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 toiselle henkilölle.

VAARA – Sähkösokkivaaran ehkäisemiseksi:

• Ompelukonetta ei saa koskaan jättää ilman valvontaa sen ollessa kiinni virtalähteessä. Pistorasian
on hyvä olla helposti saavutettavissa. Irrota kone aina pistorasiasta heti lopetettuasi sen käytön
sekä puhdistuksen, kansien irrottamisen, lampunvaihdon, öljyämisen tai muun käyttöohjeessa
mainitun huoltotoimenpiteen ajaksi.

VAROITUS – Palovammojen, tulipalon, sähkösokin tai loukkaantumisen 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 ainoastaan 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 ompelukone 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 katkeamisen.
• Käytä suojalaseja.
• Sammuta virta ompelukoneesta (“0”), kun teet toimenpiteitä neula-alueella, kuten pujotat ylälankaa, 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 valmistaja 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.
• 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 turvallista 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).
Koneessa saa käyttää vain Shanghai Bioao Precision Mould Co., Ltd:n valmistamaa jalkasäädintyyppiä “FR5”.
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).
Koneessa saa käyttää vain Shanghai Bioao Precision Mould Co., Ltd:n valmistamaa jalkasäädintyyppiä “FR5”.

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. Kaksoiseristettyjen laitteiden varaosien pitää aina olla identtiset alkuperäisten kanssa. Kaksoiseristetyt laitteet on
merkitty sanoilla ‘KAKSOISERISTYS’ tai ‘KAKSOISERISTETTY’.
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OPI TUNTEMAAN KONEESI
Tässä käyttöohjeen osassa on yleiskuva koneestasi, siihen kuuluvista
tarvikkeista sekä ompeleista.

KONEEN YLEISKUVA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Kansi
Langan esikireysohjain
Esikireyslevyt
Langannostaja
Langoitusurat
Puolauksen kireyslevy
Lankaveitsi
LED-valot
Pistolevy
Puolakotelon kansi
Nappimittari ja mittamerkinnät
Pohjalevy
Toimintonäppäinpaneeli
Päälankatappi
Puolauksen langanohjain
Lisälankatappi
Puolausakseli
Puolauksen lankaveitsi
Puolauksen vipu
Käsipyörä
Interaktiivinen värinäyttö
Kiinteä USB-portti
Muovineulan pidike
ON/OFF-kytkin, virtajohdon ja
jalkasäätimen kytkimet

1

14
15
16
17
18

2
3
4

19
20

5
6
13

7

21

8

8

8
9
10

22
23

24

11
12

25

TAKAA
25. Kahva
26. Vapaavarsi
26

NEULA-ALUE
27. Napinläpijalka, yksivaiheisen
napinläpimittarin kojevastake
28. Kiinteä langoitin
29. Neulatanko
30. Neularuuvi
31. Ylälangan ohjain
32. Paininjalan tanko ja paininjalan istukka
33. Paininjalka

29
27
28

30
31

32
33
1:6

TARVIKELAATIKKO
Tarvikelaatikossa on erilliset lokerot paininjaloille ja puolille
sekä tilaa neuloille ja muille tarvikkeille. Säilytä tarvikkeet
rasiassa, niin ne ovat aina saatavilla.
34.
35.
36.
37.

Tarviketila
Irrotettava paininjalka- ja puolateline
Irrotettava puolakotelo
Neulojen reiät

37

34
35
36

TARVIKKEET
VAKIOVARUSTEET
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

Muovineula
Lankaverkko (2)
Jarruhuopa (2)
Ruuvitaltta
Ratkoja
Harja
Reuna/tikkauksenohjain
2 suurta lankatappia
(1 kiinni koneeesa)
1 keskikokoinen lankatappi,
kiinni koneessa
Lankarullan pidike, pieni
Monitoimityökalul/Nappilusikka
6 puolaa (1 koneessa)
Suoraommelpistolevy

VAKIOVARUSTEITA - Ei kuvassa
•
•
•
•
•
•

Suojakotelo (jonka sisässä kone toimitetaan)
Jalkasäädin
Virtajohto
Neulat
Lanka
Takuukortti

38

41

45

48

39

40

42

44

43

46

47

49

50

OPI TUNTEMAAN KONEESI
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PAININJALAT
7

Hyötyommeljalka A
Tämä jalka on valmiina koneessa. Tätä jalkaa käytetään etupäässä suoraompeluun ja siksakkiin
silloin, kun tikki on pidempi kuin 1.0 mm.

7

Koristeommeljalka B
Ompele tällä jalalla tiheitä siksakompeleita (satiiniompeleita), kun tikin pituus on alle 1.0 mm,
sekä koristeompeleita. Jalan alapinnalla oleva ura helpottaa sen kulkua ompeleiden yli.

7

Napinläpijalka C
Manuaaliset napinlävet Tässä jalassa on ohjaimet, joiden avulla määritellään napinläven pituus.
Keskimmäisen merkin kohdalta napinläpi tulee 15 mm:n päähän kankaan reunmasta. Jalan
alapinnalla olevat kaksi uraa varmistavat tasaisen syötön napinläven pylväiden yli. Jalan takaosassa
olevaan nipukkaan voit kiinnittää napinläven vahvistuslangan.
Piilo-ommeljalka D.
Tätä jalkaa käytetään koristeompeluun. Jalan sisäreuna ohjaa kangasta. Jalan oikeanpuoleinen
varvas kulkee helmapäärmeen taitteella.
Vetoketjujalka E
Jalan voi kiinnittää neulan oikealle tai vasemmalle puolelle. Tämä helpottaa vetoketjun
ompelemista. Siirrä neulaa oikealle tai vasemmalle, niin voit ommella lähempää vetoketjun
hammastusta tai tereen nyöriä.

7

7

Luistojalka H
Tämä jalan alapinnalla on luistamaton pinnoite. Sillä ommellaan vaahtomuovia, muovia, tai
nahkaa, ja se estää materiaalin takertumisen jalan pohjaan.
Reunajalka J
Tätä jalkaa käytetään huolitteluun ja saumaamiseen tikin pituuden ollessa 5.0–5.5 mm. Tikit
muodostuvat pienan ympärille, jolloin kankaan reuna ei pääse rypistymään.

1:8

1/4” tilkkutyöjalka P
Tätä jalkaa käytetään tilkkujen yhdistämiseen. Jalassa on ohjainmerkit, joiden etäisyys neulasta
on 1/4” (6 mm) ja 1/8” (3 mm).
Kirkas avoin applikointijalka
Satiiniompeleisiin, suippo-ompeleisiin ja koristeompeleisiin. Jalan alapinnalla oleva ura auttaa
syöttämään tasaisesti ompeleiden päältä. Kirkkaan, avoimen jalan ansiosta näet työsi hyvin ja
pystyt ohjaamaan sitä tarkasti.
Vapaa koneompelu/parsinjalka R
Tätä jalkaa käytetään vapaaseen koneompeluun ja tikkaukseen sekä parsintaan.

Sivusyöttöjalka S
Tätä jalkaa käytetään sivusyöttöön ja suurkuvioihin.

7

7

Yksivaiheinen napinläpimittari
Kytke koneeseen ja näppäile haluamasi napinläven koko ommellaksesi napinläpimittarilla.
Keskimmäisen merkin kohdalta napinläpi tulee 15 mm:n päähän kankaan reunasta.

Tarrapohjaiset luistolevyt
Käytetään C-paininjalan/napinläpimittarin yhteydessä ommeltaessa napinläpiä
muovipintaisille kankaille, nahalle ym.

OPI TUNTEMAAN KONEESI

1:9

OMPELEET
A – Hyötyompeleet
Vaatteiden ompeluun ja korjaamiseen.
Ommel

1:10

Nro

Ompeleen nimi

Paininjalka

Käyttö

1

Suoraommel
neula keskellä

A

Kaikenlaiseen ompeluun. Valittavana 29 neulan asemaa.

2

Suoraommel,
mukana FIX

A

Ommel alkaa ja päättyy edestakaisompeleilla, jolloin syntyy kestävä päättely.

3

Vahvistettu
suoraommel, neula
keskellä

A/B

Trikoon ja joustavien kankaiden ompeluun.

4

Siksak

A/B

Applikointiin, pitsireunaan, nauhojen ompeluun jne. Ommelleveys lisääntyy saman verran vasemmalle
ja oikealle.

5

Vahvistettu
suoraommel, neula
keskellä

A/B

Suurelle rasitukselle joutuville saumoille. Kolminkertainen vahvistettu ommel Liikunta-asujen ja
työvaatteiden vahvistettuihin saumoihin ja päällitikkauksiin. Päällitikkauksiin. Pidennä tikkiä ja siirä neula
johonkin 29 asemasta.

6

Vahvistettu siksak

A

Kankaiden reunojen yhdistämiseen, nahan limittäissaumoihin. Koristeompeluun.

7

Huolitteluommel

J

Yhdistäminen ja huolittelu yhdellä askeleella. Ohuille joustaville ja joustamattomille kankaille.

8

Joustava yhdistämis- ja
huolitteluommel

A/B

Yhdistäminen ja huolittelu yhdellä askeleella. Normaalit ja vahvat joustavat kankaat.

9

Kaksoisoverlock

A/B

Yhdistäminen ja huolittelu yhdellä askeleella. Vahvat joustavat ja vahvat kudotut kankaat.

10

Overlock

A/B

Yhdistäminen ja huolittelu yhdellä askeleella. Normaalit joustavat kankaat.

11

Tasosauma

A/B

Koristeelliset helmapäärmeet, limittäissaumat, vyöt ja nauhat. Normaalit/vahvat joustavat kankaat.

12

Joustava -ommel

D

Piilo-ommel normaaleille ja vahvoille joustaville kankaille.

13

Piilo-ommel

D

Piilo-ommel normaaleille ja vahvoille kudotuille kankaille.

14

Simpukkareuna

A/B

Reunukset – ompelu ohuen joustavan kankaan reunan yli. Kudottujen kankaiden ompelu vinoon
langansuuntaan.

15

Kolmiaskelsiksak

B

Huolitteluun, korjaamiseen. paikkojen ja kuminauhojen ompeluun. Sopii ohuille ja keskivahvoile
kankaille.

16

Kuminauha/
nauhakujaommel

A/B

17

Serpentiiniommel

A

18

Joustava ommel
smokkiommel

A/B

19

Yhdistämisommel

A/B

Limittäissaumat trikoolle. Nauhakujan ompelu kapealle kuminauhalle.

Korjaamiseen ja kuminauhojen ompeluun.

Tee kumilankapoimutus ompelemalla kahden kumilangan yli.

Kahden huolitellun reunan yhdistämiseen, kuminauhan kiinnittämiseen.

Ommel

Nro

Ompeleen nimi

Paininjalka

Käyttö

20

Kolmiaskelsiksak

B/J

Korjaamiseen, paikkojen ja kuminauhan ompeluun. Soveltuu ohuille ja normaaleille
kankaille.
Kahden huolitellun reunan yhdistämiseen, kuminauhan kiinnittämiseen. Sopii myös pitsin
ompeluun.

21

Kaksiaskelsiksak

A/B

22

Salpa
(manuaalinen)

A/B

23

Parsinommel
(edestakaisin)

A/B

Pienten reikien parsimiseen työvaatteissa, farkuissa, pöytäliinoissa ym. Ompele reiän yli,
jatkuva parsinommel taaksesyöttöä painamalla ja automaattinen pysähdys.

24

Parsinommel
(sivuttain)

A/B

Pienten repeämien korjaamiseen.

25

Vahvistettu
parsinommel

A

Työvaatteiden, farkkujen, pöytäliinojen ja pyyhkeiden ym. parsiminen ja pienten reikien
korjaaminen. Ompele reiän yli ja jatka parsimista painamalla taaksesyöttöä. Kone pysähtyy
automaattisesti.

26

Parsinommel
(neliosainen)

A/B

Neljän tikin ryhmä pienten repeämien korjaamiseen. Tikit 1 ja 3 ommellaan eteenpäin, tikit
2 ja 4 taaksepäin. Vaihda ompelusuuntaa painamalla taaksesyöttöpainiketta.
Vinkki: Silitä tukikangas kankaan nurjalle puolelle ennen ompelua.

27

Vyönlenkkiommel

A

28

Harsinommel

A/B

29

Siksak-harsinommel

A

30

Salpanapinläpi

Yksivaiheinen
napinläpi- jalka/C

Perusnapinläpi useimmille kankaille.

31

Pyöreäpäinen
napinläpi

Yksivaiheinen
napinläpi- jalka/C

Paidat ja lasten vaatteet.

32

Räätälinnapinläpi

Yksivaiheinen
napinläpij./C

33

Suippo
räätälinnapinläpi

Napinläpimittari/
C

Suippopäiset napinlävet räätälöityihin vaatteisiin.

34

Koristeellinen
muotinapinläpi

Napinläpimittari/
C

Useimmille kankaille.

35

Paksu
napinläpi

Yksivaiheinen
napinläpijalka C

36

Keskivahva
vahvistettu napinläpi

C

37

Perinnenapinläpi

Yksivaiheinen
napinläpijalka C

38

Pyöreäpäinen
perinnenapinläpi

Yksivaiheinen
napinläpi- jalka/C

Taskujen, paidan pääntien, vyönlenkkien sekä vetoketjun alaosan vahvistamiseen.

Vyönlenkkien vahvistamiseen.

Kahden kankaan yhdistäminen pitkällä tikillä. Päällitikkauksiin.

Harsi painamalla jalkasäädintä, jolloin kone tekee kaksi tikkiä, pysähtyy ja nostaa
paininjalan. Kun paininjalka nousee, siirrä kangasta ja paina jälleen jalkasäädintä. Syöttäjä
laskee automaattisesti.

Räätälöidyt jakut, takit ym.

Vahvistetut salvat.

Normaalit ja vahvat kankaat.

Käsin tehty ilme hienoille ja herkille kankaille.
Vinkki: Lisää napinläven pituutta ja leveyttä farkkuja varten. Käytä paksumpaa lankaa.

Käsin tehty ilme hienoille ja herkille kankaille.
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Ommel
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Nro

Ompeleen nimi

Paininjalka

Käyttö

39

Suoraommelnapinläpi
nahalle

A/B

Nahalle ja mokalle.

40

Kantattu napinläpi
(suoraommel)

A/B

Suuri leikkuutila kantattua napinläpeä varten.

