Ominaisuudet ja edut

Huippuominaisuudet
AINUTLAATUINEN SENSOR SYSTEM®
Start/stop-toiminto
Automaattinen langankatkaisu
Ainutlaatuinen SEWING
ADVISOR®
Alalankavahti
Innovaatio
AINUTLAATUINEN SENSOR SYSTEM®
Tunnistaa kankaan paksuuden ommeltaessa ja säätää
paininjalan paineen aina juuri sopivalle syötölle.

MUSTAVALKOINEN KOSKETUSNÄYTTÖ,
KOSKETUSNEULA MUKANA
Voit helposti siirtyä ompelu- ja ohjelmointinäytöstä toiseen.

SENSOR FOOT LIFT - paininjalan nosto

• Kaikki toiminnot ja ompeleet yhdellä kosketuksella.

• Paininjalka laskeutuu ja nousee automaattisesti kaikissa
ompelutekniikoissa. Neljä asentoa: alhaalla, kääntö, ylhäällä
ja lisänosto.

• Kaikki tarvittavat ompelutiedot näkyvät kosketusnäytöllä.

SENSOR FOOT PIVOT - paininjalan kääntötoiminto
• Paininjalka tunnistaa kankaan paksuuden, kun keskeytät
ompelun neula ala-asennossa. Paininjalka pysyy
automaattisesti kankaan yläpuolella, mikä mahdollistaa
helpot käännökset, applikoinnin ja tikkaukset.

START/STOP-TOIMINTO
Voit helposti ommella jalalla painamatta samaa tasaista vauhtia.
• Ompelu aloitetaan ja lopetetaan painamalla Start/Stop-näppäintä.
• Mainio ominaisuus kun ompelet pitkiä saumoja, tikkauksia,
nappeja ja napinläpiä.
• Ihanteellinen ompelijoille, joilla on fyysisiä rajoituksia.

AUTOMAATTINEN LANGANKATKAISU
Säästää kätevästi aikaa ommellessa. Kertakosketus katkaisee
ylä- ja alalangan ja vetää langanpäät kankaan alapuolelle.

• Näet ompeleen ja siihen tehdyt muutokset todellisessa
koossa ennen ompelun aloittamista.
• Ommel tulee ensin näkyviin suositusasetuksilla.

ELEKTRONISESTI ITSESÄÄTYVÄ LANGAN KIREYS
Paras langankireys asetetaan automaattisesti kaikille
ompelutekniikoille ja kankaille. Automaattista kireyttä
voidaan muuttaa helposti erikoistekniikoissa.

MUOTOILTU JA SUUNNITELTU RUOTSISSA
HUSQVARNA VIKING® on suunnitellut ja valmistanut
huippulaadukkaita ja teknisesti edistyksellisiä ompelukoneita
jo yli 140 vuotta.

Käyttömukavuutta

ALALANKAVAHTI

AINUTLAATUINEN SEWING ADVISOR®

Alalankaa ei tarvitse tarkkailla ommellessa. Keskeyttää ompelun
ja ilmoittaa, kun alalanka on loppumassa.

Valitse kangastyyppi ja ompelutekniikka, niin
ainutlaatuinen SEWING ADVISOR® -ominaisuus tekee
asetukset puolestasi.

SUURI OMPELUTILA
Helpottaa suurten tilkkutöiden, sisustusprojektien ja vaatteiden
ompelua.
• Suuri, lähes 20 cm:n tila neulan oikealla puolella helpottaa
ompelua.

HYÖTYOMPELEET, ERIKOISOMPELEITA JA
KIRJAINOMPELEET
Valittavissa on useita ompeleita ja kirjasintyylejä luoviin
projekteihin.
• 208 ommelta.
• Ommelleveys 7 mm, tikin pituus 6 mm.
• 4 kirjainommelta, helposti ohjelmoitavat isot ja pienet
kirjaimet.

