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Tämä kotiompelukone on standardien IEC/EN 60335-1, 60335-2-28, CSA C22.2 NO.68 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 VÄHENTÄMISEKSI:
• Ompelukonetta ei saa koskaan jättää ilman valvontaa sen ollessa kytkettynä sähköverkkoon.
Pistorasian on hyvä olla helposti saavutettavissa. Irrota ompelukone aina sähköverkosta heti
lopetettuasi ompelun sekä ennen koneen puhdistamista, suojusten irrottamista tai voitelua tai
tehdessäsi muita käyttöohjeessa mainittuja huoltotoimia.

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
vioittunut ompelukone ja virtajohto 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. Ole erityisen varovainen neula-alueen lähettyvillä.
• Käytä aina asianmukaista pistolevyä. Vääränlainen pistolevy voi aiheuttaa neulan katkeamisen.
• Älä käytä vääntyneitä neuloja.
• Älä vedä äläkä työnnä kangasta ompelun aikana. Se saattaisi aiheuttaa neulan 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 koneen aukkoihin.
• Älä käytä konetta ulkotiloissa.
• 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 alkuperäisiä varaosia. Katso
kaksoiseristettyjä laitteita koskevia huolto-ohjeita.

PIDÄ NÄMÄ OHJEET TALLESSA
VAIN CENELEC-MAILLE:
Tätä laitetta voivat käyttää yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysiset, aistimelliset tai henkiset
kyvyt tai kokemukset ja tiedot ovat tavanomaista heikommat, vain 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 alle80dB(A).
Koneessa saa käyttää vain Shanghai Binao Precision Mould Co., Ltd:n valmistamaa
jalkasäädintyyppiäFR5.
MUILLE KUIN CENELEC-MAILLE:
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 alle80dB(A).
Koneessa saa käyttää vain Shanghai Binao Precision Mould Co., Ltd:n valmistamaa
jalkasäädintyyppiäFR5.

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’.

USA:n telehallintoviraston (FCC) vaatima häirintäilmoitus
USA ja Kanada:
Vastuullinen osapuoli:

Singer Sourcing Limited LLC
1714 Heil Quaker Boulevard, Suite 130 LaVergne, TN 37086

Tuotteen nimi:
Mallinumero:

HUSQVARNA® VIKING® DESIGNER RUBY™ 90
-ompelukone
SFV2

Tämä laite on FCC:n sääntöjen kohdan 15 mukainen. Käyttö edellyttää seuraavan kahden ehdon
noudattamista: (1) Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallista häirintää (2) tämän laitteen tule hyväksyä
häirintä, mukaan lukien sellainen, joka voi aiheuttaa epätoivottua toimintaa.
Radiotaajuusaltistuksen vaatimusten täyttämiseksi tämän laitteen ja henkilöiden välillä on pidettävä
vähintään 20 cm:n etäisyys laitteen käytön aikana. Emme suosittele oleskelua laitetta lähempänä
käytön aikana. Tässä lähettimessä käytettävää sisäänrakennettua antennia ei saa sijoittaa minkään
muun antennin tai lähettimen yhteyteen.
Tämä laite on testattu, ja sen on todettu täyttävän luokan B digitaalisten laitteiden vaatimukset FCC:n
sääntöjen osan 15 mukaisesti. Näiden rajojen on tarkoitus tarjota asuintalossa riittävä suoja haitallisen
häirinnän suhteen. Tämä laite synnyttää, käyttää ja voi säteillä radiotaajuusenergiaa, ja ellei sitä
asenneta ja käytetä ohjeiden mukaisesti, se voi aiheuttaa haitallista häirintää radioyhteyksille. Ei
kuitenkaan ole takeita siitä, ettei häirintää esiintyisi tietyssä asennuspaikassa. Jos tämä laite aiheuttaa
haitallista häirintää radio- tai tv-vastaanottimelle siten, että sen voi todentaa kytkemällä ja
sammuttamalla laitteesta virran, käyttäjää kehotetaan korjaamaan tilanne jollakin seuraavista tavoista:
• Käännä tai siirrä vastaanottimen antenni.
• Aseta laite ja vastaanotin kauemmas toisistaan.
• Liitä laite eri pistorasiaan kuin vastaanotin.
• Kysy neuvoa valtuutetulta HUSQVARNA® VIKING® -jälleenmyyjältä tai kokeneelta radio/TVteknikolta.
Koneen mukana toimitettua kaapelia on käytettävä, koska se on yhteensopiva luokan B digitaalisten
laitteiden kanssa.
Sellaiset muutokset, joita yhteensopivuudesta vastaava taho ei ole hyväksynyt, voivat estää käyttäjän oikeuden
käyttää laitetta.

Yhdenmukaisuusvakuutus
Eurooppa
Singer Sourcing Limited LLC:n puolesta VSM Group AB (SVP-SINGER Holdings LLC:n yhteisesti
omistama, toimii nimellä SVP Worldwide), vakuuttaa täten, että tämä ompelu- ja kirjontakone vastaa
direktiivin 2014/53/EU perusvaatimuksia ja muita asianmukaisia edellytyksiä. Voit katsoa
yhdenmukaisuusvakuutusta kohdasta RC–0309.
Radiotaajuusaltistuksen vaatimusten täyttämiseksi tämän laitteen ja henkilöiden välillä on pidettävä
vähintään 20 cm:n etäisyys laitteen käytön aikana. Emme suosittele oleskelua laitetta lähempänä
käytön aikana. Tässä lähettimessä käytettävää sisäänrakennettua antennia ei saa sijoittaa minkään
muun antennin tai lähettimen yhteyteen.
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1 Johdanto

Koneen yleiskuva
Edestä

1. Kansi

12. Puolakotelon kansi

2. Esikireyslanganohjain

13. Pohjalevy

3. Langoitusurat

14. Viivain ja nappimittari

4. Langankireyslevyt

15. Multi-touch-näyttö

5. Langannostaja

16. Kaiutin

6. Langoitusurat

17. Käsipyörä

7. Toimintopainikkeet, ks. Toimintopainikkeet, sivu 17
yksityiskohtainen kuvaus

18. Puolauksen langanohjaimet

8. Lankaveitsi

20. Päälankatappi

9. LED-valot

21. Teleskooppinen langanohjain

19. Lisälankatappi

10. Bobbin cover release button
11. Pistolevy
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Neula-alue
1. Automaattinen langoitin, ks. Automaattisen langoittimen
käyttö, sivu 37
2. Neulatanko ja neularuuvi
3. Ylälangan ohjain
4. Paininjalka
5. Paininjalan istukka
6. Painintanko

Vasen puoli
1. Kirjontalaitteen kojevastake
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Oikea puoli
1. Puolausakseli
2. Puolausakselin vipu

1

3. Kiinteät USB-portit

2

4. Puolauksen lankaveitsi
5. ON/OFF switch, sockets for power cord and foot
control. Katso Yhdistä virtajohto ja jalkasäädin, sivu 28.