41

Automaattinen napin
ompelu

Ei paininjalkaa

42

Punosreikä

B

Napin ompeluun. Valitse tikkimäärä kosketusnäytöltä.

Vöihin, pitseihin jne.

A - Hyötyompeleet
Vaatteiden ompeluun ja korjaukseen.

B - Applikointiompeleet

C - Perinneompeleet

Erilaisiin applikointitekniikoihin.

Koristeompeleet for perinneompelu. Helmapäärmeet,
pitsin ja koristeiden ompelu.
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D - Tilkkuompeleet
Ompeleita erilaisia tilkkuilutekniikoita varten.

E - Askarteluompeleet
Koristeompeleita askartelutöiden somistamiseen.
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F - Koristeompeleet
Koristeompeluun.
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G - Vintageompeleet

H - Lasten ompeleet

Valikoima tilkkuompeleita crazytikkauksiin ja
koristeompeluun.

Lasten vaatteisiin ja muihin tekstiileihin sopivia ompeleita.

J - Reunusompeleet
Luo koristereunuksia ja huolittele reunat kauniilla
reunusompeleilla.
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K - Suurkuviot
Ompele koristeelliset sivusyöttöompeleet S-jalalla.

L - Koho-ompeleet
Mukana on kolmentyyppisiä ompeleita: applikointi- ja pop-up-ompeleita, näiden
yhdistelmiä ja paljettiompeleita
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M - Teemaompeleet
Jokainen tämän valikon numero sisältää neljän ompeleen ryhmän. Niitä ommellaan yhdessä sattumanvaraisina
kombinaatioina. Vaihda ryhmän seuraavaan ompeleeseen painamalla taaksesyöttöä.
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N - Koristellut ompeleet

O - Yksittäiset kuvio-ompeleet

Koristeltuja ompeleita voi käyttää sellaisenaan tai koristella
vielä lisää ompelun jälkeen. Lisätietoa Pikaoppaasta.

Yksittäiset ompeleet koristeluun. Kone pysähtyy yhden
mallikerran jälkeen.

P - Erikoisompeleet
Erikoistekniikat, mm. solmuommel ja reunusommel ym. Lisätarvikkeita saatetaan tarvita.
Lisätietoa pikaoppaasta.

Q - Koristeelliset suippoompeleet
Koristeompeleet suippo-ompeleina.
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R - Pictogram-ompeleet
Pictogram-satiiniommelelementit, joista voit ohjelmoida
omia ommelkuvioita.

S - 4-suuntainen ompelu
Nelisuuntainen ompelu ja paikkaaminen vapaavarren avulla.

T - 8-suuntainen ompelu
Suoraommel ja vahvistettu suoraommel kahdeksaan eri suuntaan kangasta kääntämättä.
Voidaan ohjelmoida koristeompeleiden kanssa ja luoda ainutkertaisia boordeja.

1:20

AAKKOSET
Block

Brush Line

Script

Cyrillic
Kyrilliset kirjaimet näet ompelukoneesi värikosketusnäytöltä.
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NÄIN PÄÄSET ALKUUN
Tässä osassa kerrotaan, miten pääset alkuun koneesi käytössä. Opit langoittamaan
koneesi, puolaamaan sekä vaihtamaan neulan ja paininjalan.

PAKKAUKSEN AVAAMINEN
1. Aseta kone tukevalle, tasaiselle alustalle, poista
pakkausmateriaali ja nosta suojakotelo pois.
2. Poista pakkausmateriaali ja ota jalkasäädin esiin.
3. Koneen mukana toimitetaan tarvikelaatikko, virtajohto
ja jalkasäätimen johto.
4. Pyyhi kone etenkin neulan ja pistolevyn lähettyviltä
puhtaaksi mahdollisista öljyjäämistä.
Huom: HUSQVARNA VIKING® BRILLIANCE™ 75Q
-ompelukoneesi tekee parhaan tikin tavallisessa huonelämpötilassa.
Erittäin kuuma tai kylmä lämpötila voi vaikuttaa ompelutulokseen.

JALKASÄÄTIMEN JOHDON YHDISTÄMINEN
Tarvikkeiden joukossa on virtajohto ja jalkasäädin.
Jalkasäätimen johto tarvitsee kiinnittää vain kerran silloin,
kun otat koneen ensimmäistä kertaa käyttöön.
1. Ota jalkasäätimen johto esiin. Käännä jalkasäädin
ylösalaisin. Kytke johto jalkasäätimen pohjassa olevaan
pistorasiaan.
2. Paina se kunnolla paikalleen.
3. Vie johto jalkasäätimen pohjassa olevaan uraan.

VIRTAJOHDON JA JALKASÄÄTIMEN
KYTKEMINEN
Koneen pohjassa on tietoa volttimäärästä (V) ja taajuudesta
(Hz).
Huom: Ennen jalkasäätimen yhdistämistä virtalähteeseen tarkista,
että se on tyyppiä "FR5" (katso merkintä jalkasäätimen pohjasta).
1. Yhdistä virtajohto koneen oikeassa alareunassa olevaan
takimmaiseen pistorasiaan (1).
2. Yhdistä virtajohto koneen oikeassa alareunassa olevaan
takimmaiseen pistorasiaan (2).
3. Paina ON/OFF-kytkin asentoon "I". Virta kytkeytyy ja
koneeseen syttyy valo.

3
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1

2

USB-PORTTI
Koneen oikeassa reunassa on USB-portti, johon USB-tikku
kiinnitetään.
Huom: Tarkista, että USB-tikku on tyyppiä FAT32.

USB-PORTTI YHDISTÄMINEN JA IRROTTAMINEN
Työnnä USB-tikku koneen oikeassa reunassa levaan USBporttiin. USB-laitteet voi panna paikalleen vain yhdellä
tavalla – älä työnnä niitä väkisin!
Poista tikku portista vetämällä sitä suoraan ulospäin.
Huom: älä irrota USB-tikkua sen ollessa aktiivisena.
Huomaa: Älä irrota USB-tikkua portista tiimalasin näkyessä
näytöllä tai kun File Manager on auki. Tikun poistaminen tällöin
voi vahingoittaa USB-tikulla olevia tiedostoja.

PAKKAAMINEN OMPELUN JÄLKEEN
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Paina I/O-kytkin (3) asentoon "O".
Irrota virtajohto pistorasiasta ja sitten koneesta.
Irrota jalkasäätimen johto koneesta. Kiedo
jalkasäätimen johto ja aseta se säätimen pohjassa
olevaan tilaan.
Asettele kaikki tarvikkeet tarvikelaatikkoon. Liu'uta
laatikko vapaavarteen koneen taakse.
Aseta jalkasäädin vapaavarren yläpuolella olevaan
tilaan.
Pujota kova suojakotelo koneen päälle.

VAPAAVARSI
Liu'uta tarvikelaatikko vasemmalle ja irrota se, kun haluat
käyttää vapaavartta.
Vapaavarren avulla housunlahkeiden ja hihansuiden ompelu
on helppoa.
Kiinnitä tarvikelaatikko paikalleen liu'uttamalla se
vapaavarteen.
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LANKATAPIT
Koneessa on kaksi lankatappia: päälankatappi ja
lisälankatappi. Lankatapit sopivat kaikentyyppisille
lankarullille. Päälankatappi on säädettävä, ja sitä voi
käyttää sekä vaaka-asennossa (lanka purkautuu rullalta)
että pystyasennossa (lankarulla pyörii). Pidä lankatappia
vaaka-asennossa, kun ompelet tavallisella ompelulangalla, ja
pystyssä, kun käytät erikoislankoja.

VAAKA-ASENTO
Aseta lankarullan pidike ja lankarulla lankatappiin. Tarkista,
että lanka purkautuu rullalta vastapäivään, ja kiinnitä rullan
päälle toinen pidike. Aseta lankatappiin toinen pidike, joka
on hiukan lankarullaa suurempi.
Paina pidikkeen litteä puoli tiiviisti lankarullaa vasten.
Pidikkeen ja lankarullan väliin ei saa jäädä tyhjää tilaa.
Huom: Kaikki lankarullat eivät ole samanlaisia rakenteeltaan. Jos
lanka aiheuttaa ongelmia, kokeile kääntää rulla toisinpäin tai siirrä
se pystyasentoon.

PYSTYASENTO
Nosta lankatappi pystyyn ja kokonaan oikealle. Lukitse
lankatappi pystyasentoon painamalla sitä hiukan alaspäin.
Aseta suuri pidike lankatappiin. Pane suuri lankarullanpidike
ja jarruhuopa lankatappiin, jotta lanka ei purkaudu liian
nopeasti rullalta. Suuremmille rullille ei tarvita jarruhuopaa.
Nyt lankarullan päälle ei tule pidikettä, sillä se estäisi rullaa
pyörimästä.
Huom: Kun lankatappi on pystyasennossa, langankireyttä on ehkä
säädettävä jonkin verran.

LISÄLANKATAPPI
Lisälankatappia käytetään puolattaessa lankaa toiselta
rullalta tai silloin, kun ommellaan kaksoisneulalla.
Nosta lisälankatappi ylös ja vasemmalle. Aseta suuri pidike
lankatappiin. Jos rulla on pienempi kuin keskikokoinen
pidike, pane jarruhuopa lankarullan alle, jotta lanka ei
purkaudu liian nopeasti rullalta. Suuremmille rullille ei
tarvita jarruhuopaa.

2:4

LANGOITTAMINEN,YLÄLANKA
Tarkista, että paininjalka on ylhäällä ja neula yläasennossaan.
1.
2.

3.
4.
5.

Aseta lankarulla ja pidike lankatappiin sivulla 2:4
kuvatulla tavalla.
Lankatappi pystyasennossa.
Tuo lanka esikireysohjaimen (A) yli ja takaa ja
langanohjaimen (B) alta.
Lankatappi pystyasennossa.
Jätä väliin esikireysohjain (A) ja tuo lanka suoraan
langanohjaimen (B) alta.
Vedä lanka alas kiristyslevyjen (C) välistä.
Jatka langoittamista nuolien osoittamalla tavalla. Tuo
lanka oikealta langannostajan (D) uraan.
Vie lanka alas ja viimeisen ohjaimen (E) takaa juuri
ennen neulaa.

A
D

C

B

A
B
E

LANGOITIN
Langoittimen avulla voit pujottaa langan neulansilmään
automaattisesti. Neulan on silloin oltava yläasennossaan.
Suosittelemme myös, että lasket paininjalan.
1.

Vedä langoitin aivan alas. Langoittimen koukku (G)
heilahtaa neulansilmän läpi.
2. Vie lanka takaa koukun (F) päältä ja lankakoukun (G)
alta.
3. Anna langoittimen heilahtaa kevyesti takaisin. Koukku
vetää langan neulansilmän läpi ja lenkille neulan taakse.
Vedä lenkki neulan takaa kokonaan läpi.
Huom: Langoitin toimii neuloilla, joiden koko on 70-120.
Langoitinta ei voi käyttää, jos neula on nro 60 tai pienempi, siipi-,
kaksois- tai kolmoisneula tai jos napinläpimittari on kiinni koneessa.
Myös joidenkin lisätarvikkeiden yhteydessä neula on langoitettava
käsin.

G

F

Muista aina pujottaa lanka neulansilmään edestä taaksepäin.

G
F

NÄIN PÄÄSET ALKUUN

2:5

KAKSOISNEULANLANGOITTAMINEN
Vaihda koneeseen kaksoisneula. Tarkista, että paininjalka on
ylhäällä ja neula yläasennossaan.
1.

Nosta lankatappi pystyyn ja kokonaan oikealle. Lukitse
lankatappi pystyasentoon painamalla sitä hiukan
alaspäin. Aseta suuri pidike lankatappiin. Jos rulla on
pienempi kuin keskikokoinen pidike, pane jarruhuopa
lankarullan alle.
2. Aseta ensimmäinen lankarulla lisälankatappiin. Rullan
tulee pyöriä myötäpäivään, kun lanka purkautuu
rullalta.
3. VASEN NEULA: Langoita kone sivulla 2:5 kuvatulla
tavalla. Tarkista, että lanka on vasempien kireyslevyjen
välissä (A). Langoita vasen neula käsin.
4. Vedä lisälankatappi esiin ja aseta siihen lankarullan
pidike. Jos rulla on pienempi kuin keskikokoinen
pidike, pane jarruhuopa lankarullan alle.
5. Aseta toinen lankarulla lisälankatappiin. Rullan tulee
pyöriä vastapäivään , kun lanka purkautuu rullalta.
6. OIKEA NEULA: Langoita kone kuten edellä, mutta
tämän langan tulee kulkea oikeanpuoleisten
langankireyslevyjen (A) välissä ja langanohjaimen (B)
ulkopuolella. Langoita oikea neula käsin.
Huom: Aktivoi ja valitse oikea neulaleveys SET-valikon
Ompeluasetukset-kohdassa, jotta neula tai paininjalka eivät pääse
katkeamaan.

A

B

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

LANKAVEITSI
Koneessa on kolme lankaveistä. Yksi on puolausakselin
(A) lähellä, ja siihen katkaistaan lanka ennen puolausta ja
sen jälkeen. Toinen on puola-alueen vieressä (B), ja siihen
katkaistaan lanka sen jälkeen, kun puola on kiinnitetty
paikalleen. Kolmas on koneen sivussa (C) lankojen
manuaalista katkaisemista varten. Vedä molemmat langat
veitseen takakautta ja vetäise nopeasti alaspäin.

A

C

LANKAVAHTI
Kun lanka on loppumassa puolasta, kone pysähtyy, ja
näytölle tulee ponnahdusviesti. Vaihda puola ja jatka
ompelua.
Huom: Kun lanka on loppumassa puolasta, kone pysähtyy, ja
näytölle tulee ponnahdusviesti. Voit jatkaa ompelua sulkematta
ponnahdusikkunaa siihen saakka, kun lanka loppuu kokonaan.
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B

PUOLAAMINEN
PUOLAAMINEN NEULAN KAUTTA
Tarkista, että paininjalka on ylhäällä ja neula yläasennossaan.
1.

Pane tyhjä puola koneen päällä olevaan puolausakseliin.
Puola menee siihen vain asennossa, jossa logo on
ylöspäin. Käytä vain alkuperäisiä HUSQVARNA
VIKING®-puolia.
2. Langoita kone niin, että päälankatappi onvaakaasennossa.
Huom: Jos lankarulla on liian suuri olemaan vaaka-asennossa,
katso kohtaa “Erikoislankojen puolaaminen”
3. Vedä lanka neulasta paininjalan alta ja oikealle
langanohjaimen (A) läpi.
Huom: Puolaa neulan kautta vain käyttäessäsi metallijalkaa.
4.
5.