MUKANA TILKKUTYÖTARVIKKEET
Täydelliset tarvikkeet tilkkutöihin palojen yhdistämisestä työn
koristeluun ja vapaavarsitikkaukseen.
• ¼-tilkkutyöjalka (6 mm)
• Kirkas, avoin applikointijalka
• R-paininjalka
• Tikkauksen ohjain

OHJELMOITAVAT KIRJAINOMPELEET
Voit nimikoida, merkata ja päivätä ompelutyösi. Valittavissa
olevat tyylit ovat Brush Line, Block, Cyrillic ja Hiragana.
Voit merkata tai nimikoida jopa 7 mm leveillä kirjaimilla.

TALLENNA KANSIOON OMAT OMPELEENI
Henkilökohtainen ja helppokäyttöinen valikko omien
ommelasetusten ja ohjelmien tallentamiseen. OPAL™ 690Q
-ompelukoneessa on 12 pysyvää muistipaikkaa, joihin kuhunkin
mahtuu jopa 20 ommelta tai kirjainta.

TÄYSIN TASAPAINOISET NAPINLÄVET
Napinläpimittarin avulla napinlävistä tulee täydellisiä joka kerta.

• Se valitsee automaattisesti sopivimman ompeleen ja säätää
tikin pituuden ja leveyden sekä ompelunopeuden.
• Kosketusnäytöllä näkyy valittu ommel, suositeltava
paininjalka, neulan koko ja tyyppi ja paininjalan paine.

LED-VALOT
Vähentää varjostusta ommellessa.
Kolme LED-lamppua valaisee neulan ja ommeltavan kohdan,
mikä helpottaa ompelua ja lieventää silmien rasitusta.
Lamppujen käyttöikä on erittäin pitkä, joten niiden huolto on
helppoa.

KIINTEÄ LANGOITIN
Pujottaa nopeasti langan neulaan.
Helpottaa langanpujottamista ja lieventää silmien rasitusta.

NAPINOMPELUOHJELMA
Helppoon napin ompeluun.

PEILIKUVAOMMEL SIVU- TAI PITKITTÄISSUUNNASSA
Koristeommelten luovaan käyttöön ja tarkkoihin
hyötyompeleisiin.

29 NEULAN KOHDISTUSPAIKKAA TARKKAAN NEULAN
KOHDISTAMISEEN
Suoraompeleen voi kohdistaa 29 eri kohtaan, joten voit ommella
siistiä päällitikkausta, reunatikkausta, alaommelta, suoraan
sauman päälle tai tilkkuommelta.

NEULASTOP YLÖS/ALAS
Esimerkiksi helppoon kääntymiseen ja applikointiin.
Voit siirtää neulan ylös tai alas painamalla Neulastop ylös/alas
-painiketta tai napauttamalla poljinta.

PUOLAUS NEULAN KAUTTA
Aikaa säästävä ja helppo puolaus.

• Tasapainoiset napinlävet syntyvät ompelemalla molemmat
pylväät samaan suuntaan. Valittavissa on seitsemän
napinläpityyliä ja punosreikä. Ainutlaatuinen SEWING
ADVISOR® valitsee aina kankaallesi sopivimman napinläven.

AUTOMAATTINEN ALALANGAN NOSTO

• Toista niin monta kertaa kuin on tarpeen.

Voit ilmoittaa kaksoisneulan koon, jolloin kone rajoittaa piston
leveyttä ja estää neulan katkeamisen.

SUIPPO-OMMELTOIMINTO
Täydellisten kulmien ja kauniiden laakapistokirjaimien
ompeluun.
• Ommel kapenee automaattisesti muodostaen kauniin suipon
kärjen tai kulman koristeompeleisiin.

Alalankaa ei tarvitse tuoda esiin ennen ompelun aloittamista.

KAKSOISNEULAN RAJOITIN

OMMELLEVEYDEN RAJOITIN
Tarkempaan suoraompeleeseen.
Ommelleveyden rajoittimen valitseminen estää neulan
katkeamisen, kun käytät suoraa ommelta käyttäviä
lisätarvikkeita.

12 KIELTÄ
Ohjeet näytöllä omalla kielellä.
Voit valita 12 kielestä. SET-valikossa on esimerkiksi englanti,
ranska, italia, saksa ja espanja.
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