3
4
5

Takaa
1. Kahva

1

2. Tarvikepistorasia
3. Vapaavarsi

2

3

Tarvikelaatikko
Tarvikelaatikossa on omat osastot paininjaloille ja puolille
sekä tilaa neuloille ja muille tarvikkeille. Säilytä tarvikkeita
tässä laatikossa, niin ne ovat aina käden ulottuvilla.
1. Tila tarvikkeille
2. Napinläpimittarin ripustuskoukku
3. Tila pistolevyä varten
4. Tila napinläpijalka C:lle
5. Tila paininjaloille
6. Irrotettava puolateline
7. Neulapakkausten paikka
8. Tila ratkojalle ja harjalle
9. Erikoisleveä tila sivusyöttöjalka S:lle
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Pistolevyn varastointi
Säilytä sitä pistolevyä, joka ei ole käytössä, tarvikelaatikon
pohjalla.
1. Työnnä pistolevyn takaosa niille tarkoitettuihin reikiin ja
laske se alas.
2. Työnnä pistolevy alas ja vasemmalle, jolloin se kiinnittyy
paikalleen.
3. Irrota levy näin: aseta sormesi reikään levyn
ylävasemmalle, työnnä levyä oikealle ja nosta se ylös.
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Kirjontalaite
(tyyppi EU 22)
1. Kirjontalaitteen pistorasia
2. Kirjontakehän kiinnitys
3. Kirjontavarsi
4. Kirjontalaitteen vapautuspainike (alapuoli)
5. Korkeudensäätöjalat
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Toimintopainikkeet

1.

Automaattinen langoitin

5.

Ompeleen aloitus alusta

9.

2.

Speed – ja +

6.

FIX-toiminto

10. Paininjalka ylös ja lisänosto -painike

3.

Vähennä LED-valojen kirkkautta/Lisää
LED-valojen kirkkautta

7.

Neulastop ylös/alas

11. Paininjalan lasku ja kääntöasento

8.

Leikkuutoiminto

12. Kääntö-

4.

STOP-toiminto

Start/Stop

Automaattinen langoitin

Adjusting LED lights brightness

Katso Automaattisen langoittimen käyttö, sivu 37 nähdäksesi,
kuinka lanka asetetaan automaattiseen langoittimeen. Kun
lanka on paikallaan, paina tätä nappia, niin langoitus sujuu
automaattisesti.
Jotta automaattinen langoitin, neula, paininjalka tai muut
tarvikkeet eivät vahingoittuisi, lue käyttöohje huolellisesti
oppiaksesi käyttämään langoitinta oikein.

Säädä LED-valojen kirkkautta liukusäätimellä sopivaksi
ompeluhuoneen valo-olosuhteisiin. Paina oikeanpuoleista
painiketta säätääksesi LED-valoja kirkkaammiksi tai
vasemmanpuoleista himmentääksesi niitä.

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

Speed – ja +
Kaikissa koneen ompeleissa on esisäädetty, suositeltu
maksimiompelunopeus, joka takaa parhaan mahdollisen
ompelutuloksen.

Ompeleen aloitus alusta

Painamalla speed – voit alentaa suurinta suositeltua
ompelunopeutta. Painamalla speed + voit lisätä suurinta
suositeltua ompelunopeutta. Kone ei koskaan ylitä valitulle
ompeleelle sallittua suurinta ompelunopeutta. Kun kirjonta ei
ole meneillään ja painat Speed - tai +, näytölle tulee
ponnahdusikkuna, josta näet nopeusasetuksen. Voit säätää
nopeutta painamalla ponnahdusikkunassa liukusäädintä speed
- tai +. Jos muutat nopeusasetusta ompelun/kirjonnan aikana,
ponnahdusviestiä ei tule.

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

FIX-toiminto
FIX-toiminnolla aktivoidaan päättely. Paina FIX-painiketta,
jos haluat aktivoida tai peruuttaa kyseisen toiminnon. FIXpainikkeessa on valo FIX-toiminnon ollessa aktiivisena. Kun
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aloitat ompelun FIX aktiivisena, kone ompelee aluksi
muutaman päättelytikin ja jatkaa sitten valitulla ompeleella.
Kun painat FIX ompelun aikana, kone tekee muutaman
päättelytikin ja pysähtyy automaattisesti.

ommelyhdistelmä on valmis. Paina STOP ennen ompelun
aloittamista, niin kone ompelee vain yhden mallikerran
valitusta ompeleesta. Näytöllä näkyy vain yksi ommel. STOPpainikkeessa on valo STOP-toiminnon ollessa aktiivisena.
Paina uudelleen STOP, jos haluat peruuttaa toiminnon tai
valita uuden ompeleen. STOP-toiminto nollautuu, kun ommel
on valmis.

Voit aktivoida automaattisen FIX-toiminnon, katso
Automaattinen FIX.

Neulastop ylös/alas
Paina neulastop-painiketta, kun halua valita, mihin asentoon
neula jää pysähtyessäsi. Neula liikkuu ylös ja alas, kun painat
tätä painiketta. Merkkivalo palaa, kun valittuna on ala-asento.
Vinkki: Neulan voi nostaa ja laskea myös napauttamalla
jalkasäädintä. Jalkasäätimen napauttaminen ei muuta valittua asetusta.

Leikkuutoiminto

STOP-toimintoa käytetään myös silloin, kun halutaan toistaa
tietyn mittainen ommel suippo-ompelussa (katso Suippoompeleet – Valikko Q) ja ommeltaessa manuaalisia napinläpiä.

Paininjalka ylös ja lisänosto -painike
Paina paininjalan nosto -painiketta kerran, niin paininjalka
nousee. Paina samaa kuvaketta uudelleen, niin jalka nousee
lisänostoasentoon, ja syöttäjä laskee, mikä helpottaa paksun
kankaan asettamista paininjalan alle.

