
Huippuominaisuudet

Innovaatio
INTERAKTIIVINEN VÄRIKOSKETUSNÄYTTÖ  
(SEKÄ MUOVINEULA)   
Näet ompeleen luonnollisessa koossa ja saat kaikki tarvitse-
masi tiedot interaktiiviselta värikosketusnäytöltä.

SUORAOMMELPISTOLEVY JA ANTURITEKNIIKKA – Suo-
raompeleet ovat entistäkin parempia suoraommelpistolevyn 
ansiosta. Kun tämä pistolevy on paikallaan, anturi säätää  
koneen automaattisesti suoraompeleelle. 

PÄIVITETTÄVÄ – Päivitä koneeseesi uusin ohjelma Internetistä.

VAPAAOMPELU KAIKILLA OMPELEILLA – Tilkkuilu ja vapaa  
konekirjonta sujuvat vaivattomasti.

START/STOP – Helppo ommella tasaisella nopeudella  
ilman jalkasäädintä.

Edut ja ominaisuudet 

• Interaktiivinen värikosketusnäyttö 

• Ainutlaatuinen Sensor System™ 

• Ainutlaatuinen Sewing Advisor®

• Sivusyöttö

• Koho-ompeleet

• Suoraommelpistolevyn  
anturitekniikka

Huomaa: Huippuominaisuuksista on lisätietoa laatikoissa.

KOHO-OMPELEET – Patentoidussa koho-ommeltek-
niikassa ainutlaatuinen koristeommel syntyy, kun lisäät 
kangasta ompeleen alle. 8 ommelta,jotka tarjoavat paljon 
luovia mahdollisuuksia.



AINUTLAATUINEN SENSOR SYSTEM™ – Tuntee automaattisesti 
ommeltavan kankaan paksuuden ja säätää asetukset niin, 
että syöttö on koko ajan moitteeton.

Automaattinen paininjalan nosto
• Paininjalka nousee ja laskee automaattisesti. Neljä asen-

toa: alas, kääntöasento, ylös ja lisänosto. Lisänostossa 
syöttäjä laskee automaattisesti siten, että paksutkin kan-
kaat on helppo liu'uttaa paininjalan alle.

Automaattinen kääntöasento
• Paininjalka tuntee kankaan paksuuden, kun pysähdyt 

neula ala-asennossa. Paininjalka liukuu automaattisesti 
kankaan päällä, ja työn kääntäminen, applikointi ja tikka-
us sujuvat näppärästi.

Automaattinen paininjalan puristus
• Kone tuntee koko ajan kankaan vahvuuden ja säätää pai-

ninjalan puristuksen sen mukaan.

AINUTLAATUINEN SEWING ADVISOR® – Valitse kankaan 
tyyppi ja ompelutekniikka, niin ainutlaatuinen SEWING  
ADVISOR® valitsee sopivimman ompeleen, ommelleveyden, 
tikin pituuden, langankireyden, paininjalan puristuksen ja 
ompelunopeuden. Näytöllä näkyy ommel sekä suositeltu 
paininjalka ja neulatyyppi ja -koko.

AUTOMAATTINEN LANGANKATKAISU – Vain yksi painal-
lus, ja kone katkaisee ylä- ja alalangat ja vetää langanpäät 
nurjalle.

Kätevyys

SIVUSYÖTTÖOMPELEET – Ompele kauniita, jopa 36 mm 
leveitä ompeleita.

SUURI OMPELUTILA – Suuria tilkkutöitä, kodintekstiilejä ja 
vaatteita on helppo käsitellä. Neulan oikealla puolalla on 
lähes 250 mm tilaa, mikä helpottaa suurten ompelutöiden  
käsittelyä.

HYÖTY- JA ERIKOISOMPELEET SEKÄ FONTIT – Yli 300 om-
melta ja neljä fonttia tarjoavat loputtomiin luovia mahdolli-
suuksia. Ommelleveys 7 mm, sivusyöttöompeleiden leveys 
jopa 36 mm, tikin pituus 6 mm. 

TALLENNUS KANSIOON “OMAT OMPELEENI” – 24 py-
syvää muistia (kuhunkin mahtuu 99 ommelta tai kirjainta), 
joihin voit tallentaa omia ommelasetuksia ja yhdistelmiä 
jatkokäyttöä varten. 

KORISTEELLISET SUIPPO-OMPELEET – Ommel kapenee  
automaattisesti, ja voit ommella kauniita koristeita ja  
viistottuja kulmia.

Osaavuus

ELEKTRONINEN ITSESÄÄTYVÄ LANGANKIREYS – Sopiva lan-
gankireys säädetään automaattisesti. Voit itse säätää asetusta 
erikoistekniikoita varten. 

KOLME VALOA – Kolme valoa valaisee neula-alueen ja laajen-
netun ompelutilan, joten työ sujuu silmiä rasittamatta. Erittäin  
pitkään kestävät valot helpottavat koneen huoltamista.

KIINTEÄ LANGOITIN – Langoitus on helppoa,  
eivätkä silmät rasitu.

AUTOMAATTINEN SYÖTTÄJÄN LASKU – Valitse työhösi sopiva 
vapaaompelutekniikka näytöltä, niin kone laskee syöttäjän au-
tomaattisesti.

NEULASTOP YLÖS/ALAS – Paina neulastop ylös/alas tai na-
pauta jalkasäädintä, kun haluat siirtää neulan ylös tai alas. Kä-
tevä työn kääntämistä, applikointa ym. varten.

PUOLAUS NEULAN KAUTTA – Puolaus sujuu näppärästi  
ja vaivattomasti langoitusta purkamatta.

YLÄ- JA ALALANKAVAHDIT SEKÄ MERKKIÄÄNI – Ylä- ja ala-
langan riittävyyttä ei tarvitse tarkistaa, sillä näytölle tulee pon-
nahdusviesti, jos lanka katkeaa tai alalanka on loppumassa.

OMMELLEVEYDEN RAJOITIN – Valitse ommelleveyden rajoitin, 
niin neula ei pääse katkeamaan käyttäessäsi suoraommel- 
tarvikkeita.

TÄYSIN TASAPAINOISET NAPINLÄVET – Napinläpimittarilla 
ompelet automaattisesti moitteettomat yksivaiheiset napinlävet.
• Napinläven kummatkin pylväät ommellaan samaan suun-

taan.

• 9 napinläpeä ja 2 punosreikää, joten löydät sopivan 
kaikkiin ompelutarpeisiin. 

• Ainutlaatuinen SEWING ADVISOR® valitsee kankaan tyypille 
ja painolle sopivan napinläven.

• Toista samanlainen napinläpi niin monesti kuin haluat.

29 NEULAN ASEMAA – Suoraompeleelle on valittavana 29 eri-
neulan asemaa. Päälli- ja reunatikkaukset sekä tilkkutikkaukset 
ja muut on aina helppo asettaa haluamaasi kohtaan.

OMPELEEN SIJOITTELU – Ompeleen sijainnin voi vaihtaa aina, 
kun ommelleveys on  alle 7 mm. Ommel osuu täsmälleen ha-
luamaasi kohtaan. 
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