Pujota lanka puolassa olevasta reiästä sisältä ulos.
Aloita puolaus työntämällä puolausakselin vipu
oikealle.
Näytölle tulee ponnahdusikkuna, jossa kerrotaan
puolauksen olevan aktiivisena. Voit säätää
puolausnopeutta ponnahdusikkunan liukusäätimestä.
Aloita puolaus painamalla jalkasäädintä tai start/stoppainiketta.
Puolaus pysähtyy automaattisesti puolan täytyttyä.
Vapauta jalkasäädin tai paina uudelleen start/stop,
kun haluat keskeyttää puolauksen. Vie puolausakeli
vasemmalle, niin ponnahdusikkuna sulkeutuu. Ota
puola pois ja katkaise lanka puolauksen lankaveitseen.
Huom: Katkaise aina lanka puolan läheltä.
Huom: Palaa ompeluun siirtämällä puolausakseli vasemmalle.
Pysäytä puolaus paina-malla Start/stop-painiketta tai
vapauttamalla jalkasäädin. Siirrä puolausakseli vasemmalle
sen jälkeen.

A

Huom: Käyttäessäsi aiempia reiättömiä HUSQVARNA
VIKING® puolia, kieputa aluksi käsin muutama kierros lankaa
puolaan.

ERIKOISLANKOJEN PUOLAAMINEN
Emme suosittele erikoislankojen, kuten näkymättömän
nailonlangan tai muiden joustavien lankojen emmekä
erityyppisten metallilankojen puolaamista neulasta.
Puolaa tällaiset langat aina minimimopeudella.
1.

2.
3.

4.

Pane tyhjä puola koneen päällä olevaan puolausakseliin.
Puola menee siihen vain asennossa, jossa logo on
ylöspäin. Käytä vain alkuperäisiä HUSQVARNA
VIKING®-puolia.
Aseta iso lankarullan pidike ja jarruhuopa
pystysuorassa olevaan lankatappiin.
Tuo lanka esikireyslanganohjaimen (A) yli, takaa
ja alas langankireyslevyjen (B) ympäri ja sitten
langanohjaimen (C) läpi kuvan mukaisesti.
Katso Puolaaminen neulan kautta, kohdat 4–5.

B

D

C
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PISTOLEVYN VAIHTAMINEN
1.
2.

3.

Irrota paininjalka ja liu´uta puolakotelon kansi pois.
Tarkista, että syöttäjä on alhaalla. Pane ruuvitaltta
pistolevyn alle kuvan mukaisesti ja käännä ruuvitalttaa
varovasti ylös, niin pistolevy ponnahtaa ylös.
Pidä syöttäjä alhaalla ja aseta pistolevyn uloke takana
olevan koloon (D) Paina pistolevyä, kunnes se
napsahtaa paikalleen. Liu´uta puolakotelon kansi
paikalleen.

1

2
D

3

PUOLAN ASETTAMINEN
1.
2.

3.

4.

Irrota puolakotelon kansi liu´uttamalla sitä itseesi päin.
Aseta puola puolakoteloon. Puola menee siihen vain
asennossa, jossa logo on ylöspäin. Lanka purkautuu
puolan vasemmalta puolelta. Puola pyörii silloin
vastapäivään, kun vedät langasta.
Pane sormesi puolan päälle, jotta se ei pääse
pyörimään, kun viet lankaa oikealle ja sitten
vasemmalle kiristysjouseen (C), kunnes se napsahtaa
paikalleen.
Jatka langoittamista kohdan (D) ympäri ja sitten
oikealle lankaveitseen (E). Liu´uta puolakotelon kansi
(F) paikalleen. Vedä lanka vasemmalle ja katkaise se
(G).

1

2

3

4

D
G

Huom: Voit käyttää puolakotelon kantta suurennuslasina.

C
E

PAININJALANVAIHTAMINEN
1.
2.
3.
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Tarkista, että neula on yläasennossa. Vedä paininjalkaa
itseesi päin.
Kohdista jalan pienat paininjalan pitimen alapinnalla
olevaan koloon.
Paina jalka koloon niin, että se napsahtaa paikalleen.

F

NEULAN VAIHTAMINEN
1.
2.
3.
4.

5.

Pidä neulaa monitoimityökalun reiässä.
Löysää neularuuvia.
Irrota neula.
Aseta uusi neula paikalleen monitoimityökalun avulla.
Työnnä neulaa litteä puoli taaksepäin ylös niin pitkälle
kuin se menee.
Kiristä neularuuvia.

NEULAT
Ompelukoneen neulalla on tärkeä merkitys onnistuneessa
ompelussa. Käytä ainoastaan laadukkaita neuloja.
Suosittelemme neulajärjestelmää130/705H. Koneen
mukana toimitettavassa neulapakkauksessa on valikoima
tavallisimmin käytettäviä neuloja.

Yleisneula (A)
Yleisneulassa on hieman pyöristetty kärki. Niitä on
saatavana monessa eri koossa. Erilaisten ja eripainoisten
kankaiden yleisompeluun.

Stretchneula (B)
Stretchneuloissa on erikoismuotoilu, joka ehkäisee
hyppytikkien muodostumista ommeltaessa joustavia
NDQNDLWD1HXORNVHWXLPDDVXWÁHHFHNHLQRPRNNDMD
-nahka.

A

B

C

D

E

Kirjontaneula (C)
Kirjontaneuloissa on erityismuotoilu, hieman pyöristetty
kärki ja tavallista suurempi silmä, jotka ehkäisevät langan
ja materiaalin vahingoittumisen. Käytä metalli- ja muilla
erikoislangoilla ompeluun koristeompelus.

Farkkuneula(D)
Farkkuneulassa on terävä kärki, joka työntyy
tiivissidoksiseen kankaaseen vahingoittamatta neulaa.
Kanvas, denim, mikrokuidut.

Siipineula (E)
Siipineulan molemmilla puolilla on siivekkeet, jotka
tekevät reikiä kankaaseen ommeltaessa reikä- ja muita
helmaompeleita luonnonkuitukankaisiin. Pellava, puuvilla.
Huom: Vaihda neula usein. Käytä aina suoraa ja teräväkärkistä
neulaa (F). Vahingoittunut neula (G) voi aiheuttaa hyppytikkejä
ja langan katkeilua. Rikkinäinen neula voi vahingoittaa myös
pistolevyä.
Älä käytä epäsymmetrisiä kaksoisneuloja (H) sillä ne voivat
vahingoittaa ompelukonettasi.

F
G
H
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LANGAT

TUKIKANKAAT

Nykyään on myytävänä monenlaisia lankoja eri
tarkoituksiin.

Irtirevittävät tukikankaat

Yleislanka
Yleislanka on joko synteettistä, puuvilla tai puuvillapintaista polyesteriä. Sitä käytetään vaatteiden ja muiden
vastaavien ompeluun.

Kirjontalanka
Kirjontalangat on valmistettu eri kuiduista: rayonista,
polyesteristä, akryylistä tai metallivahvisteisesta
kuidusta. Näistä langoista syntyy kirjontaan ja muuhun
koristeompelun sileä ja hohtava pinta.

Läpinäkyvä lanka
Läpinäkyvä PRQRÀODPHQWWLODQNDRQNLUNDVWD
synteettistä lankaa. Sitä käytetään tilkkuiluun ja muuhun
koristeompeluun. Pujota lanka niin, että rulla on vaakaasennossa. Alenna puolausnopeusta ja puolaa puola vain
puolitäyteen
Huom: Joissakin kankaissa on irtoväriä, joka saattaa värjätä
muita kankaita tai myös ompelukoneen vapaavartta. Tätä väriä
voi olla hyvin vaikea poistaa.
(ULW\LVHVWLSXQDLQHQMDVLQLQHQÁHHFHMDGHQLPVLVlOWlYlWXVHLQ
irtoväriä.

Jos epäilet, että kankaassa/vaatteessa on runsaasti irtoväriä, pese
se aina pois ennen ompelua, jotta väriä ei tarttuisi koneeseesi.

Irtirevittäviä tukikankaita käytetään tiiviiden kudottujen
kankaiden yhteydessä. Aseta tukikangas kankaan alle
koristeompelussa tai pingota kangas yhdessä tukikankaan
kanssa. Revi ompelun jälkeen liika tukikangas pois.

Silitettävä Tear-Away
Silitettävä tukikangas on erittäin tukevaa, ja sen liukas puoli
silitetään kiinni kankaaseen. Sitä suositellaan neuloksille ja
kaikille löyhille kankaille. Silitä tukikangas kankaan nurjalle
puolelle ennen koristeompelua tai kankaan pingottamista
kehälle. Revi ylimääräinen pois ompelun tai kirjonnan
päätteeksi.

Irtileikattava tukikangas
Tämä tukikangas ei repeä, joten liika on leikattava pois. Sitä
suositellaan neuloksille ja kaikille löyhille kankaille erityisesti
kehällä kirjottaessa.

Vesiliukoinen tukikelmu
Vesiliukoinen tukikelmu asetetaan kankaan päälle
kirjottaessa/koristeltaessa nukka- ja lenkkipintaisia kankaita,
kuten froteeta. Leikekirjonnassa sitä pidetään kankaan alla.
Liuota liika pois kastamalla kangas veteen. Tukikelmua on
saatavana erivahvuisina versioina.

Hajoava tukimateriaali
Tämä on kiinteää, harvasidoksista kangasta, jota käytetään
esim. leikekirjontaan tai kankaan reunan kirjomiseen.
Materiaali häviää lämmössä.

Tarratukikangas
Tarratukikangasta käytetään kehällä kirjontaan silloin, kun
kirjottava kangas liian hauras tai liian pieni pingotettavaksi
kehälle. Pingota materiaali paperipuoli ylöspäin. Poista
paperi ja liimaa kangas tahmeaan pintaan. Revi ompelun
jälkeen liika tukikangas pois.

PICTOGRAM™-TUSSI
Käytä ilman tai veden vaikutuksesta haihtuvaa tussia
kirjonta- ja Pictogram-kuvioiden merkitsemiseen
kaikenlaisille kankaille. Väri haihtuu muutamassa tunnissa.
Voit poistaa merkinnät myös kylmällä vedellä. Älä silitä
kangasta äläkä pese sitä pesuaineella ennen kuin kaikki
merkinnät ovat haihtuneet.
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KONEEN PÄIVITTÄMINEN
Muista käydä verkkosivulla www.husqvarnaviking. com
ja/tai paikallisen valtuutetun HUSQVARNA VIKING®
-jälleenmyyjän luona, jotta saat aina uusimmat päivitykset
ompelukoneeseesi ja käyttöohjeeseesi.

PÄIVITYSOHJEET
•

Mene HUSQVARNA VIKING® -verkkosivulle
www.husqvarnaviking.com ja etsi sieltä oma
ompelukoneesi. Sivulla näet koneellesi tarjolla
olevat päivitykset.
• Lataa päivitysohjelma USB-tikulle verkkosivulla
olevien ohjeiden mukaan.
• Tarkista, että koneessasi ei ole virta päällä.
Yhdistä USB-tikku, jolle latasit päivityksen,
oman ompelukoneesi USB-porttiin.
• Paina taaksesyöttöpainiketta ja kytke samaan
aikaan koneeseen virta.
• Päivitys käynnistyy automaattisesti, ja voit
vapauttaa taaksesyöttöpainikkeen, kun
latauspalkki tulee näkyviin.
Huom: Tähän saattaa kulua noin minuutinkin verran. Vapauta
taaksesyöttöpainike vasta sitten.
•

Kone käynnistyy uudelleen automaattisesti,
kun päivitys on valmis. Tarkista ohjelmaversion
numero asetusvalikosta.

NÄIN PÄÄSET ALKUUN
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ASETUS-JA TOIMINTOPAINIKKEET
Tässä käyttöohjeen osassa käydään läpi koneen perusasetukset ja toiminnot. Opit
käyttämään interaktiivisen värikosketusnäytön toimintoja ja asetuksia sekä ompelupään
toimintopainikkeita.

TOIMINTOPAINIKKEET
Selektiivinen langankatkaisu
Neulastop ylös/alas

Nopeudensäätö + ja -

Automaattinen paininjalan nosto
ja lisänosto
STOP
Automaattinen paininjalan lasku ja
kääntöasento

FIX
Start/Stop

Taaksesyöttö

NOPEUDENSÄÄTÖ + JA -

NEULASTOP YLÖS/ALAS

Kaikkia koneen ompeleita varten on esisäädetty
ompelunopeus.

Paina neulastop ylös/alas, kun haluat siirtää neulan ylös
tai alas. Neulastop-asetus muuttuu samalla. Voit nostaa
ja laskea neulan myös napauttamalla jalkasäädintä ilman,
että joudut muuttamaan asetusta. Neulastop ylös/alas
-merkkivalo syttyy toiminnon ollessa aktiivisena. Paina
valaistua painiketta, kun haluat peruuttaa toiminnon.

Paina Nopeus + tai Nopeus -, kun haluat lisätä tai alentaa
ompelun maksiminopeutta. Kun painat nopeuspainiketta,
näytölle ilmestyvä ponnahdusikkuna kertoo valitun
nopeuden. Voit säätää nopeutta ponnahdusikkunassa
olevalla liukusäätimellä. Jos säädät nopeutta ompelun aikana,
ponnahdusviestiä ei tule näkyviin.
Jos ompelet metallilangalla tai erityisen hauraita kankaita,
ompelunopeutta on hyvä alentaa.

SELEKTIIVINEN LANGANKATKAISU
Kun painat selektiivisen langankatkaisun painiketta, kone
katkaisee molemat langat, nostaa paininjalan ja neulan sekä
aktivoi FIX-toiminnon seuraavaa aloituskertaa varten. Kun
haluat ompeleen tai yhdistelmän loppuun langankatkaisun,
paina kyseistä kuvaketta ompelun aikana. Painikkeen
valo alkaa vilkkua sen merkkinä, että langankatkaisu
on valittu. Kun ommel tai yhdistelmä on valmis, kone
tekee FIX-päättelyn ja katkaisee molemmat langat.
Langankatkaisutoiminnon voi ohjelmoida, (katso sivu 5:3).
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STOP
Valitse STOP, kun haluat päättää ompeleen. Ompelukone
tekee päättelyn ja pysähtyy automaattisesti, kun yksi
ommelkerta tai ommelyhdistelmä on valmis. Kun STOP
on valittuna, vain yksi ommelkerta näkyy interaktiivisella
värikosketusnäytöllä. STOP-painikkeeseen syttyy valo, kun
painat sitä. Paina STOP uudelleen, kun haluat peruuttaa
toiminnon tai valita uuden ompeleen. STOP-painikkeen
valo sammuu. STOP-toiminto peruuntuu automaattisesti,
kun ommel on valmis. Päättelytoiminnon voi ohjelmoida,
(katso sivu 5:3).