Paina langankatkaisupainiketta, niin kone katkaisee ylä- ja
alalangat, nostaa paininjalan ja neulan sekä aktivoi FIXtoiminnon seuraavaa aloitusta varten.

Kirjontatilassa jalka nousee lisänostoasentoon, jolloin kehän
asettaminen paikalleen ja irrottaminen sujuu helpommin.

Kun haluat katkaista langat ompeleen tai yhdistelmän lopuksi,
paina langankatkaisupainiketta ompelun aikana. Merkkivalo
vilkkuu ilmaisten, että olet valinnut langankatkaisun. Kun
ommel tai yhdistelmä on valmis, kone katkaisee ylä- ja
alalangat, nostaa paininjalan ja neulan sekä aktivoi FIXtoiminnon seuraavaa aloitusta varten.

Paininjalan lasku ja kääntöasento

Huom: Jos automaattinen FIX ja selektiivinen paininjalan nosto on
otettu pois käytöstä tilapäisissä ompeluasetuksissa, FIX ei aktivoidu
eikä paininjalka nouse käyttäessäsi langankatkaisutoimintoa.

Kirjontatilassa paininjalan lasku -painikkeen painaminen
laskee paininjalan kirjonta-asentoon.

Paina langankatkaisupainiketta kirjonnassa, niin kone
katkaisee ylä- ja alalangat välittömästi.
Jotkin lisätarvikkeet kiinnitetään pistolevyn kahteen pieneen
pyöreään reikään aivan puolakotelon kannen yläpuolella.
Älä käytä langankatkaisinta, kun lisälaite on kiinnitetty
näihin reikiin, koska se saattaa häiritä leikkuria, joka
sijaitsee pistolevyn alla.

STOP-toiminto
Paina STOP ompelun aikana, niin kone tekee loppuun
kyseisen ompeleen tai yhdistelmän. Kone ompelee
päättelytikit ja pysähtyy automaattisesti, kun yksi mallikerta tai
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Paininjalka laskee automaattisesti, kun aloitat ompelun. Kun
haluat laskea paininjaan ennen ompelun aloittamista, paina
paininjalan lasku ja kääntöasento -painiketta. Paininjalka
laskeutuu ala-asentoon pitäen samalla kankaan paikallaan.
Paina paininjalan laskukuvaketta, kun haluat paininjalan
siirtyvän kääntöasentoon.

Taaksesyöttö
Taaksesyötön merkkivalo palaa, kun painat
taaksesyöttöpainiketta. Paina taaksesyöttöpainiketta ennen
ompelun aloittamista, kun haluat koneen syöttävän taaksepäin.
Taaksesyötön merkkivalo syttyy, ja kone syöttää taaksepäin,
kunnes painat painiketta uudelleen. Jos painat painiketta
ompelun aikana, kone ompelee taaksepäin niin kauan kuin
pidät painiketta alhaalla.
Taaksesyöttöpainiketta käytetään myös ommeltaessa
napinläpiä, parsinompeleita, teemaompeleita sekä suippoompeleita liikuttaessa ompeleen osasta toiseen.
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Tarvikkeet
Vakiovarusteet
1. Lankaverkko (4)
2. Yleistyökalu
3. Ratkoja
4. Harja
5. Puolat (9)
6. Reuna/tikkausohjain (kiinnitetään paininjalan istukkaan)
7. Monitoimityökalu/nappilusikka
8. Lankakartion pidin (2)
9. Kehän klipsit (16)
10. Lankarullanpidike, pieni (2)
11. Lankarullanpidike, keskikoko (2)
12. Lankarullan pidin, suuri (2)
13. Suuri lankarullan pidike (2)
14. Suoraommelpistolevy

Vakiovarusteet, joita ei kuvassa
• Ilmainen tietokoneohjelma (PC ja MAC) ladattavaksi,
katso Maksuton ohjelmisto (PC ja MAC).
• Pehmeä suojahuppu ompelukoneelle
• Matkalaukkutyylinen kantokotelo pakkaustukineen
kirjontalaitteelle
• Jalkasäädin
• Virtajohto
• Neulat

Vakiokehät
1. DESIGNER™ Imperial Hoop (360x260)
2. DESIGNER™ Crown Hoop (260x200)
3. DESIGNER™ Splendid Square Hoop (120x120)
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Paininjalat
Huom: Paras ompelutulos syntyy, kun käytät ainoastaan
DESIGNER RUBY™ 90 -ompelukoneelle tarkoitettuja
paininjalkoja.

Peruspaininjalka A
Kiinni koneessa. Tällä jalalla ommellaan etupäässä suoraommelta ja siksakkia tikin
pituuden ollessa yli 1,0 mm.

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

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

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

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

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

Reunajalka J
Tämä jalka on tarkoitettu huolitteluun ja saumaamiseen ompeleilla, joiden ommelleveys
on 5.0 ja 5.5 mm. Tikit muodostuvat pienan ympärille, mikä estää kankaan reunan
rypistymisen.

Quilter’s ¼″ Piecing Foot P
Tätä jalkaa käytetään tilkkutyöblokkien ompeluun. The foot has distance guideline
marks ¼″ (6mm) and ⅛″ (3mm) from the needle.

Q-jalka
Q-jalkaa suositellaan käytettäväksi aina kirjonnassa.
Sitä käytetään myös vapaaompelussa, tilkkutöiden tikkaamisessa ja kirjottaessa. Kun
käytät Q-jalkaa vapaaompeluun, valitse jousitettu vapaaompelu ompelutilan
ponnahdusikkunassa.

20

1 Johdanto

Kirjonta/parsinjalka R
Sitä käytetään myös vapaaompelussa, tilkkutöiden tikkaamisessa ja kirjottaessa. Kun
käytät tätä jalkaa vapaaompeluun, valitse liukuva vapaaompelu ompelutilan
ponnahdusikkunassa.
Sitä voi käyttää myös kirjonnassa.

Sivusyöttöjalka S
Käytä tätä jalkaa sivusyöttöompeleisiin.

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

Tarrapintaiset luistolevyt
Kun ompelet vaahtomuovia, vinyyliä, muovia tai nahkaa, materiaali saattaa tarttua
jalkaan ja estää ompelukoneen syöttöä toimimasta kunnolla. Kokeile tällaisten
materiaalien ompelua aina ensin tilkulle varmistuaksesi, että kone syöttää tasaisesti. Ellei,
kiinnitä liukutarrat jalan alapintaan.

