ja päätyä ravintoketjuun vahingoittaen terveyttä ja 
hyvinvointia.
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