TOIMINTOPAINIKKEET
Selektiivinen langankatkaisu
Nopeudensäätö + ja -

Neulastop ylös/alas
Automaattinen paininjalan nosto
ja lisänosto

STOP
FIX

Automaattinen paininjalan lasku ja
kääntöasento

Start/Stop

Taaksesyöttö

FIX
FIX-toiminnolla päätellään ommel. FIX aktivoituu
automaattisesti, kun valitset ompeleen, käytät selektiivistä
langankatkaisua, valitse ompeleen aloituksen alusta tai
käytät STOP-toimintoa ompelun aikana. Aluksi kone
ompelee päättelytikit ja jatkaa sitten valittua ommelta.
Paina FIX ompelun aikana, niin kone ompelee muutaman
päättelytikin ja pysähtyy automaattisesti. FIX-painikkeeseen
syttyy valo, kun FIX-toiminto on aktiivisena. Paina valaistua
painiketta, kun haluat peruuttaa toiminnon. FIX-toiminnon
voi ohjelmoida, (katso sivu 5:3).
Huom: FIX voidaan kytkeä pois käytöstä SET-valikossa kohdassa
ompeluasetukset (ks. s. 3:8). Silloin FIX-päättelyä ei ommella, ellet
paina painiketta erikseen.

AUTOMAATTINEN PAININJALAN NOSTO
JA LISÄNOSTO
Nosta paininjalka painamalla tätä painiketta. Paina painiketta
uudelleen, niin paininjalka nousee lisänostoasentoon.

AUTOMAATTINEN PAININJALAN LASKU JA
KÄÄNTÖASENTO
Kun painat tätä painiketta, paininjalka laskeutuu ala-asentoon.
Kangas pysyy paikallaan paininjalan alla. Paina painiketta
uudelleen, niin paininjalka nousee kääntöasentoon.

TAAKSESYÖTTÖ
Jos haluat pysyvän taaksesyötön, paina painiketta kerran
ennen ompelun aloittamista. Taaksesyötön merkkivalo
syttyy, ja kone ompelee taaksepäin, kunnes painat painiketta
uudelleen. Jos painat taaksesyöttöpainiketta ompelun
aikana, kone ompelee taaksepäin niin kauan kuin painike
on alaspainettuna. Merkkivalo syttyy, kun taaksesyöttö on
aktivoitu.
Taaksesyöttöä käytetään myös napinläpien ja salpojen
ompelussa sekä parsinnassa ja suippo-ompelussa liikuttaessa
vaiheesta toiseen.

START/STOP

EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM™

Painamalla tätä painiketta voit käynnistää ja pysäyttää
koneen käyttämättä jalkasäädintä. Painamalla START/
STOP voit aloittaa ja lopettaa ompelun.

AINUTLAATUISEN SENSOR SYSTEMIN™ ansiosta
paininjalka tuntee koko ajan ommeltavan kankaan ja
ompeleiden paksuuden ja liukuu kankaalla pehmeästi ja
tasaisesti syöttäen sitä moitteettomasti koko ajan.
Mene SET-valikkoon, missä näet paininjalan puristusasetukset
valitulle kankaalle ja voit muuttaa niitä.

ASETUS-JA TOIMINTOPAINIKKEET
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KOSKETUSNÄYTTÖ
HUSQVARNA VIKING® BRILLIANCE™ 75Q -ompelukoneen kosketusnäyttöä on helppo käyttää. Voit tehdä valinnat
koskettamalla sitä muovineulalla tai sormenpäällä. Tässä kappaleessa käsittelemme aluetta värikosketusnäytön ulkopuolella.
Tämän osan ulkonäkö ei muutu.

Pika-apu
Tallennus: Omat ompeleeni/
Omat tiedostoni
Poista
Peilikuva pitkittäin
Peilikuva poikittain
Toimintonuolet

ALT
Toimintonuolet
Ainutlaatuinen SEWING
ADVISOR™

PIKA-APU

PEILAUS PITKITTÄIN/POIKITTAIN

Paina näytön oikeassa yläkulmassa olevaa Pika-apua.
Näytölle tulee kysymysmerkki, joka kertoo toiminnon
olevan aktiivisena. Paina mitä tahansa kuvaketta, tekstiä
tai aluetta, josta haluat tietoa. Lyhyt selitys ilmestyy
ponnahdusikkunaan. Kun haluat poistua Pika-avusta, sulje
ponnahdusikkuna painamalla OK.

Voit muuttaa ompeleet tai yhdistelmät peilikuvaksi
poikittain painamalla sitä vastaavaa kuvaketta. Voit muuttaa
ompeleet tai yhdistelmät peilikuvaksi pitkittäin painamalla
sitä vastaavaa kuvaketta.
Huom: Napinläpiä ei voi muuttaa peilikuvaksi.

TALLENNUS: OMAT OMPELEENI/
OMAT TIEDOSTONI
Paina Tallennus: Omat ompeleeni/Omat tiedostoni
avataksesi ikkunan ompeleen, yhdistelmän, tai muokatun
ompeleen tallentamista varten.

Kosketusnäytön nuolten toiminto voi muutta sen mukaan,
mitä näytöllä on näkyvissä. Painamalla ALT-kuvaketta näet,
onko käytettävissä muita kuin näytöllä näkyviä toimintoja.
Lisätietoja ALT -kuvakkeiden erityistoiminnoista kussakin
näkymässä on kappaleissa 4 ja 5.

POISTA

AINUTLAATUINEN SEWING ADVISOR™

Paina Poista.kuvaketta, jos haluat poistaa ompeleen,
yhdistelmän tai kansion. Poista-toiminto on aktiivisena,
kunnes ommel, yhdistelmä tai kansio on valittu ja
poistettu tai kunnes peruutat toiminnon painamalla
painiketta uudelleen. Jos poistoa varten on valittu ommel,
ponnahdusviestissä pyydetään vahvistusta.

Uudessa ompelukoneessasi on HUSQVARNA VIKINGin®
ainutlaatuinen SEWING ADVISOR™. Se on aina
aktiivisena interaktiivisen värikosketusnäytön alareunassa.
Kun aloitat ompelutyön, valitse kankaan tyyppi ja paino ja
siteen tarvittava ompelutekniikka.

Huom: Painamalla poistokuvaketta pitkään voit poistaa kaikki
ompeleet Omat ompeleeni -kansiosta. Sisäänrakennettuja fontteja tai
ompeleita ei voi poistaa.
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ALT JA TOIMINTONUOLET

Ainutlaatuinen SEWING ADVISOR™ valitsee työhösi
sopivimman ompeleen, tikin pituuden, ommelleveyden,
ompelunopeuden, langankireyden ja paininjalan
puristuksen. Ommel sekä paininjalkaa neulaa koskevat
suositukset näkyvät näytöllä.

VÄRILLINEN KOSKETUSNÄYTTÖ
Start-valikko

START-VALIKKO
Avaa tehtäväpalkki painamalla Start-valikkoa. Tehtäväpalkin
avulla valitaan ja aktivoidaan erilaisia ikkunoita.

TEHTÄVÄPALKKI
Tehtäväpalkin kautta voit avata ommelvalikon,
fonttivalikon, ohjelmointitilan, File Managerin ja SETvalikon. Valitse toiminto, jonka haluat aktivoida.

Start-valikko
Ommelvalikko

Ommelvalikko
Ommelvalikko avautuu, kun painat tehtäväpalkissa kyseistä
kuvaketta. Valitse ommel painamalla sitä tai paina valikkoa
päästäksesi tiettyyn ommelvalikkoon (katso kappale 4).

Fonttivalikko
Kun painaya fonttivalikkokuvaketta, näytölle tulee
ponnahdusikkuna, jossa näet ommelfontit. Valitse
fontti painamalla sitä. Kun olet valinnut fontin, päädyt
automaattisesti ohjelmointitilaan.

Ommelfonttivalikko

Ohjelma

File Manager

SET-valikko

Ohjelmointi
Paina ohjelmointikuvaketta siirtyäksesi ohjelmointiikkunaan. Voit luoda yhdistelmiä ompeleista ja/
tai kirjaimista. Yhdistele koneen koristeompeleita ja
ommelfontteja. Yhdistelmä voi olla noin 500 mm:n tai
99 ompeleen mittainen. Lisätietoa ohjelmoinnista on
kappaleessa 5.

File Manager
File Managerissa voit avata, järjestellä, lisätä, siirtää, poistaa
ja kopioida tiedostoja. Käytä säilyttämiseen joko koneen
omaa muistia tai koneeseen yhdistettyä ulkoista laitetta. Lue
lisää File Managerista kappaleesta 6.

ASETUS-JA TOIMINTOPAINIKKEET
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SET-VALIKKO
SET-valikossa voit tehtä säätöjä koneen asetuksiin sekä
ommel- ja ompeluasetuksiin.
Aktivoi toiminto painamalla sen kuvaketta tai avaa luettelo
eri vaihtoehdoista. Kun muutat ompeluasetuksia, ne
tallennetaan sammuttaessasi virran koneesta. Jos muutat
ommelasetuksia, niitä ei tallennetta sammuttaessasi virran
koneesta.

KONEEN ASETUKSET
Infokuvake

SET-valikko

Ompeluasetukset
Ommelasetukset
Koneen asetukset

Infokuvake avaa ikkunan, josta näet koneen ohjelmaversion,
muistin käyttöasteen ja lisenssitiedot.

Kieli
Paina kuvaketta, niin näet kaikki koneessa olevat kielet.
Valitse haluttu kieli luettelosta painamalla sitä.

Äänimerkki, toistuva
Voit aktivoida varoitus- tai huomioponnahdusikkunan
toistumaan määrävälein, kunnes se peruutetaan.

Näytön lukitus
Jos on vaarana koskea näyttöä vahingossa ja muuttaa
asetusta ompelun aikana, näyttö kannattaa lukita.
Jos toiminto on aktivoitu, näyttö lukittuu aina, jos et käytä
sitä 10 sekuntiin. Ponnahdusikkuna näkyy näytöllä, ja se
pysyy lukittuna, kunnes painat ikkunassa OK.

Kosketusnäytön säätö
Näyttö on ehkä toisinaan kalibroitava, jotta se vastaisi
kosketukseen oikein.
Avaa kosketusnäytölle kalibrointi-ikkuna painamalla
komentoa. Noudata näytölle tulevia ohjeita.
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Infokuvake

OMMELASETUKSET
Ommelasetukset-näytöllä voit säätää paininjalan puristusta
ja tasapainottaa ompeleen tai napinläven. Nämä säädöt
vaikuttavat vain kulloinkin valittuna olevaan ompeleeseen.
Jos valitset toisen ompeleen tai saman ompeleen uudelleen,
lukema palautuu oletusarvolle. Oletusarvo näytetään
mustana ja muutettu arvo punaisena.

Tasapaino
Ommeltaessa erikoiskankaita tai -tekniikoilla joudut ehkä
säätämään ompeleen tasapainoa.

Pituuden tasapainon säätö
Aloita ompelemalla pieni matka tilkulle, jonka alla on
tukikangas. Valitse SET-valikossa ommelasetukset. Jos
ommel näyttää samalta kuin (A), paina -, jos se näyttää
samalta kuin (C), paina +. Tässä esimerkissä B on
täydellisen tasapainoinen ommel.

A

B

C

Ommelleveyden tasapainon säätö
Aloita ompelemalla pieni matka tilkulle, jonka alla on
tukikangas. Valitse SET-valikossa ommelasetukset. Jos
ommel näyttää samalta kuin (D), paina -, jos se näyttää
samalta kuin (F), paina +. Tässä esimerkissä E on
täydellisen tasapainoinen ommel.
D

E

F

AINUTLAATUINEN SENSOR SYSTEM™ Paininjalan puristus
Automaattinen paininjalan puristus tarkoittaa sitä, että
kone tuntee koko ajan kankaan vahvuuden ja tekee sen
perusteella tarvittavat säädöt.
Voit lisätä paininjalan puristusta painamalla + ja vähentää
painamalla -.

ASETUS-JA TOIMINTOPAINIKKEET

3:7

OMPELUASETUKSET
Kaksoisneula
Painamalla kuvaketta saat näkyviin luettelon kaksois-neuloista. Kun
kaksoisneula on valittuna, kaikkien ompeleiden leveys rajoittuu kyseiselle
neulalle sopivaksi. Näin neula ei pää katkeamaan. Asetus pysyy voimassa,
kunnes peruutat sen.

Ommelleveyden rajoitin
Ota ommelleveyden rajoitus käyttöön, jos käytät suora-ommelpistolevyä
tai -paininjalkaa. Neula on kaikissa ompeleissa keskellä, jotta neula,
paininjalka ja pistolevy eivät pääse vahingoittumaan.
Kun kytket koneen päälle tämän asetuksen ollessa aktiivisena ja valitset
muun kuin suoraompeleen, ponnahdusikkunassa muistutetaan, että kone
on säädetty suoraompeleelle. Poista kaksoisneulan valinta, kun haluat
palata normaaliompeluun.
Huom: Kaksoisneulaa ja ommelleveyden rajoitinta ei voi käyttää samaan aikaan.

Selektiivinen langankatkaisu ompelussa
Aktivoi toiminto painamalla kyseistä kuvaketta ompeluasetusvalikossa.
Langat katkaistaan automaattisesti, kun napinläpi valmistuu, napin
ompelun jälkeen jne. Jos toiminto ei ole valittuna, lankoja ei katkaista.

Automaattinen paininjalan nosto
Automaattinen paininjalan nosto on aktiivisena, jos valitset sen.
Paininjalka nousee kääntöasentoon esimerkiksi pysähtyessäsi neula
ala-asennossa. Kun toiminto ei ole valittuna, paininjalka pysyy alhaalla
silloinkin, kun pysähdyt neula alhaalla.