Interchangeable Dual Feed
Yläsyöttäjä ja vaihdettavat paininjalat syöttävät kangas- ja/tai vanukerroksia tasaisesti.
Se on erinomainen tilkkuilussa, sametin, joustavien kankaiden, nahkajäljitelmien ja
sellaisten kankaiden ompelussa, jotka vaativat tarkkaa kohdistamista. Kiinnitä
vaihdettava suoraommeljalka käyttäessäsi suoraommelta keskiasennossa tikin pituuden
ollessa korkeintaan 6 mm. Kiinnitä vaihdettava siksakjalka, jos ommel on enintään 7
mm leveä ja 6 mm pitkä.
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Ompeleet
Hyötyompeleet
Ommel

22

Nro
A1

Paininjalka
A

A2

A

Suoraommel, neula
keskellä

Kaikenlainen ompelu.

A3

A

Suoraommel, jossa
vahvistettu päättely

Kaikenlainen ompelu. Ommel alkaa ja päättyy
edestakaisompeleella.

A4

A

Suoraommel, neula
oikealla

Kaikenlainen ompelu.

A5, A6,
A7

A

Trikoon ja joustavien kankaiden ompeluun.

A8, A9,
A10

A

Jousto-ommel, neula
vasemmalla, keskellä,
oikealla
Siksak vasemmalla,
keskellä, oikealla

A11,
A12,
A13
A14

A

Kolminkertainen joustava ommel joustoa vaativiin saumoihin.
Päällitikkauksia varten tikkiä kannattaa pidentää.

B

Vahvistettu suoraommel
vasemmalla, keskellä,
oikealla
Vahvistettu siksak

A15

A

Kolmiaskelsiksak

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

A16

J

Saumaus/
huolitteluommel

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

A17

B

Joustava saumaus/
huolitteluommel

Yhdistäminen ja huolittelu yhdellä ompeleella kankaan reunaan
tai niin, että liika leikataan myöhemmin pois. Keskivahvat sekä
vahvat joustavat kankaat.

A18

B

Kaksois-overlockommel

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

A19

B

Overlockommel

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

A20

B

Taso-ommel

Koristepäärmeet ja limittäisompeleet, vyöt ja nauhat.
Keskivahvoille/vahvoille joustaville ompeleille.

A21

D

Joustava piilo-ommel

Piilo-ommel keskivahvoille ja vahvoille joustaville kankaille.

A22

D

Piilo-ommel, kudotut
kankaat

Piilo-ommel keskivahvoille ja vahvoille kudotuille kankaille.

A23

A

Reunusommel

Reunuksiin, ohuen kudotun kankaan ompelu vinoon
langansuuntaan. Kudotun kankaan ompelu vinoon
langansuuntaan.

Nimi

Kuvaus

Jousto-ommel, neula
vasemmalla.

Kaikenlainen ompelu.

Pitsien ja nauhojen ompeluun ja applikointiin.

Kankaiden yhdistäminen reunoistaan, nahan limittäisompeleet.
Koristeompeluun.
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Ommel

Nro
A24

Paininjalka
A

A25

B

Joustava/
kuminauhaommel

Limittäissaumat trikoolle. Kapean kuminauhan kiinnittäminen.

A26

A

Serpentiiniommel

Korjaamiseen ja kuminauhojen ompeluun.

A27

B

Joustava tai
smokkiommel

Poimuta kangas ompelemalla kahden tai useamman
kumilangan päälle.

A28

B

Yhdistämisommel

Kahden reunahuolitellun kankaan yhdistäminen, kuminauhalla
poimuttaminen.

A29

J

Kolmiaskelsiksak

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

A30

A

Kaksiaskelsiksak

Kahden reunahuolitellun kankaan yhdistäminen, kuminauhalla
poimuttaminen.

A31

B

Salpaommel

Taskunsuiden, paidan pääntieaukkojen, vyönlenkkien sekä
vetoketjun alapään vahvistaminen.

A32

B

Salpa, manuaalinen

Taskunsuiden, paidan pääntieaukkojen, vyönlenkkien sekä
vetoketjun alapään vahvistaminen.

A33

A

Parsinommel
(edestakainen)

A34

A

Parsinommel
(sivuttainen)

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

A35

A

Vahvistettu parsinommel

A36

B

Parsinommel
(neliosainen)

Nimi

Kuvaus

Neliaskelsiksak

Huolitteluun, korjaamiseen, paikkojen ompeluun ja
kuminauhan ompeluun löyhäsidoksisille kankaille.

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

A37

A

Vyönlenkkiommel

Vyönlenkkien vahvistamiseen.

A38

A

Harsinommel

Tilapäiset saumat. Pitkien tikkien ja langankireyden löysäämisen
ansiosta ommel on helppo poistaa.

A39

A

Suora harsinommel

A40

A

Siksak-harsinommel

A41

A

Poimutusommel

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

Nro

Paininjalka
Napinläpimittari/C

Nimi

Kuvaus

Leveä salpanapinläpi

Normaaleille ja vahvoille kankaille, leveä leikkuutila

A43

Napinläpimittari/C

Salpanapinläpi

Useimmille kankaille.

A44

Napinläpimittari/C

Pyöreä salpanapinläpi

Sopii ohuille kankaille.

A45

Napinläpimittari/C

Pyöreäpäinen napinläpi

Paidat ja lasten vaatteet.

A46

Napinläpimittari/C

Räätälinnapinläpi

Neliönmuotoinen pää, räätälöidyt jakut, takit ym.

A47

Napinläpimittari/C

Suippo räätälinnapinläpi

Suippopäiset napinlävet räätälöityihin vaatteisiin.

A48

Napinläpimittari/C

Koristeellinen
muotinapinläpi

Useimmille kankaille.

A49

Napinläpimittari/C

Koristeellinen
muotinapinläpi

Useimmille kankaille.

A50

Napinläpimittari/C

Tukeva napinläpi

Vahvistetut salvat

A51

Napinläpimittari/C

Tukeva vahvistettu
napinläpi

Keskivahvat ja vahvat kankaat.

A52

C

Keskivahva/tukeva
vahvistettu napinläpi

Keskivahvat sekä vahvat kankaat.

A53

C

Keskivahva vahvistettu
koristeellinen napinläpi

Keskivahvat kankaat.

A54

Napinläpimittari/C

Perinnenapinläpi

Käsintehdyn näköinen napinläpi hienoille ja hauraille kankaille.

A55

Napinläpimittari/C

Perinnenapinläpi

Käsintehdyn näköinen napinläpi hienoille ja hauraille kankaille.

