Features & Benefits

Huippuominaisuudet
AINUTLAATUINEN SEWING ADVISOR®

Valitse kangastyyppi ja ompelutekniikka, niin ainutlaatuinen
SEWING ADVISOR® säätää kaikki asetukset puolestasi.

SUURI OMPELUTILA

Ompele kookkaat tilkkutyöt, kodintekstiilit ja vaatteet vaivattomasti, sillä neulan
oikealla puolella on lähes 200 mm tilaa.

OMMELLEVEYS 7 MM

Tee yksilölliset koristeet 7mm:n ompeleilla.

OHJELMOITAVAT KIRJAIMET

Valitse Block, Cyrillic tai Hiragana ja ompele persoonalliset somisteet, nimilaput ja
päiväykset.

TALLENNA OMAT OMPELEENI -KANSIOON

Omien asetusten ja yhdistelmien tallentamista varten on 4 pysyvää muistia.

HYÖTY- JA ERIKOISOMPELEET SEKÄ FONTIT

Valittavana on 160 ommelta ja 3 fonttia - loputtomiin luovia
mahdollisuuksia.

Innovaatio
GRAAFINEN NÄYTTÖ

Näet ompeleet ja kaikki säädöt todellisessa koossa ennen
ompelua.
• Kaikki tarvittavat ompelutiedot näytetään graafisella näytöllä
• SET-valikossa voit säätää graafisen näytön kontrastia

LED-VALOT

Ommellessa ei synny varjoja.
• Kolme LED-valoa valaisee neula-alueen ja laajennetun
ompelu-tilan, joten ompelu sujuu silmiä rasittamatta
• Erittäin pitkään kestävät lamput, joita ei tarvitse usein vaihtaa

START/STOP-PAINIKE

Ompelu ilman jalkasäädintä helposti ja tasaisella nopeudella.
• Aloita ja lopeta ompelu painamalla Start/Stop
• Hieno ominaisuus pitkiä koristeompeleita, tikkauksia
ja napinläpiä varten
• Erinomainen myös liikuntarajoitteisille

MUOTOILTU JA SUUNNITELTU RUOTSISSA

HUSQVARNA VIKING® on kehittänyt huippulaatuisia ja
uusinta tekniikkaa hyödyntäviä ompelukoneita jo lähes 140
vuotta.

Kätevä

SUURI OMPELUTILA

AINUTLAATUINEN SEWING ADVISOR®

Suurten tilkkutöiden, kodintekstiilien ja vaatteiden ompelu on
helppoa.

Valitse kangastyyppi ja ompelutekniikka, niin ainutlaatuinen
SEWING ADVISOR® säätää kaikki asetukset puolestasi.

• Paljon tilaa neulan oikealla puolella, lähes 200 mm

Se valitsee sopivan ompeleen ja säätää ommelleveyden, tikin
pituuden, langankireyden ja ompelunopeuden Graafisella
näytöllä näkyy valittu ommel sekä paininjalkaa ja neulakokoa ja
-tyyppiä sekä paininjalkaa koskeva suositus.

HYÖTY- JA ERIKOISOMPELEET SEKÄ FONTIT
Lukuisat ompeeet ja kirjaimet tarjoavat loputtomiin
luovia mahdollisuuksia.
• 160 ommelta
• Ommelleveys 7mm
• Tikin pituus 6 mm

KIINTEÄ LANGOITIN
Ylälangan pujottaminen on helppoa.
Langanpujotus ei rasita silmiä.

• Lisäksi 3 ommelaakkoset: isot ja pienet kirjaimet,
joita on helppo ohjelmoida.

NAPINOMPELUOHJELMA

OHJELMOITAVAT KIRJAIMET

PEILIKUVA POIKITTAIN

Somisteet, nimilaput ja päiväykset.
Brush Line, Block, Cyrillic ja Hiragana, joilla voit tehdä
nimikoinnit ja somisteet enintään 7 mm:n levyisillä kirjaimilla.

Napin ompelukin sujuu vaivattomasti koneella.
Enemmän koristelumahdollisuuksia ja sujuvampaa hyötyompelua.

29 NEULAN ASEMAA
Ompeleen sijoittaminen on helppoa.

TALLENNA OMAT OMPELEENI -KANSIOON
Oma valikkosi, johon voit tallentaa ommelasetukset ja
yhdistelmät myöhempää käyttöä varten.

Suoraommelta varten on 29 neulan asemaa, joten päälli- ja
reunatikkaus, alatikkaus ja tilkkutikkaukset onnistuvat aina
täsmällisesti.

OPAL™ 650 -ompelukoneessa on 4 pysyvää muistia,
kuhunkin mahtuu 20 omelta tai kirjainta.

NEULASTOP YLÖS/ALAS

TÄYSIN TASAPAINOISET (PBB) NAPINÄVET

Paina neulastop ylös/alas tai napauta jalkasäädintä, kun haluat
siirtää neulan ylös tai alas.

Ainutlaatuinen napinläpimittari ompelee automaattisesti
napinlävet, jotka onnistuvat täydellisesti joka kerta.
• Napinläven pylväät ommellaan samaan suuntaan, ja niistä
tulee täysin tasapainoiset joka kerta. Koneessa on seitsemän
erilaista napinläpeä ja punosreikää erilaisia ompelukohteita
varten.
Ainutlaatuinen SEWING ADVISOR® valitsee kankaallesi aina
parhaan ja sopivimman napinläven.
• Toista samanlainen napinläpi niin moneen kertaan kuin
haluat!

Kankaan kääntäminen, applikointi ym. sujuvat kätevästi.

PUOLAUS NEULAN KAUTTA
Aikaa säästävä ja kätevä ominaisuus.

AUTOMAATTINEN ALALANGAN NOSTO
Alalankaa ei tarvitse erikseen nostaa ennen ompelun aloittamista.

KAKSOISNEULA-ASETUS
Ehkäisee neulan iskeytymisen pistolevyyn.

LAAJAT OMPELUMERKINNÄT PISTOLEVYSSÄ

Näppäile kaksoisneulan koko, niin kone rajoittaa ommelleveyden automaattisesti, jolloin neula ei pääse katkemaan.

Helpottavat päällitikkausten, päärmeiden ja hyötyompeleiden
toteuttamista.

OMMELLEVEYDEN RAJOITUS

Ohjainmerkinnät neulan oikealla ja vasemmalla
puolella aina 40 mm:iin saakka.

Tarkkaan ja täsmälliseen suoraompeluun.
Valitse ommelleveyden rajoitus, niin neula ei pääse katkeamaan
suoraommeltarvikkeita käytettäessä.

12 KIELTÄ
Näet tarvittavat ohjeet näytöllä.
SET-valikossa on valittavana 12 kieltä, mm. englanti, ranska,
italia, saksa ja espanja.
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