FIX Auto
Kun FIX Auto on valittuna, kone aloittaa ompeleen FIX-päättelyllä. Voit
peruuttaa FIX Auton ottamalla ruksin pois sen kohdalta SET-valikossa.
Jos toiminto ei ole aktiivisena, käytä koneen edessä olevaa FIX-painiketta.

USEIN KÄYTETYT KUVAKKEET
OK
Painamalla OK vahvistat asetukset tai muutokset ja palaat edelliseen
ikkunaan.

Peruuta
Painamalla OK peruutat asetukset tai muutokset ja palaat edelliseen
ikkunaan.

Pidä alaspainettuna
Joillakin kuvakkeilla on lisätoiminto, jonka merkkinä sen oikeassa
alakulmassa on kolmio. Näitä toimintoja pääsee käyttämään painamalla
kuvaketta muutaman sekunnin ajan.
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OMPELU
Tässä kappaleessa käsitellään ompeleen valintaa, muokkaamista,
ohjelmointia ja ompelemista.

Ompelutiedot

VÄLILEHDET

Ommelvalikko

Näytöllä on kaksi välilehteä: Ompeluinfo, jossa voit
muokata ommelta, esim. sen pituutta ja leveyttä, sekä
nähdä sitä koskevat suositukset. Ommelvalikossa näet eri
ommelkategoriat ja niihin sisältyvät ompeleet.

OMMELVALIKKOVÄLILEHTI
Vaaleanpunainen välilehti on ommelvalikko. Painamalla
sitä avaat ommelvalintavalikon. Voit selata kaikkia valikoita
niiden alapuolella olevilla nuolilla.

Selaa
ommelvalikoita

Ompeleen valinta
Valitse ommel painamalla sitä ommelvalinta-alueella. Voit
selata kaikkia ompeleita niiden alapuolella olevilla nuolilla.
Valikon nimi ja numero ovat näkyvissä ommelvalinta-alueen
alareunassa.

Useat ommelvalikot
Ommelvalikkorakenne
Ommelvalikon kuvake

Ommelvalintavälilehden nurkassa on nuoli, joka tarkoittaa,
että voit pitää välilehteä alaspainettuna. Silloin näet
koko valikkoikkunan. Avaa haluamasi ommelvalikko
painamalla sitä. Ommelvalikkokuvakkeissa on pisteet, jotka
ilmaisevat valikon sivumäärän. Siirry valikon seuraavalle
sivulle painamalla ommelvalikkokuvaketta uudelleen.
Valikkoikkuna pysyy auki, kunnes valitse ompeleen, painat
välilehteä tai käytät nuolia.

Ommel fontinvalinta
Painamalla tehtäväpalkissa ommelfonttikuvaketta voit avata
luettelon ommelfonteista. Painamalla haluttua fonttia avaat
ohjelmointi-ikkunan. Kirjoita teksti painamalla kirjaimia.
Kirjaimet tulevat näkyviin näytön vasemmalle puolelle.
Paina OK, niin ommel latautuu ompelutilaan. Lisätietoa
ompeleiden ohjelmoinnista on kappaleessa 5.

4:2

Ommelfonttivalikko

OMPELUTIEDOT-VÄLILEHTI
Kone valitsee kullekin valitulle ompeleelle sopivimmat
säädöt. Ompelutiedot-välilehti koostuu kolmesta osasta.
Ainutlaatuisen
SEWING
ADVISORin™ asetus
Ompelusuositukset

Välilehden yläreunassa on ainutlaatuinenSEWING
ADVISOR™, ja siinä tekemäsi valinnat: kangas ja
ompelutekniikka.
SEWING ADVISOR™ -asetusten alapuolella näet
neulaa, tukikangasta ja mahdollista luistopohjaa koskevat
suositukset.
Alimmassa osassa näet ompeleen säädöt. Tässä voit säätää
ompeleen langankireyttä, asettaa koneen vapaaompelutilaan,
aktivoida ompeleen aloituksen alusta, valita suippoompelun, säätää ommelleveyttä, neulan asemaa, tikin
pituutta ja tiheyttä, valita napin ompelun ja napinläven
pituuden. Tämän osan kuvakkeet muuttuvat sen perusteella,
minkä ompeleen olet valinnut. Säädöt vaikuttavat vain
valittuna olevaan ompeleeseen. Muuttamasi asetukset
palautuvat oletusasetuksiksi, kun valitset uuden ompeleen.
Muutettuja asetuksia ei tallenneta automaattisesti, kun
sammutat virran koneesta. Voit tallentaa muokatun
ompeleen Omat ompeleeni kansioon (katso sivu 4:5).

Ompeleiden säädöt

Langankireys
Kone näyttää kullekin valitulle ompeleelle sopivimman
langankireyden. Langankireyttä voi silti säätää
erikoislankoja, -tekniikoita tai -kankaita varten. Lisää
ylälangan kireyttä painamalla + ja vähennä painamalla -.
Ymmärrät langankireyden merkityksen. kun ompelet
muutaman suoraommelnäytteen eri säädöillä
kaksinkertaiselle kankaalle.
1.

2.

3.

Aloita niin, että lanka on liian löysällä, ts. säädä pienelle
luvulle. Alalanka on suorana ja ylälanka vetäytyy työn
nurjalle puolelle.
Jos säädät langankireyden ylimmälle arvolle, alalanka
nousee työn oikealle puolelle. Sauma saattaa vetää ja
ylälanka katketa.
Langankireys on oikein, kun langat kietoutuvat yhteen
kangaskerrosten välissä ja koristeompeleissa työn
nurjalla puolella.
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Vapaaompelu
Kun painat vapaaompelukuvaketta, näytölle tulee
ponnahdusikkuna, jossa voit valita kahdesta vaihtoehdosta:
Liukuva ja jousitettu vapaaompelu
Liukuva vapaaompelu
Aktivoi kone liukuvaan vapaaompeluun. Voit käyttää
paininjalkaa R tai lisätarvikkeena saatavaa jalkaa. Syöttäjä
laskee automaattisesti.

Langankireys

Ommeltaessa vapaaompelua hitaasti paininjalka nousee
ja laskee jokaisen tikin myötä pitäen kankaan kiinni
pistolevyssä tikkiä muodostettaessa. Nopeammin
ommeltaessa paininjalka liukuu kankaan päällä ompelun
aikana. Kangasta pitää liikutella käsin.

Ompeleen
aloitus alusta

Voi muuttaa paininjalan nostokorkeutta liukuvassa
vapaaompelussa painamalla kuvakeita + ja -.
Hyppytikkejä saattaa muodostua, jos kangas liikkuu
ylös ja alas neulan mukana ompelun aikana. Paininjalan
nostokorkeuden alentaminen vähentää paininjalan
ja kankaan väliin jäävää tilaa ja siten hyppytikkien
ilmaantumista.
Huom: Älä vähennä paininjalan nostokorkeutta liikaa. Kankaan on
päästävä liikkumaan vapaasti paininjalan alla.
Huom: Jos valittuna on liukuva vapaaompelua, älä käytä mitään
jousitettuja jalkoja, koska ne saattaisivat vahingoittua. Aktivoi
ommelleveyden rajoitus, jos se on tarpeen valitulle jalalle.
Jousitettu vapaaompelu
Aktivoi jousitettu vapaaompelu valitsemalla se. Syöttäjä
laskee automaattisesti. Jousijalka mittaa kankaan paksuutta
ja nousee ja laskee jokaisen tikin myötä pitäen kankaan
kiinni pistolevyssä tikkiä muodostettaessa. Kangasta pitää
liikutella käsin.
Jos käytät lisätarvikkeena saatavaa Q-jalkaa, aktivoi
jousitettu vapaaompelu ja ommelleveyden rajoitus.

Ompeleen aloitus alusta
Kun työ keskeytyy ommelkerran keskellä, paina tätä
painiketta, niin ompelu alkaa alusta. Kaikki mahdollisesti
tekemäsi säädöt pysyvät voimassa.

Suippo-ommel
Kun painat kuvaketta, näytölle tulee ponnahdusikkuna,
jossa voit valita ompeleen alun ja lopetuksen. Suippoommel on valittavissa vain J-valikon ompeleille. Sivulla 4:17
on lisätietoa suippo-ompelusta.
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Vapaaompelu Suippo-ompelu

OMPELEEN MUUTTAMINEN
Kone valitsee valitulle ompeleelle parhaat asetukset. Voit
muuttaa itse valitun ompeleen asetuksia. Säädöt vaikuttavat
vain valittuna olevaan ompeleeseen. Muuttamasi asetukset
palautuvat oletusasetuksiksi, kun valitset uuden ompeleen.
Muutettuja asetuksia ei tallenneta automaattisesti, kun
sammutat virran koneesta. Voit tallentaa muokatun
ompeleen Omat ompeleeni kansioon.

ALT-TOIMINTO JA NUOLET
ALT-kuvakkeen avulla voit vaihtaa nuoliin liittyviä
toimintoja. Kun painat ALT, yksi tai kumpikin nuolen
vieressä olevista kuvakkeista muuttuu. Paina ALT uudelleen,
kun haluat palautaa kuvakkeen alkuperäiseksi. Seuraavassa
kerrotaan kuvakeista, joita saattaa tulla esiin ommelta
valittaessa.

Tikin pituus

Ommelleveys
Lisää tai vähennä ommelleveyttä kuvakkeen alapuolella
olevilla nuolilla. Oletusarvot näytetään mustina, muokatut
säädöt punaisina.

Ommelleveys

Tikin pituus
Lisää tai vähennä tikin pituutta kuvakkeen vieressä olevilla
nuolilla. Jos pidennät siksakkia tai koristeommelta, koko
ommel pitenee. Jos pidennät satiiniommelta, jossa tiheyttä
voi muuttaa, koko ommel pitenee mutta tikkitiheys pysyy
samana.

Tikin pituus-

Tikin pituus+

Huom: Kun yrität ylittää ommelleveyden ja tikin pituudet minimitai maksimiarvot, kone antaa äänimerkin. Oletusarvo näytetään
mustana. Muutettu arvo näytetään punaisena.

Ompeleen sijoittelu
Siirrä vieressä olevilla nuolilla suoraommelta vasemmalle tai
oikealle. Valittavana on 29 neulan asemaa (suoraompeleelle).
Kun valitset ALT-toiminnon ompeleelle, jolla on
leveysasema, ommelta voi siirtää oikealle tai vasemmalle.
Ompeleen sijaintia voi muuttaa maksimileveyden sallimissa
rajoissa. Ompeleen sijainnin muuttaminen rajoittaa myös
ommelleveyden säätöä.

Tikkitiheys

Tikkitiheys
Tikkitiheyskuvakkeen vieressä olevilla nuolilla voi
muuttaa ompeleen tiheyttä eli sitä, miten lähellä toisiaan
satiiniompeleen tikit ovat. Tikkitiheys ei vaikuta ompeleen
koko mallikerran pituuteen.

Ompeleen
sijoittelu

Painamalla nuolia voit lisätä tai vähentää arvoa.
Huom: Säädä tiheyttä, jos ompelet tavallista paksummalla tai
erikoislangalla tai kun haluat tavallista harvemman tai tiheämmän
tikin.
Tikkitiheys+

TikkitiheysOMPELU
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Napinläven koko
Kun ompelet napinläven napinläpimittarilla, voit määrittää
itse napinläven koon. Mittaa nappi ja näppäile sen koko
näytölle.
Huom: Koneen edessä on ohjain, jolla voit mitata nappisi koon.

Napinläven koko

Napin ompelu
Napin ompelua varten voit asettaa tikkien määrän. Lisää tai
vähennä toistoja painamalla nuolia. Sivulla 4:15 on lisätietoa
napin ompelusta.

Napin ompelu
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AINUTLAATUINEN SEWING
ADVISOR™
Uudessa ompelukoneessasi on HUSQVARNA VIKINGin®
ainutlaatuinen SEWING ADVISOR™. Se on aina aktiivisena
kosketusnäytön alareunassa. Kun aloitat ompelutyön, valitse
kankaan tyyppi ja paino ja siteen tarvittava ompelutekniikka.
Ainutlaatuinen SEWING ADVISOR™ valitsee työhösi
sopivimman ompeleen, tikin pituuden, ommelleveyden,
ompelunopeuden, langankireyden ja paininjalan
puristuksen. Ommel sekä paininjalkaa neulaa koskevat
suositukset näkyvät näytöllä. Kun valitset ompelutekniikan,
infovälilehti avautuu automaattisesti.

KANKAAN VALINTA
Kudottu tai neulos
Kudottu kangas ja neulos eroavat toisistaan perusrakenteensa puolesta. Kudotussa kankaassa on kaksi lankaa,
loimi pitkittäin ja kude poikittain, ja ne risteävät suorassa
kulmassa. Neulos muodostuu yhdestä langasta. Neulos on
yleensä varsin joustavaa.
Valitse kudottu, jos kankaasi on tukevaa ja joustamatonta, ja
neulos, jos kangas on joustavaa.
Kangasehdotukset
A OHUT KUDOTTU: sifonki, organza, batisti, silkki, villachallis
jne.

Kudottu kangas

Neulos

B NORMAALI KUDOTTU: puuvillakangas, tilkkutyökankaat,
villakreppi, tiivis villakangas jne.
C VAHVA KUDOTTU: denim, puku- ja takkikankaat, kanvas,
frotee, monikerroksiset tilkkutyöt jne.
D OHUT JOUSTAVA: charmeuse, trikoo, jerseyt jne.
E NORMAALI JOUSTAVA: neulokset, veluuri, uimapukukankaat
jne.

Nahka

Muovi

F VAHVA JOUSTAVA:VYHWDULNDQNDDWÁHHFHMQH
G NAHKA JA MUOVI: mokka, nahka, muovi ja keinonahka.
Näiden ollessa valittuna suositellaan hyötyompeluun
luistojalkaa H. Koristeompeleisiin ja napinläpiin SEWING
ADVISOR™ suosittelee tarrapintaisia luistolevyjä.

OMPELU
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OMPELUTEKNIIKAT
1 YHDISTÄMINEN: kahden kankaan yhdistäminen reunoistaan.
2 HUOLITTELU: kankaan reunan huolittelu rispaantumisen ja
käpristymisen estämiseksi.
3

SAUMAAMINEN:

yhdistäminen ja huolittelu samanaikaisesti.