A56

A

Nahkanapinläpi
(suoraommel)

Nahka ja mokka.

A57

A

Kantattu napinläpi
(suoraommel)

Lisätila kantatun napinläven leikkaamista varten.

A58

-

Automaattinen napin
ompelu

Nappien ompelu.

A59

B

Pyöreä punosreikä

Vyöt, pitsit ym.

A60

B

Kyynelpunosreikä

Pitseihin, koristeisin.

A61

B

Soikea punosreikä

Pitseihin, koristeisin.

A42
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Vinkki: Lisää napinläven pituutta ja leveyttä farkkujen napinläpiä
varten. Käytä tavallista paksumpaa lankaa.

1 Johdanto

Hyötyompeleet
Koneessa on useita ommelvalikoita, joissa on ompeleita
kaikkiin tarkoituksiin. Yksityiskohtainen kuvaus ompeleista
löytyy pika-aputoiminnosta, katso Quick Help (Pika-apu).
Ommelvalikon nimi
A – Hyötyompeleet

Kuvaus
Vaatteiden ompeluun ja korjaukseen.

Applikointiompeleet

Erilaisiin applikointitekniikoihin.

C – Perinneompeleet

Koristeompeleet for perinneompelu. Helmapäärmeet, pitsin ja koristeiden ompelu.

D – Tilkkuompeleet

Ompeleita erilaisia tilkkuilutekniikoita varten.

E – Askarteluompeleet

Koristeompeleita askartelutöiden somistamiseen.

F – Koristeompeleet

Koristeompeluun.

G – Vintageompeleet

Valikoima tilkkuompeleita crazytikkauksiin ja koristeompeluun.

H – Lasten ompeleet

Lasten vaatteisiin ja muihin tekstiileihin sopivia ompeleita.

J – Reunusompeleet

Luo koristereunuksia ja huolittele reunat kauniilla reunusompeleilla.

K – Suurkuviot

Ohjelmoimalla voit luoda rajattoman määrän ommelyhdistelmiä. Ompeleet toteutetaan
sivusyöttötekniikalla. Ommelleveys voi olla 49 mm.

L – Koho-ompeleet

Mukana on kolmentyyppisiä ompeleita: applikointi- ja pop-up-ompeleita, näiden
yhdistelmiä ja paljettiompeleita

M - Teemaompeleet

Jokainen tämän valikon numero sisältää neljän ompeleen ryhmän. Niitä ommellaan yhdessä
sattumanvaraisina kombinaatioina. Vaihda ryhmän seuraavaan ompeleeseen painamalla
taaksesyöttöä.

N – Koristellut ompeleet

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

O – Yksittäiset kuvio-ompeleet

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.

P – 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.

Kirjaimet
Ommelfontit ovat block, outline, brush line, script ja kyrilliset
kirjaimet.

1 Johdanto
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Multi-touch-näytön perusliikkeet
Multi-touch-näytöllä on helppo navigoida seuraavassa
kuvatuilla liikkeillä.
1. Paina — Valitse painike tai asetus näytöllä painamalla sitä
kerran.
2. Paina & pidä alhaalla — Pidä kuvaketta alaspainettuna
muutama sekunti. Toimintoa käytetään joidenkin
painikkeiden ja näyttöalueiden yhteydessä, kun halutaan
saada lisätoimintoja näkyviin.
3. Nipistä/levitä — Kosketa näyttöä kahdella sormella
samaan aikaan ja irrottamatta otetta lisää/vähennä
sormien välistä välimatkaa, kun haluat venyttää (lähentää)
tai nipistää (loitontaa).
4. Paina ja siirrä — Koske valittua kuviota kerran ja
irrottamatta otetta siirrä sormesi eri kohtaan näytöllä.
Näin voit siirtää kuviota kirjonta-alueella.
5. Pyyhkäise — Pyyhkäisy tapahtuu koskettamalla, siirtämällä
ja irrottamalla nopealla liikkeellä. Pyyhkäisemällä oikealta
vasemmalle/vasemmalta oikealle voit selata eri
ommelvalikoita. Pyyhkäisemällä ylhäältä alas/alhaalta ylös
voit selata ommelvalikon sisällä.

Smart Toolbox
Smart toolbox on käytettävissä ompeleisiin ja
ommelyhdistelmiin ompelualueella tai kuvioihin, ompeleisiin
ja ommelyhdistelmiin kirjonta-alueella. Paina ja pidä
alaspainettuna yhdistelmän tai kuvion ollessa valittuna
avataksesi smart toolboxin. Liikuttamalla sormeasi korostat
haluamasi toiminnon ja valitset vapauttamalla painikkeen.
Smart toolboxin toiminnot vaihtelevat sen mukaan, missä ja
mihin sitä käytetään. Toimintoja ovat monistus, poisto,
peilaus ja muokkaus.
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Koneen ja kirjontalaitteen ottaminen
esille
Kun olet ottanut koneen pakkauksesta ja poistanut
pakkausmateriaalin, pyyhi kone pehmeällä kankaalla
puhtaaksi mahdollisesta liasta etenkin neula- ja
pistolevyalueelta.
Kun otat kirjontalaitteen pakkauksesta, älä heitä suojakotelon
sisällä olevaa mustaa styrox-palaa pois, koska sen kuuluu olla
kirjontalaitteen suojana säilytyksen aikana.
Huom: The machine is delivered with a red safety catch attached to the
presser foot bar. Remove the safety catch before sewing.
Huom: Koneesi DESIGNER RUBY™ 90 on esisäädetty
tuottamaan parhaan tikin normaalissa huonelämpötilassa. Erittäin
kuuma ja kylmä lämpötila voivat vaikuttaa ompelutulokseen.