4 HARSIMINEN: kankaiden tilapäinen yhdistäminen sovitusta,
poimutusta ja merkitsemistä varten.
5 PIILO-OMMEL: näkymätön päärme vaatteen helmassa tai
lahkeessa. Ei suositella ohuille kankaille eikä nahalle/
muoville. Kone valitsee kankaallesi sopivimman ompeleen.
6 HELMAPÄÄRME: kone valitsee parhaan näkyvän päärmeen tai
päällitikkauksen valitulle kankaalle
7 NAPINLÄPI: SEWING ADVISOR™ valitsee kankaallesi
sopivimman napinläven.
Huom: Jos valitset sopimattoman yhdistelmän (esim. ohut kudottu ja
piilo-ommel), kone antaa äänimerkin eikä tekniikkaa valita. Voit
silti ommella kyseisen ompeleen, vaikka koneesi ei suosittele sitä.
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OMPELUTEKNIIKAT
YHDISTÄMINEN
Sauma muodostuu, kun kaksi kangasta ommellaan yhteen
saumanvaralla, joka tavallisesti silitetään auki. Useimmiten
saumanvara huolitellaan ennen sauman ompelemista.
Joustavan kankaan saumojen pitää myös joustaa. Joustoommel sopii joustavien stretchkankaiden ompelemiseen.
KANGAS:

normaali kudottu, kaksi palaa.

VALITSE:

normaali kudottu ja yhdistäminen (SEWING
ADVISOR™ valitsee suoraompeleen.)

KÄYTÄ:

suosituksen mukainen paininjalka A ja neula nro 80.

OMPELE:

•

•
•

Pane kappaleet yhteen oikeat puolet vastakkain. Pane
kangas paininjalan alle. Kohdista reuna 15 mm:n
ohjainmerkkiin.
Paina jalkasäädintä. Paininjalka laskee automaattisesti.
Ompele sauma. Valitse lopuksi selektiivinen
langankatkaisu. Kone katkaisee molemmat langat ja
paininjalka nousee, jotta voit irroottaa ompelutyösi
koneesta.

KANGAS:

ohut joustava, kaksi palaa.

VALITSE:

ohut joustava ja yhdistäminen (SEWING
ADVISOR™ valitsee jousto-ompeleen.)

KÄYTÄ:

7

Suoraommel

Suoraommelta voi käyttää myös päällitikkaukseen. Jos haluat näyttävän päällitikkauksen, pidennä tikkiä ja ompele
paksulla langalla ja suurella neulalla.

suosituksen mukainen paininjalka A ja neula nro 75.

OMPELE:

•

•
•

Pane kappaleet yhteen oikeat puolet vastakkain. Pane
kangas paininjalan alle. Kohdista reuna 10 mm:n
ohjainmerkkiin.
Paina jalkasäädintä. Paininjalka laskee automaattisesti.
Ompele sauma. Valitse lopuksi selektiivinen
langankatkaisu. Kone katkaisee molemmat langat ja
paininjalka nousee, jotta voit irrottaa ompelutyösi
koneesta.

7

Jousto-ommel
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HUOLITTELU
Kankaan reunan huolitellaan rispaantumisen ja
käpristymisen estämiseksi. Huolittelu on helpointa tehdä
ennen kappaleiden ompelemista yhteen. Ohuille ja
normaaleille kankaeille suositellaan J-paininjalkaa kankaan
reunan rypistymisen estämiseksi. Paksuille kankaille sopii
paininjalka B. SEWING ADVISOR™ valitsee sopivimman
tikin pituuden ja ommelleveyden ja antaa paininjalkaa ja
neulaa koskevat suositukset.
KANGAS:

normaali kudottu

VALITSE: normaali

kudottu ja huolittelu (SEWING
ADVISOR valitsee kolmiaskelsiksakin.)
™

KÄYTÄ:

suosituksen mukainen paininjalka J ja neula nro 80.

Aseta yksi kangaskerros J-paininjalan alle niin, että
ohjainpiena on kankaan reunassa. Kolmiaskelsiksak
ommellaan pienan yli, ja kankaan reuna pysyy suorassa.
OMPELE:

•
•
•

Paina jalkasäädintä. Paininjalka laskee automaattisesti.
Ompele huolittelu kankaan reunaan.
Paina langankatkaisupainiketta.

Huom: Nahkaa ja muovia ei tarvitse huolitella, koska ne eivät
rispaannu. SEWING ADVISOR™ antaa kuitenkin tarvittaessa
siihenkin ohjeet. Valitse SEWING ADVISORista™ Nahka/
Muovi ja huolittelu. (SEWING ADVISOR™ valitsee siksakin.)
7
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SAUMAAMINEN
Saumausompeleella ommellaan sauma ja huolitellaan
kankaan reuna samanaikaisesti. Koneessasi on joukko
erilaisia saumausompeleita. Ainutlaatuinen SEWING
ADVISOR™ valitsee kankaallesi aina parhaan ja
sopivimman ompeleen ja tekee säädöt automaattisesti.
KANGAS: ohut

joustava, kaksi palaa.

VALITSE:

valitse SEWING ADVISOR™ :ssa ohut joustava ja
saumaaminen.

KÄYTÄ: suosituksen

mukainen paininjalka J ja stretchneula

nro 75.
OMPELE:

•

Pane kappaleet yhteen oikeat puolet vastakkain. Pane
kangas paininjalan alle niin, että jalan piena kulkee
kankaan reunassa.
• Paina jalkasäädintä. Paininjalka laskee automaattisesti.
• Ompele reunaan saumausommel.
• Paina langankatkaisupainiketta.
Kokeile saumaustekniikkaa vielä vahvalla joustavalle ja
vahvalle kudotulle kankaalle, SEWING ADVISOR™
valitsee kullekin kangastyypille sopivimman ompeleen,
tikin pituuden, ommelleveyden, langankireyden, paininjalan
puristuksen ja ompelunopeuden. Noudata muita värilliselle
kosketusnäytölle tulevia ohjeita.

RESORIN SAUMAAMINEN
Saumaamalla on helppo kiinnittää resorit pääntielle ja
hihansuihin.
KANGAS:

svetarikangas ja resorikaitale.
VALITSE: normaali joustava ja saumaaminen
KÄYTÄ: suosituksen mukainen paininjalka B ja stretchneula
nro 90.
LANKA:

Tavallinen ompelulanka.

Leikkaa stretchkankaalle pääntien muoto. Käännä resori
kaksinkerroin. Yhdistä svetarikangas ja resori oikeat puolet
vastakkain. Ompele resori 6 mm:n saumanvarallla. Venytä
resoria hiukan ompelun aikana.

OMPELU
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HARSIMINEN
Harsiminen kankaiden tilapäinen yhdistäminen sovitusta,
poimutusta ja merkitsemistä varten..
SEWING ADVISOR™ säätää tikin automaattisesti
pitkäksi ja vähentää langankireyttä niin, että työ on helppo
poimuttaa langoista vetämällä.
KANGAS:

normaali kudottu, kaksi palaa.

VALITSE:

normaali kudottu ja harsiminen.

KÄYTÄ:

suosituksen mukainen paininjalka A ja neula nro 80.

Pane kappaleet yhteen oikeat puolet vastakkain. Pane
kangas paininjalan alle.
SAUMANVARA:

15 mm.

OMPELE:

•
•
•
•

Paina jalkasäädintä. Paininjalka laskee automaattisesti.
Ompele saumaviivaa pitkin.
Paina langankatkaisupainiketta.
Poista ompeleet vetämälllä alalangasta.

PIILO-OMMEL
Piilo-ompeleella teet näkymättömän päärmeen vaatteen
helmaan tai lahkeeseen. Piilo-ompeleita on kahdenlaisia:
toista suositellaan normaaleille ja vahvoille joustaville
kankaille, toista normaaleille ja vahvoille kudotuille
kankaille.
Piilo-ommelta ei suositella ohuille kankaille, mutta
SEWING ADVISOR™ valitsee niillekin sopivimman
ompeleen.
KANGAS:

villa ja muut normaalipainoiset kankaat.

VALITSE: normaali/vahva
KÄYTÄ: suosituksen
LANKA: tavallinen

kudottu ja piilo-ommel

mukainen paininjalka D ja neula nro 80.

ompelulanka.

Taita kangas kuvan mukaisesti. Tarkista, että taitettu reuna
kulkee piilo-ommeljalan D oikeanpuoleisen "varpaan"
sisäreunaa.
Paina jalkasäädintä. Paininjalka laskee automaattisesti.
Neulan vasemman heilahduksen tulee juuri ja juuri
tarttua kankaan reunaan. Säädä ommelleveyttä tarpeen
mukaan painamalla interaktiivisen värikosketusnäytön
säätökuvakkeita + tai - niin, että neula tarttuu vain
muutamaan kuituun kankaan reunassa. Kun päärme on
valmis, paina selektiivistä langankatkaisua.
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HELMAPÄÄRME
SEWING ADVISOR™ -toiminto valitsee näkymättömän
helmapäärmeen tai päällitikkauksen sen mukaan, kumpi
on parempi valitsemallesi kangastyypille. Kudotulle
kankaalle sekä nahalle ja muoville valitaan suoraommel.
Stretchkankaalle valitaan joustava ommel.

Farkkupäärme
Kun ompelet erityisen paksun kankaan tai farkunlahkeen
sauman yli, paininjalka saattaa nousta pystyyn ylittäessään
saumaa. Neula saattaisi osua paininjalkaan ja katketa.
Monitoimityökalun avulla voit tasapainottaa sauman
korkeuden ylittäessäsi paksua kohtaa.
KANGAS:

farkkukangas.

VALITSE: vahva

kudottu ja helmapäärme.

KÄYTÄ: suosituksen

mukainen paininjalka B ja nro 90

farkkuneula.
Paina neulastop ylös/alas, kun haluat siirtää neulan ylös tai
alas. Aloita helmapäärmeen ompelu takasauman kohdalta
tai lähettyviltä. Kun lähestyt sivusaumaa, lopeta ompelu.
Kone pysähtyy neula alhaalla, ja paininjalka nousee. Työnnä
monitoimityökalu jalan takaa paksun kohdan jatkeeksi.
Monitoimityökalun päät ovat eri paksuisia. Valitse pää,
joka vastaa parhaiten sauman paksuutta. Laske paininjalka
painamalla jalkasäädintä ja jatka ompelua hitaasti paksun
sauman yli.
Pysäytä kone juuri ennen korkeaa saumaa niin, että neula jää
alas. Ota monitoimityökalu pois ja aseta sen nyt paininjalan
eteen.
Ompele muutama tikki, kunnes koko jalka on kulkenut
sauman yli ja lepää monitoimityökalun päällä. Pysäytä
kone jälleen. Neula on alhaalla ja paininjalka nousee. Ota
monitoimityökalu pois. Jatka päärmeen ompelua.

Joustava helmapäärme

Taita käänne nurjalle ja ompele tasosaumalla työ oikealta
puolelta. Leikkaa liika kangas pois. Ompele tällä tekniikalla
myös vyönlenkit.

7

Valitse normaali joustava, niin ainutlaatuinen
OMPELUOPAS™ valitsee taso-ompeleen. Noudata muita
värilliselle kosketusnäytölle tulevia ohjeita.

7

Tasosauma joustavan kankaan
helmaan ja vyönlenkkien ompeluun.
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TÄYSIN TASAPAINOINEN YKSIVAIHEINEN
NAPINLÄPI
SEWING ADVISOR™ valitsee kankaallesi parhaan
napinläven ja asetukset. Käytä aina tukikangasta kankaan
alla tai kerrosten välissä ommellessasi napinläpiä.
Voit valita napinläven myös suoraan napinläpivalikosta B.
KANGAS: normaali
VALITSE: normaali
KÄYTÄ:

kudottu ja tukikangas

kudottu ja napinläpi

suosituksen mukainen neula nro 80.

1.
2.

Kiinnitä yksivaiheinen napinläpimittari
Kytke johto neula-alueen yläpuolella olevaan
pistorasiaan (A).
3. Aseta nappi pohjalevyn nappiviivaimen päälle.
4. Näppäile napin koko millimetreinä koneen näytölle.
Tarkista ennen ompelun aloittamista, että pyörän valkoinen
alue on kohdistettu jalan valkoiseen merkkiin.

A

Yksivaiheisen
napinläpimittarin
kojevastake

Kone ompelee napinläven automaattisesti riittävän pitkäksi
valitulle nappikoolle.
Napinläven koko riippuu myös napin mallista ja
paksuudesta. Ompele aina ensin koenapinläpi tilkulle.
Huom: Vahvaa kudottua ja nahkaa varten SEWING
ADVISOR™ valitsee napinlävet, jotka pitää ommella
yksivaiheisella napinläpimittarilla.

Ompele napinläpi
•

Taita kangas kaksinkerroin ja pane kerrosten väliin
tukikangas. Merkitse napinläven sijianti kankaalle
Pictogram-tussilla. Näppäile koneeseen napinläven
pituus.
• Aseta kangas napinläpimittarin alle. Voit nostaa
mittapyörää ylös, jolloin kankaan asettaminen
paininjalan alle helpottuu.
Huom: Käytä napinläpijalan vasemman varpaan merkkiviivoja
vaatteen reunan kohdistamiseen. Aseta vaatteen reuna keskimerkin
kohdalle, niin napinläpi alkaa 15 mm:n päästä kankaan reunasta.
• Paina jalkasäädintä. Napinläpimittari laskeutuu
automaattisesti. Kone ompelee taaksepäin
suoraompeleen napinläven vasemman pylvään
vahvistukseksi ja sitten satiinipylvään eteenpäin.
Oikea pylväs ommellaan samoin. Salvat ommellaan
automaattisestri (katso kuva 1). Pidä jalkasäädintä
alhaalla, kunnes selektiivinen langankatkaisin katkaisee
langat ja napinläpimittari nousee.

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

1. Ompelusuunta napinläpimittarilla
toteutetuissa napinlävissä.
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Kun ompelet napinläpiä muilla kuin satiiniompeleilla,
ompeluvaiheet ovat erilaiset (suoraommelvaihetta ei ole).
Katso kuva 2.

Huom: Jos ompelet napinläpiä hyvin kapeaan kohtaan, kiinnitä
koneeseen napinläpijalka C ja ompele napinläpi seuraavien ohjeiden
mukaan.

2. Ompelusuunta muilla kuin satiinitikeillä tai
satiinitikeillä paininjalalla C toteutetuissa napinlävissä.

MANUAALINEN NAPINLÄPI
Ompele manuaalinen napinläpi jalalla C.
•
•
•

Ompele ensimmäinen pylväs haluamasi mittaiseksi.
Paina taaksesyöttöä. Kone ompelee salvan ja toisen
pylvään.
Kun pylväät ovat saman mittaiset, ompele salpa
painamalla jälleen taaksesyöttöä. Pidä paininjalkaa
alhaalla, kunnes kone pysähtyy.

Vahvistettu napinläpi (joustavat kankaat)
Kun ompelet napinläpiä joustaville kankaille, suosittelemme
käyttämään niissä nyörivahvistusta. Silloin napinlävestä tulee
vakaampi ja venymättömämpi.
1. Kiinnitä C-paininjalan takana olevan nipukan päälle
pätkä efektilankaa.
2. Ompele napinläpi. Napinläven pylväät ommellaan nyt
nyörin päälle.
3. Lopeta ompelu ennen kuin napinläven viimeinen salpa
on ommeltu. Kun napinläpi on valmis, ota lanka pois
takanipukan päältä ja vedä langat suoraksi.
4. Pane langat ristiin neulan edessä ja ompele salpa niiden
päälle.

MANUAALINEN SALPA
Päätä salvan pituus manuaalisesti ompeleella A:22.
OMPELE:
Pane kangas paininjalan alle. Paina paininjalan nosto- ja
kääntöpainiketta kahdesti ja säädä kangasta tarvittaessa.
Paina jalkasäädintä, niin paininjalka laskeutuu
automaattisesti ja ompelu alkaa.

•
•
•
•

Kone ompelee suoraan, kunnes painat taaksesyöttöä.
Silloin kone ompelee taaksepäin, kunnes painat
painiketta uudelleen.
Kone ompelee siksakin, joka peittää suoraompeleen.
Paina taaksesyöttöä, niin kone päättelee ompeleen ja
katkaisee langat automaattisesti .

1.

2.

3.

4.

OMPELU
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ERIKOISTEKNIIKAT
Ommelvalikko P - Erikoisompeleet sisältää
erikoisompelutekniikoita, kuten solmuompeleen,
yhdistämis- ja taitto-ompeleen, kaksoisefektiompeleen,
tikkausompeleen, applikaatio-ompeleen, kolmireikäisen
nyöriompeleen sekä reunusompeleita. Näissä tekniikoissa
saatetaan tarvita erikoispaininjalkoja ja -tarvikkeita. Tämä
ilmaistaan lisätarvikejalan kuvakkeella.
Huom: Pika-apu-kuvaketta painamalla saat tietoa näistä ompeleista.

Applikointiompeleet
Käytä: kangas, tukikangas ja applikointikangas pieninä
paloina (3,5 x 3,5 cm). Valitse kangas, joka ei rispaannu
kovin paljon.
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Valitse ommel L:8. Kiinnitä koneeseen suositeltu
paininjalka.
Aseta kangas paininjalan alle ja aktivoi neulastop ylös/
alas, jotta voit valita neulan jäämisen ala-asentoon.
Paina jalkasäädintä ja aloita ompelu ohjaten samalla
kangasta varovasti. Kone aloittaa ompelun ja pysähtyy
automaattisesti. Jalka nousee kääntöasentoon.
Pane pieni palaapplikointikangasta jalan alle aivan
neulan kohdalle.
Jatka ompelua, kunnes kone taas pysähtyy
automaattisesti.
Toista vaiheet 3-5, kunnes ommel on halutun
mittainen.
Leikkaa liika kuviokangas pois.

Vinkki: Voit tehdä tukevampia ompeleita lisäämällä kuviokankaan
kokoisen palan silitettävää paperipohjaista silitettävää
tukimateriaalia . Paperi pitää tietenkin poistaa ennen ompelua.
Kun ommel on valmis, voit leikata liian pois yhdessä kuviokankaan
kanssa. Kun kaikki ylimääräinen on leikattu pois, voit silittää
sauman paikalleen.
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KORISTEELLISET SUIPPO-OMPELEET
Q-valikossa on koristeompeleita, jotka voi toteuttaa suippoompeleina. Paina suippo-ompeleen kuvaketta avataksesi
ponnahdusikkunan, jossa voit valita ompeleellesi sopivan
kulman. Paina vasemmanpuoleista painiketta määritelläksesi
ompeleen aloituskulman asteen ja oikeanpuoleista
määritelläksesi lopetuskulman. Kun olet valmis, sulje
ponnahdusikkuna painamalla OK.
Kone ompelee valitsemasi suipon kulman ja jatkaa
valitsemaasi ommelta. Kun olet ommellut halutun matkan,
paina taaksesyöttöä. Ommel kapenee valitsemassasi
kulmassa. Paina STOP, jos haluat toistaa ompeleen
samanlaisena.

Suippo-ommel pois
Valitse suippo-ommel ”off ”, jos et halua suippo-ommelta
alkuun tai loppuun. Jos valitset ”off ” sekä alkuun että
loppuun, ommel toteutetaan tavallisena ilman suippoominaisuutta.

VAPAA KIEMURATIKKAUS
Liukuva vapaaompelu
Ommeltaessa vapaaompelua hitaasti paininjalka nousee
ja laskee jokaisen tikin myötä pitäen kankaan kiinni
pistolevyssä tikkiä muodostettaessa. Nopeammin
ommeltaessa paininjalka liukuu kankaan päällä ompelun
aikana. Syöttäjä on laskettuna, ja kangasta liikutetaan käsin.
Vapaaompelussa käytetään yleensä suoraommelta tai
siksakkia. Voit silti ommella kaikkia koneen ompeleita
vapaaompelutekniikalla. Ompelusuunta ja se, miten
nopeasti liikutat kangasta, vaikuttavat ratkaisevasti
ompeleen ulkonäköön.
Huom: Jousitettu vapaaompelu – Jos käytät lisätarvikkeena saatavaa
jousitetun vapaaompelun jalkaa, säädä kone jousitetun vapaaompelun
tilaan. Syöttäjä laskee automaattisesti. Säätö jää voimaan
silloinkin, kun sammutat virran koneesta. Ponnahdusikkunassa
muistutetaan säädöstä, kun jälleen kytket virran koneeseen.
Sulje ponnahdusikkuna painamalla OK. Kun haluat palata
normaaliompeluun, poista jousitetun vapaaompelun valinta
Ompeluinfo-välilehdellä.
Jousitettu vapaaompelujalka seurailee neulan liikkeitä
jousen ja paininjalan varren avulla. Syöttäjä on laskettuna, ja
kangasta liikutetaan käsin.
Vinkki: Voit käyttää myös avointa jousitettua vapaaompelujalkaa
(lisätarvike).

OMPELU
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VAPAA KIEMURATIKKAUS
Muista, että tässä tekniikassa sinä itse liikutat kangasta.
1. Paina neulastop ylös/alas, kun haluat siirtää neulan ylös
tai alas.
2. Ompele tasaista vauhtia liikutellen kangasta sinne tänne.
Sitä voisi verrata kiemuroiden piirtelyyn kynällä. Vapaa
kiemuratikkaus on yleensä sattumanvaraisesti aaltoileva
ommel, joka kulkee lähekkäin mutta ei risteä toistensa
yli. Ommel näyttää samalta kuin palapelin kiemurat.
Vinkki: Lisätarvikkeena saatavalla avoimella
kiemuratikkausjalalla ommeltaessa näet työn kulun paremmin.
Huom: Kun haluat palata normaaliompeluun, paina
vapaaompelukuvaketta ja poista vapaaompelun valinta.
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1:1 Vapaa kiemuratikkaus
Kangas: Normaali kudottu
ja sen alla vanu.
Valitse: Normaali kudottu
SEWING ADVISORista™,
suoraommel 1, liukuva vapaaompelu
ompeluinfo-välilehdeltä.
Käytä: Suosituksen mukainen
paininjalka R ja neula nro 80.
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OHJELMOINTI
Tässä käyttöohjeen osassa opit laatimaan kauniita ommel- ja kirjainyhdistelmiä
ompelutöidesi koristeeksi.

Ompeluinfo

OHJELMOINTI
Voit luoda yhdistelmiä ompeleista ja/tai kirjaimista.
Yhdistele koristeompeleita ja ommelfontteja joko koneesta
tai ulkoisesta laitteesta.

Ommelvalikko
Fonttivalikko

•

Siirry ohjelmointitilaan painamalla aloitusvalikossa
PROG-kuvaketta.

•

Paina ommel- tai fonttivalikkoa avataksesi haluamasi
ompeleen tai fontin. Voi myös pitää painiketta
alaspainettuna avataksesi ommel- ja fonttivalikot. Yhdistelmän pituus

•

Osoitin näyttää aktiivisen sijainnin, ja valittu ommel
näytetään punaisena. Valitsemasi ompeleet sijoitetaan
osoittimen kohdalle. Vain valittua ommelta voi
muokata. Liikuta osoitinta ommelyhdistelmässä
käyttämällä näytöllä olevia nuolia.

•

Kun muokkaat ommelta ohjelmointitilassa, vain
merkitty ommel muuttuu. Jos siirryt ompelutilaan, voit
muokata koko yhdistelmää samaan aikaan.

•

Kun haluat sulkea ohjelmointi-ikkunan ja ommella
ohjelmoimasi yhdistelmän, paina OK tai paina
jalkasäädintä tai Start/Stop-painiketta.

Navigointi
Osoitin

Huomio: Jos käytät sekä koristeompeleita että suippo-ompeleita
ohjelmointitilassa, ommelyhdistelmää ei voi ommella suippoompeleena. Jos kuitenkin käytät ainoastaan suippo-ompeleita
ohjelmoinnissa, voit tällöin ommella koko yhdistelmän suippoompeleena.
Ommelleveys
Tikin pituus
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OMMEL- TAI KIRJAINYHDISTELMÄN
MUOKKAAMINEN

Ompelutiedot
Ommelvalikko
Fonttivalikko

VÄLILEHDEN OHJELMOINTITILASSA
Ohjelmointitilassa on kolme erilaista välilehteä.
Ensimmäinen on Ompeluinfo-välilehti, jossa voi muokata
jokaista yksittäistä ommelta yhdistelmässäsi. Toinen on
Ommelvalikko-välilehti, josta löydät kaikki ne ompeleet,
joita voit ohjelmoida. Kolmas on Fonttivalikko-välilehti,
jossa voit valita haluamasi fontin. Voit pitää ommel- tai
fonttivalikkoa alaspainettuna avataksesi lisää ompeleita ja
fontteja.

Poista
Peilikuva
pitkittäin

Lisää ommel tai kirjain

Peilikuva
poikittain

Vie osoitin kohtaan johon haluat lisätä ompeleen tai
kirjaimen. Valitse ommel, jonka haluat ladata. Uusi ommel
ilmestyy osoittimen kohdalle.

Tikin pituus

Muokkaa tekstejä ja ompeleita
Voit peilata, muokata ompeleen pituutta tai leveyttä tai
muuttaa sen tiheyttä samalla tavalla kuin ommellessasi. Vain
valittua ommelta voi muokata.

Poista ommel tai kirjain
Jos haluat poistaa ompeleen, vie osoitin sen kohdalle ja
paina poistokuvaketta (valittu ommel on punainen) ja paina
Poista. Painamalla poistokuvaketta pitkään voit poistaa
koko yhdistelmän.

Ommelleveys

Huom: Suora viiva ylös- tai alasselailupainikkeen kohdalla
tarkoittaa selausta alkuun tai loppuun.

OHJELMOINTIKOMENNOT
Voit lisätä yhdistelmään komennot STOP, FIX ja
langankatkaisu. Nämä komennot lisätään yhdistelmään, ja
kone ottaa ne aina huomioon ommellessasi yhdistelmää.
Vie osoitin ylä- tai alanuolilla kohtaan, johon haluat lisätä
komennon. Paina painiketta tai kuvaketta näytöllä, niin se
lisätään ommelyhdistelmään. Se vahvistaa, että komento on
lisätty ja näyttää, millä kohdalla yhdistelmässä se on.

OHJELMOINTI
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OMMELYHDISTELMÄN OMPELEMINEN
Kun haluat ommella yhdistelmäm, lataa se näytölle
painamalla oikeassa yläkulmassa olevaa OK-kuvaketta. Voit
myös painaa jalkasäädintä, jolloin onmel latautuu ja ompelu
alkaa.

Koko yhdistelmän muokkaaminen
Kun haluat muokata koko yhdistelmää, sulje ohjelmointiikkuna. Nyt säädöt vaikuttavat koko yhdistelmään.

TALLENNA OMAT OMPELEENI
-KANSIOON
Kun olet valmis, paina OK näytön oikeassa yläkulmassa
ladataksesi yhdistelmän ompelutilaan. Paina "Tallenna Omat
ompeleeni -kansioon", niin näytölle avautuu sitä varten
ikkuna. Valikkoja on neljä, ja voit liikkua niiden välillä
näytön alareunassa olevilla nuolilla.
Aiemmin tallennetut ompeleet tai yhdistelmät näkyvät
Omat ompeleeni -valikossa (U-valikko). Uusi ommel tai
yhdistelmä voidaan tallentaa mihin tahansa vapaaseen
kohtaan. Paina vapaata kohtaa, niin ommel tai yhdistelmä
tallentuu sinne.
Kun painat varattua kohtaa, ponnahdusviestissä pyydetään
vahvistusta vanhan ompeleen korvaamiselle. Paina OK, niin
uusi ommel tallennetaan vanhan tilalle. Painamalla Peruuta
vot sulkea ponnahdusikkunan. Valitse sitten jokin toinen
muistipaikka.