Yhdistä virtajohto ja jalkasäädin
Varusteiden joukossa on virtajohto ja jalkasäädin.
Huom: Tarkista ennen jalkasäätimen yhdistämistä sen pohjasta, että
jalkasäädin on tyyppiä FR5. Tarkista tämä jalkasäätimen alta.
• Vedä johto esiin jalkasäätimestä. Kytke jalkasäätimen
johto koneen oikeassa alareunassa olevaan pistorasiaan (1).
• Kytke virtajohto koneen oikeassa alareunassa olevaan
takimmaiseen pistorasiaan (2). Kytke johto
sähköpistorasiaan.
• Kytke koneeseen virta ja valo painamalla ON/OFF-kytkin
(3) asentoon “I” .
USA ja Kanada:
Tässä ompelukoneessa on polarisoitu pistoke. Sähkösokin
välttämiseksi tämä pistoke menee polarisoituun
pistorasiaan vain yhdessä suunnassa. Jos pistoke ei mene
kunnolla paikalleen, käännä se toisin päin. Jos se ei
vieläkään mene paikalleen, pyydä laillistettua sähkömiestä
korjaamaan pistorasia. Älä tee pistokkeeseen mitään
muutoksia.
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Pakkaaminen ompelun jälkeen
1. Paina ON/OFF -kytkin asentoon “O”.
2. Irrota virtajohto pistorasiasta ja sitten koneesta.
3. Irrota jalkasäätimen johto koneesta. Vedä johdosta
kevyestä ja vapauta ote. Johto liukuu automaattisesti
jalkasäätimeen.
4. Aseta kaikki tarvikkeet tarvikelaatikkoon. Liu'uta laatikko
koneen vapaavarteen.
5. Aseta jalkasäädin vapaavarren päällä olevaan tilaan.
6. Pane suojahuppu koneen päälle.
Vinkki: Voit säilyttää käyttöohjetta ja virtajohtoa pehmeän suojuksen
takana olevassa taskussa.

USB-portit
Koneessa on kaksi USB-porttia, joihin voit yhdistää eri
laitteita, esim. muistitikun. USB-laitteen voi työntää paikalleen
vain yhdellä tavalla - älä yritä työntää sitä väkisin! Ota USBtikku pois vetämällä se suoraan ulos.
Huom: Make sure that the USB stick you use has the format FAT32.

USB-laitteen käyttäminen
Ulkoisen laitteen kuvake on aktiivisena vain, jos ulkoinen laite
on liitetty USB-porttiin.
Huom: Älä irrota USB-tikkua portista tiimalasin näkyessä näytöllä
tai kun File Manager on auki. Laitteen poistaminen tällöin voi
vahingoittaa USB-laitteella olevia tiedostoja.
Lisätietoa kohdissa File Manager – Yleiskuva.
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Näin otat käyttöön WiFin ja
mySewnet™ Cloudin
Yhdistä koneesi alla olevien ohjeiden mukaan.

Yhdistä verkkoon WiFillä.
Paina näytön vasemmassa yläkulmassa olevaa WiFi-painiketta.
Valitse sopiva esiin tulevista verkoista. Jos verkko on suojattu
salasanalla, sinua pyydetään kirjoittamaan salasana.
Katso lisätietoa kohdissa WiFi-esittely.

WiFi-painike

Liitä mySewnet™ Cloudiin
Kun olet luonut WiFi-yhteyden, paina WiFi-painikkeen
vieressä olevaa cloud-painiketta. Aloita painamalla painiketta.
Näytölle tulee verkkonäkymä, jossa voit kirjautua sisään. Jos
sinulla ei ole käyttäjänimeä ja salasanaa, valitse Rekisteröidy
luodaksesi itsellesi tilin.

mySewnet™ cloud -painike

Katso lisätietoa kohdissamySewnet™-pilvi.

LED-valot
Koneessa on LED-valot, joiden ansiosta valo jakautuu
tasaisesti koko ompelualueelle, eikä varjoja pääse
muodostumaan. Asetusvalikossa voit säätää kirkkausasetusta,
katso LED-työvalon kirkkaus .

Vapaavarsi
Kun haluat käyttää vapaavartta, vedä tarvikelaatikko pois.
Pieni koukku pitää tarvikelaatikon paikallaan vapaavarren
ympärillä. Irrota tarvikelaatikko liu'uttamalla sitä vasemmalle.

Manuaalinen lankaveitsi
Koneessa on kolme lankaveistä.
• Ensimmäinen (A) on puolausakselin vieressä, ja siihen
katkaistaan langat ennen puolausta ja sen jälkeen.
• Toinen (B) on koneen vasemmassa sivussa, ja siihen
katkaistaan ylä- ja alalangat. Vedä molemmat langat
lankaveitseen takakautta eteen ja vedä ne nopeasti alaspäin.
• Kolmas (C) on puola-alueen vieressä, ja siihen katkaistaan
alalanka sen jälkeen, kun puola on asetettu puolakoteloon.

A
B
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Lankavahti
Jos ylälanka katkeaa tai alalanka on vähissä, kone pysähtyy ja
näytölle ilmestyy ponnahdusviesti.
Jos ylälanka katkeaa: Pujota lanka uudelleen ja paina
ponnahdusikkunassa OK.
Jos alalanka on vähissä: Voit jatkaa ompelua sulkematta
ponnahdusikkunaa, kunnes alalanka loppuu kokonaan. Näin
voit suunnitella itse, missä on paras paikka pysähtyä
puolanvaihtoa varten. Kun olet vaihtanut puolan, paina
ponnahdusikkunassa OK.

Teleskooppilanganohjain
Teleskooppilanganohjainta käytetään aina langoitettaessa ja
konetta ompelua/kirjontaa varten sekä puolaamisen aikana.
Teleskooppilanganohjain auttaa suoristamaan langan kierteet
estäen sitä takertumasta tai katkeamasta. Langanohjain
yhdessä pystysuoran lankatapin kanssa mahdollistaa sen
käytön myös hyvin suurten lankakartioiden yhteydessä.

Teleskooppilanganohjaimen käyttö
Pidä teleskooppilanganohjaimesta kiinni merkkien kohdalta
kuvan mukaisesti ja vedä sitä suoraan ylöspäin, kunnes ne
napsahtaa paikalleen.
Pidä ohjaimesta kiinni merkkien kohdalta ja työnnä varoen
suoraan alaspäin.

Lankatapit
Koneessa on kaksi lankatappia, päälankatappi ja lisälankatappi.
Lankatapit sopivat kaikenlaisille langoille.
Käytä päälankatappi (A) pujottaessasi ylälankaa ja
puolatessasi neulan kautta. Päälankatappia kannattaa yleensä
pitää pystyasennossa. Pane lankatappi vaaka-asentoon ja sulje
kansi, jos haluat jättää langan koneeseen lopetettuasi ompelun.
Muista asettaa lankatappi takaisin pystyasentoon ennen kuin
aloitat ompelun/kirjonnan uudelleen.
Huom: Lankatapin kallistaminen ei ole mahdollista, jos käytät suurta
lankarulla tai kartiota.
Ompelutulos on ehkä parempi, jos kallistat lankatapin vaakaasentoon käyttäessäsi pientä rullaa erikoislankaa. Katso
Vinkkejä langoitukseen, sivu 41.
Lisälankatappia (B) käytetään puolattaessa toiselta
lankarullalla tai kun tarvitaan kahta rullaa kaksoisneulalla
ompelua varten.
Päälankatappi (A) ja lisälankatappi (B)
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Lankarullan pidikkeet
Saat koneen mukana kolmenkokoiset lankarullan pidikkeet.
Useimpien rullatyyppien yhteydessä ei tarvita lankarullan
pidikettä muutoin kuin langan ollessa loppumassa rullalta. Jos
lanka juuttuu lankarullan yläosaan, pane sen päälle pidike.
Käytä aina hiukan rullaa suurempaa pidikettä, jotta lanka ei
takerru mihinkään. Pidikkeen litteän puolen pitää olla tiiviisti
lankarullaa vasten. Pidikkeen ja lankarullan väliin ei saa jäädä
lainkaan tyhjää tilaa.

Langat
Nykyään tarjolla on monenlaisia eri tarkoituksiin kehitettyjä
lankoja.
DESIGNER RUBY™ 90 -ompelukoneen lankatapit sopivat
kaikenlaisille langoille ja erikokoisille rullille. Katso Vinkkejä
langoitukseen, sivu 41 lisätietoa parhaan ompelutuloksen
saavuttamiseksi erityyppisillä langoilla ja käytettäessä
erikokoisia tai erilaisia lankarullia.

Yleisompelulanka
Yleisompelulanka on tekokuitua, puuvillaa tai sekoitetta.
Tällaista lankaa käytetään vaatteiden, kodintekstiilien ja
tilkkutöiden ompeluun.
Kirjontalanka
Kirjontalanka voi olla rayonia, polyesteriä, akryyliä tai
metallilankaa. Näistä langoista muodostuu hohtava pinta
kirjontakuvioihin ja koristeompeleisiin.
Kirjontalankaa ei yleensä käytetä puolassa paitsi, jos teet
kirjontakuviota kankaalle, jonka molemmat puolet tulevat
näkyviin käytettäessä sitä. Kevyttä kirjonnan alalankaa
käytetään usein puolassa. Ohuempi lanka ei muodosta paksua
kerrosta kirjontakuvion alapuolelle.
Huom: Kun käytät kirjonnassa metalli- tai litteää lankaa, tarvitset
ehkä suurempisilmäisen neulan. Myös kirjontanopeutta on usein syytä
alentaa.

Läpinäkyvä lanka
Läpinäkyvä monofilamenttilanka on yksisäikeinen
tekokuitulanka. Sitä käytetään tilkkutöiden tikkauksessa ja
muussa koristeompelussa. Puolaa tavallista hitaammin ja
puola vain puoliksi täyteen.
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Neulat
Ompelukoneen neulalla on tärkeä merkitys onnistuneessa
ompelussa. Käytä aina laadukkaita neuloja. Suosittelemme
neulajärjestelmää 130/705H. Koneen mukana toimitettavassa
neulapakkauksessa on kaikkia useimmin käytettyjä kokoja.
Käytä aina ompelulangalle sopivaa neulaa. Paksumpi
lankaa vaatii neulan, jonka silmä on tavallista suurempi.
Jos neulansilmä on liian pieni käyttämällesi langalle,
automaattinen langoitin ei ehkä toimi kunnolla.

Yleisneula
Yleisneulassa on hiukan pyöristetty kärki, ja niitä on
saatavana useassa eri koossa. Erityyppisten ja -painoisten
kankaiden yleisompeluun.
Stretchneula
Stretchneulassa on erityismuotoilu, jonka ansiosta joustavaan
kankaaseen ei tule hyppytikkejä. Neulosten, uima-asujen,
fleecen, keinomokan ja nahan ompeluun.
Kirjontaneula
Kirjontaneuloissa on erikoisvarsi, pyöristetty kärki ja hiukan
tavallista suurempi silmä, jotta langat ja kankaat eivät pääse
vahingoittumaan. Käytä kirjontaneulaa metalli- ja muiden
erikoislankojen kanssa kirjonnassa ja koristeompelussa.
Farkkuneula
Farkkuneulassa on terävä kärki, joten se työntyy
tiivissidoksiseen kankaaseen vahingoittumatta. Paksun
puuvillakankaan, denimin ja mikrokuitujen ompeluun.
Siipineula
Siipineulassa on kummassakin sivussa siivekkeet, jotka
tekevät kankaaseen pienet reiät ommeltaessa reikäompeleita
tai koristepäärmeitä luonnonkuitukankaisiin.

Tärkeää tietoa neulasta
Vaihda neula usein. Käytä aina suoraa ja terävää neulaa (A).
Vahingoittunut neula (B) saattaa aiheuttaa hyppytikkejä,
katketa tai aiheuttaa langan katkeamista. Se voi vahingoittaa
myös pistolevyä.
Älä käytä epäsymmetrisiä kaksoisneuloja (C), sillä ne voivat
vahingoittaa ompelukonetta.
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Neulan vaihtaminen
1. Aseta neula monitoimityökalun reikään.
2. Löysää neularuuvia yleistyökalulla.
3. Irrota neula.
4. Aseta uusi neula paikalleen monitoimityökalun avulla.
Työnnä neulaa ylöspäin sen litteä puoli takana, kunnes se
ei mene enää pidemmälle.
On hyvin tärkeää, että neula työnnetään perille asti,
jotta automaattinen langoitin toimisi kunnolla.
5. Kiristä neularuuvi yleistyökalulla.
Käytä yleistyökalun pyöristettyä päätä löysätessäsi ja
kiristäessäsi ruuvia. Yleistyökalu on magneettitoiminen,
joten ruuvi pysyy siinä kiinni, mikä helpottaa vaihtamista ja
estää ruuvin putoamisen ja katoamisen.
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Langoittaminen
Tarkista, että paininjalka on ylhäällä ja neula yläasennossa.
Huom: Kun käytät suurta lankakartiota, pane iso lankarullan pidin
litteä puoli ylöspäin ja kartiopidike lisälankatappiin lankarullan alle.
Se estää lankakartiota heilumasta.
Vinkki: Kun otat kartion pois lankatapista, kartiopidike saattaa
juuttua kartion sisään. Poista kartiopidike vetämällä sitä varovasti
ylöspäin.