Poista tallennettu ommel tai yhdistelmä
Voit poistaa tallennetun ompeleen tai yhdistelmän
painamalla Poista ja sitten ommelta tai ommelyhdistelmää.
Kun olet painanut poistokuvaketta, näytön alareunassa
näkyy kuva. Poista-toiminto on aktiivisena niin kauan
kuin kuva on näkyvissä, ja voit poistaa ompeleita.
Peruuta toiminto painamalla uudelleen Poista-kuvaketta.
Ponnahdusikkunassa kysytään vahvistusta. Tämä on
käytettävissä vain, kun olet ikkunassa Tallenna Omat
ompeleeni -kansioon.
Huom: Painamalla poistokuvaketta pitkään voit poistaa kaikki
ompeleet kyseisestä valikosta.
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OK
Tallenna Omat
ompeleeni
-kansioon
Poista

OMMELYHDISTELMÄN LATAAMINEN
Kun yhdistelmä on valmis, paina Ok, niin se ladataan
näytölle valmiina ommeltavaksi. Jos valitset toisen
ompeleen ohjelmointitilassa ja sitten avaat ohjelmointitilan
uudelleen, luomasi yhdistelmä pysyy ennallaan. Joka kerta,
kun suljet ohjelmointitilan, yhdistelmä latautuu valmiina
ommeltavaksi.
Voit ladata aiemmin tallennetun yhdistelmän U-valikosta
ja tehdä muutoksia ohjelmoituun ompeleeseen
ohjelmointitilassa.
Huom: Jos koneesta sammutetaan virta, yhdistelmä katoaa
ohjelmointitilasta. Muista tallentaa yhdistelmä ennen kuin sammutat
virran koneesta.

OHJELMOINTI

5:5

5:6

6

FILE MANAGER
Tässä osassa perehdymme tarkemmin tiedostojen järjestelyyn
ompelukoneessasi.

FILE MANAGER
File Managerissa voit avata, järjestellä, lisätä, siirtää, poistaa
ja kopioida tiedostoja. Käytä säilyttämiseen joko koneen
omaa muistia tai koneeseen yhdistettyä ulkoista laitetta.
Avaa File Manager painamalla Start-valikkoa ja sitten File
Manager -kuvaketta.

Start-valikko

File Manager

SET-valikko

VAPAA MUISTI
Koneen muistiin voi tallentaa ompeleita ja muita tiedostoja.
Voit tarkistaa, kuinka paljon muistia on käytetty, painamalla
Start, SET-valikko, Koneen asetukset ja Info. Vapaan
muistin määrä ilmoitetaan ponnahdusikkunassa.
Info
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FILE MANAGERIN SELAAMINEN
Kun File Manager on auki, pääset Omat tiedostoni
-kansioon ja USB-tikulle (jos sellainen on kiinni koneessa).
Painamalla kuvaketta pääset selaamaan kyseisen alueen
sisältöä.

Kansio

LUETTELONÄKYMÄ
Paina luettelonäkymän kuvaketta, jos haluat nähdä
kyseisen kansion tiedostot aakkosjärjestyksessä. Kustakin
tiedostosta näytetään nimi ja tyyppi. Paina luettelo/
pienoiskuvanäkymän kuvaketta uudelleen, kun haluat palata
pienoiskuvanäkymään.

Luettelo/pienoiskuvanä

OMAT TIEDOSTONI
Omat tiedostoni -kansioon voit luoda uusia kansioita, joissa
tiedostot pysyvät hyvässä järjestyksessä.

USB
Ulkoisen laitteen kuvake on aktiivisena vain, jos laite on
kytkettynä USB-porttiin.

Siirry yksi
kansiotaso
ylöspäinl

AVAA KANSIO
Avaa kansio painamalla sen kuvaketta pitkään. Kansion
sisältö näkyy valinta-alueella.

SIIRRY YKSI KANSIOTASO YLÖSPÄIN
Paina tätä kuvaketta, kun haluat siirtyä kansiotasoilla
ylöspäin. Voit siirtyä aina kansioiden juureen saakka.
Valinta-alueella näet aina kunkin tason tiedostot ja kansiot.

FILE MANAGER
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JÄRJESTELE
LUO UUSI KANSIO
Paina Luo uusi kansio -kuvaketta. Näytölle tulee
ponnahdusikkuna, johon voit kirjoittaa kansiosi nimen.

SIIRRÄ TIEDOSTO TAI KANSIO
Leikkaa ja liitä, kun haluat siirtää tiedoston tai kansion
toiseen paikkaan.
Valitse tiedosto tai kansio painamalla sitä ja paina Leikkaa.
Avaa kansio, johon haluat siirtää tiedoston tai kansion.
Paina Liitä. Tiedosto tai kansio on nyt uudessa paikassa.

KOPIOI/LIITÄ UUSI KANSIO
Leikkaa ja liitä , kun haluat kopioida tiedoston tai kansion.
Valitse tiedosto tai kansio ja paina Kopioi. Avaa kansio,
johon haluat siirtää tiedoston tai kansion. Paina Liitä.

NIMEÄ UUDELLEEN TIEDOSTO TAI KANSIO
Kun haluat vaihtaa tiedoston tai kansion nimen, paina
kansiota ja sitten Nimeä uudelleen tiedosto tai kansio.
Näytölle tulee ponnahdusikkuna, johon voit muuttaa
nimen.

POISTA TIEDOSTO TAI KANSIO
Kun haluat poistaa tiedoston tai kansion, valitse se ja
paina Poista. Ponnahdusikkunassa kysytään vahvistusta.
Jos kansio poistetaan, myös kaikki siinä olevat tiedostot
poistuvat. Jos haluat poistaa kaikki avoimena olevan kansion
tiedostot tai kansiot, paina Poista-kuvaketta muutama
sekunti.

FILE MANAGERIN
PONNAHDUSVIESTIT
Muistia ei ole vapaana
Koneesi kiinteään muistiin voi tallentaa tiedostoja. Kun
muisti on täynnä, voit siirtää tiedostot ulkoiseen laitteen
leikkaa ja liitä -toimintojen avulla.
Kun muistia on enää vähän vapaana, kone hälyttää kerran.
Jos jatkat tallentamista koneelle, uutta ilmoitusta ei tule
ennen kuin muisti on täynnä.

Järjestelmä on toiminnassa
Kun kone lataa, tallentaa, siirtää tiedostoja tai tekee muuta
aikaa vievää, näytöllä näkyy tiimalasi.
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Luettelo/pienoiskuvanäkymä
Nimeä uudelleen tiedosto tai kansio
Liitä tiedosto tai kansio
Tiedoston tai kansion kopiointi
Tiedoston tai kansion siirtäminen
Uuden kansion luominen
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HUOLTO
Tässä osassa kerrotaan koneen huollosta. Siinä on myös
ohjeita ongelmatilanteita varten.

KONEEN PUHDISTAMINEN
Huolehdi koneesi moitteettomasta toiminnasta
puhdistamalla se usein. Sitä ei kuitenkaan tarvitse öljytä.
Pyyhi koneen ulkopinta pehmeällä liinalla puhtaaksi pölystä
ja ompelussa muodostuneesta nukasta.

Puola-alueen puhdistaminen
Irrota paininjalka ja liu´uta puolakotelon kansi pois. Laske
syöttäjä. Pane ruuvitaltta pistolevyn alle kuvan mukaisesti ja
käännä ruuvitalttaa varovasti ylös, niin pistolevy ponnahtaa
ylös. Puhdista syöttäjän alue tarvikelaatikossa olevalla
harjalla.

Puola-alueen alaosan puhdistaminen
Puhdista puola-alueen alaosa aina, kun olet ommellut
muutaman työn tai jos havaitset sinen kerääntyneen nukkaa.
Irrota paininjalan pidin (A) nostamalla se ylös. Ota
puolakotelo (B) pois nostamalla se ylös. Puhdista alue
harjalla.

B

Huom: Puhdista langankatkaisuveitsi (C) varovasti.
Pane puolakotelo ja kansi takaisin paikalleen.
Huom: Älä puhalla ilmaa puolakotelon alueelle. Pöly ja nukka
päätyisivät silloin koneen sisään.

C

A

Pistolevyn vaihtaminen
Pidä syöttäjä alhaalla ja aseta pistolevyn uloke takana
olevan koloon (D). Paina pistolevyä, kunnes se napsahtaa
paikalleen. Liu´uta puolakotelon kansi paikalleen.
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D

MISSÄ VIKA?
Tässä oppaassa on ratkaisuja ongelmiin, joita ompelussa saattaa ilmaantua. Saat lisätietoa paikalliselta valtuutetulta
HUSQVARNA VIKING® -jälleenmyyjältä, joka auttaa sinua mielellään.

Käytä ompelukoneesi säännöllisesti huollossa paikallisen valtuutetun HUSQVARNA VIKING® -jälleenmyyjän luona!
Jos olet käynyt läpi kaikki nämä ohjeet, eikä kone silti toimi oikein, vie se huoltoon jälleenmyyjän luo. Tietyn ongelman
ratkaisemista auttaa huomattavasti, jos ompelet tilkulle näytteen ongelmasta ja viet sen koneen mukana jälleenmyyjälle.
Ommelnäyte kertoo ongelmasta paremmin kuin sanat.
Yleisiä ongelmia
Alalankavahti ei toimi?

Puhdista puola-alue pölystä ja käytä vain alkuperäisiä tälle mallille
tarkoitettuja HUSQVARNA VIKING® -puolia.

Langankatkaisu ei toimi

Irrota pistolevy ja puhdista puola-alue pölystä.
Ota selektiivinen langankatkaisu käyttöön SET-valikossa.

Kangas ei syöty?

Tarkista, että syöttäjä ei ole alhaalla.

Väärä ommel, epäsäännöllinen tai kapea ommel?

Ota kaksoisneula-asetus pois käytöstä asetusvalikossa. tai ommelleveyden
rajoitin pois käytöstä ompeluasetuksissa SET-valikossa.

Neula katkeaa?

Kiinnitä neula oikein kappaleen 2 ohjeen mukaan.

Kone ei ompele?

Tarkista, että kaikki tarvittavat johdot ovat kiinni koneessa ja virtajohto pistorasiassa.

Näytöllä näkyy aina aloitusvalikko?

Aktivoi näyttö koskettamalla sitä.
Ota näytönsäästäjä pois käytöstä SET-valikossa.

Näytön kuvakkeet eivät aktivoidu, kun painat
niitä?

Kalibroi näyttö. Kalibrointi on SET-valikossa (Kosketusnäytön säätö).

Ompelukoneen näyttö ja/tai
toimintopainikkeet eivät vastaa
kosketukseen?

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

Ylälanka katkeaa
Onko neula kunnolla paikallaan?

Kiinnitä neula oikein kappaleen 2 ohjeen mukaan.

Onko koneessa ehkä vääränlainen neula?

Käytä neuloja järjestelmästä 130/705 H.

Onko neula vääntynyt tai tylsä?

Vaihda uusi neula.

Onko neula liian pieni käytetylle langalle?

Vaihda käytetylle langalle sopiva neula.

Onko pistolevyn reikä vahingoittunut?

Vaihda pistolevy.

Onko kone langoitettu oikein?

Tarkista koneen langoitus. Pujota langat uudelleen (ks. s. 2:5).

Käytätkö heikkolaatuista tai haurastunutta
lankaa?

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

Onko käytössä sopivan kokoinen lankarullan
pidike?

Ota käyttöön lankarullan kokoon sopiva pidike (ks. kpl 2).

Onko lanka sopivassa lankatapissa?

Kokeile lankatapin eri asentoa (pysty- tai vaakasuora).

Jos käytät pystysuoraa lankatappia, pane rullan päälle pidike.

Alalanka katkeaa.
Onko puola kunnolla paikallaan?

Tarkista alalanka (ks. s. 2:8).

Onko pistolevyn reikä vahingoittunut?

Vaihda pistolevy ks. s. 7:2).

Onko puola-alue täynnä pölyä?

Puhdista puola-alue pölystä ja käytä vain alkuperäisiä tälle mallille
tarkoitettuja HUSQVARNA VIKING® -puolia.

Onko lanka puolattu oikein?

Puolaa uudelleen.
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Onko koneessa oikeanlainen puola?
Kone tekee hyppytikkejä
Onko neula vääntynyt tai tylsä?

Vaihda uusi neula.

Onko neula kunnolla paikallaan?

Kiinnitä neula oikein kappaleen 2 ohjeen mukaan.

Onko koneessa ehkä vääränlainen neula?

Käytä neuloja järjestelmästä 130/705 H.

Onko kone langoitettu oikein?

Tarkista koneen langoitus.

Onko paininjalka oikea kyseiseen työhön?

Kiinnitä oikea paininjalka.

Onko neula liian pieni käytetylle langalle?

Vaihda neula.

Liikkuuko kangas ylös ja alas neulan
mukana vapaaompelussa?

Alenna paininjalan nostokorkeutta painamalla vapaaompelukuvaketta ja
sitten vähentämällä jalan nostokorkeutta.

Tikit ovat epätasaisia
Onko langankireys oikein?

Tarkista langankireys ja ylälangan pujotus.

Käytätkö liian paksua tai epätasaista lankaa?

Vaihda lanka.

Onko alalanka puolattu tasaisesti?

Tarkista puolaus (ks. s. 2:7).

Onko käytössä oikea neula?

Kiinnitä neula oikein kappaleen 2 ohjeen mukaan.

Kone ei syötä tai syöttää epätasaisesti
Onko kone langoitettu oikein?
Onko syöttäjään kerääntynyt pölyä?

Järjestelmäraportti
Näkyykö koneessasi järjestelmäraporttiikkuna?
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Käytä ainoastaan tälle mallille tarkoitettu alkuperäisiä puolia (ks. s. 7:2).

Tarkista langoitus ja pujota tarvittaessa langat uudelleen (ks. s. 2:5).
Irrota pistolevy ja puhdista syöttäjä harjalla.

Kun näytölle tulee ponnahdusikkuna, jossa on järjestelmäraportti, Selaa
esiin Omat tiedostot/Raportit ja etsi tiedosto (SystemReport01.dmp tai
suurempi luku). Tallenna tiedosto USB-tikulle. Lähetä osoitteeseen product.
improvement@husqvarnaviking.com tiedosto ja tiedot työvaiheestasi
ponnahdusikkunan ilmestyessä näkyviin. Poista sen jälkeen tämä tiedosto
koneestasi.
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Olet hankkinut modernin, päivitettävän ompelukoneen.
Koska konetta päivitetään jatkuvasti, koneen ohjelman
ja tässä käyttöohjeessa esitetyn ohjelman välillä saattaa
olla pieniä eroja. Kysy lisätietoja paikalliselta valtuutetulta
HUSQVARNA VIKING® -jälleenmyyjältä ja käy
verkkosivulla www.husqvarnaviking.com, niin saat uusimmat
päivitykset sekä ohjelmaan että käyttöohjeeseen.
Pidätämme oikeuden muuttaa koneen varustusta ja
tarvikevalikoimaa ilman ennakkoilmoitusta sekä tehdä
muutoksia koneen ominaisuuksiin. Tällaiset muutokset ovat
aina edullisia sekä tuotteen että käyttäjän kannalta.
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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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