Ylälangan pujottaminen
Useimpien lankatyyppien ja rullien kohdalla suositellaan
ylälangan langoittamista (vasemmasta) päälankatapista.
Jos langan tai ompelutuloksen suhteen ilmenee ongelmia,
lankarullan voi asettaa eri tavalla. Katso Vinkkejä
langoitukseen, sivu 41.
1. Pidä teleskooppilanganohjaimesta kiinni merkkien
kohdalta ja vedä sitä suoraan ylöspäin, kunnes ne
napsahtaa paikalleen.
2. Nosta molemmat lankatapit pystyasentoon. Aseta
lankarulla päälankatappiin (vasen).
Vie lanka molemmin käsin teleskooppilanganohjaimen
(A) vasemman klipsun taakse. Vie lanka oikealta
vasemmalle.
3. Pidä langasta kiinni molemmin käsin kuvan mukaisesti.
Vie lanka langanohjaimen alta (B) etukautta taakse. Vie
lanka taaksepäin ja vasemmalle langoitusuraan (C).
Huom: Jatka pitämällä langasta kevyesti kiinni langanohjaimen
(B) vierestä koko langoituksen ajan. Näin lanka kiristyy hieman,
jolloin se asettuu kunnolla langoitustielle.
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4. Vedä lanka kireyslevyjen (D) välistä. Vedä lanka alas
oikeanpuoleiseen langoitusuraan ja sitten ylös
vasemmanpuoleiseen uraan. Tuo lanka oikealta
langannostajaan (E), kunnes se napsahtaa paikalleen (F) ja
sitten alas vasenta langoitusuraa ja neulan lähellä olevaan
ohjaimeen (G) aivan neulan yläpuolella.
5. Pujota lanka automaattisen langoittimen avulla tai käsin.
Ennen automaattisen langoittimen käyttöä lue aina
ohjeet ja suosituksen tarkasti, katso Automaattisen
langoittimen käyttö, sivu 37.
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Automaattinen langoitin
Automaattisen langoittimen käyttö
Kiinteän langoittimen ansiosta langanpujotus sujuu
automaattisesti vain nappia painamalla.
Tarkista, että neula on kiinnitetty oikein ja työnnetty perille
saakka ennen automaattisen langoittimen käyttöä. Tarkista,
ettei neula ole vahingoittunut tai taipunut. Muista aina
käyttää suositusten mukaista lankaa ja neulakokoa.
Valitse oikea langan ja neulan yhdistelmä, sivu 38.
1. Vie lanka koukun (A) alle ja vedä se levyjen (B) väliin,
kunnes se napsahtaa paikalleen.
2. Vedä lanka ompelupään lankaveitseen ja katkaise liika
lanka vetämällä se takakautta lankaveitseen.
3. Paina ompelupäässä olevaa automaattisen langoittimen
painiketta. Paininjalka laskee automaattisesti langoituksen
aikana ja nousee jälleen, kun langoitus on päättynyt.

Langoitinta voi käyttää, jos neulakoko on 70-120. Langoitinta ei voi käyttää neulakoon ollessa 65 tai alle, eikä siipineulan tai
kaksois- tai kolmoisneulan kanssa.
Erikoislangat, kuten läpinäkyvä tai muu joustava lanka, metallilanka tai litteä metallilanka tai jotkin paksut langat ei ehkä tartu
oikein automaattisen langoittimen koukkuun. Jos näin käy, lanka ei mene neulansilmään. Kokeile automaattista langoitinta vielä
uudelleen tai pujota lanka käsin.
Muista aina pujottaa lanka etukautta taakse, kun langoitat neulan käsin.
Automaattista langoitinta ei voi käyttää yhdessä kaikkien DESIGNER RUBY™ 90 -ompelukoneen lisätarvikkeiden kanssa. Jotta
langoitin ja/tai lisätarvike eivät vahingoittuisi, suosittelemme automaattisen langoittimen käyttöä ennen lisätarvikkeen kiinnittämistä.
Toinen vaihtoehto on langoittaa tällöin käsin.
Kun napinläpimittari on kiinni koneessa ja aiot käyttää
langoitinta, nosta aina ensin jalan pyörä ylös, jotta langoitin
ja jalka eivät pääse vahingoittumaan.
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Valitse oikea langan ja neulan yhdistelmä
Langan paksuuden ja neulakoon yhdistäminen on erittäin tärkeää käyttäessäsi automaattista langoitinta. Sopimattomat yhdistelmät,
kuten paksu lanka ja ohut neula, voivat vahingoittaa langoitinta.
Älä käytä ohuita neuloja paksujen kankaiden ompeluun, koska neulat taipuvat silloin helposti. Automaattisen langoittimen käyttö
taipuneen neulan langoittamiseen voi vahingoittaa langoitinta.
Kangas

Lanka

Neula

Kudottu
kangas,
ohut

Sifonki, organza, batisti, Ohuet langat:
crepe de chine jne.
• ohut puuvilla-, polyesteri- tai silkkiompelulanka

Kudottu
kangas,
normaali

Ohut puuvilla,
tilkkutyökankaat,
kreppi, sametti jne.

Normaalipaksuiset langat:

Universal 130/705H

• ohut/normaali puuvilla- tai polyesteriompelulanka

80/12-90/14

Kudottu
kangas,
vahva

Denim, tweed, kanvas,
frotee jne.

Normaalipaksuiset/paksut langat:

Universal 130/705H

• normaali puuvilla- tai polyesteriompelulanka

90/14-110/18

Universal 130/705H
70/10-80/12

• rayonlanka kirjontaan

• rayonlanka kirjontaan

• ylälanka
• rayonlanka kirjontaan
Ohut
joustava

Trikoo, jerseyt jne.

Ohuet langat:

Stretch 130/705H-S

• ohut puuvilla- tai polyesteriompelulanka

75/11

• rayonlanka kirjontaan
Normaali
joustava

Vahva
joustava

Svetarineulokset,
paksut neulokset,
veluuri,
uimapukukankaat jne.

Normaalipaksuiset langat:

Stretch 130/705H-S

• normaali puuvilla- tai polyesteriompelulanka

90/14

• rayonlanka kirjontaan

Svetarineulokset, fleece Normaalipaksuiset langat:
jne.
• normaali puuvilla- tai polyesteriompelulanka

Stretch 130/705H-S
90/14

• rayonlanka kirjontaan
Nahka

Mokka ja nahka:

Normaalipaksuiset langat:

Stretch 130/705H-S

• normaali puuvilla- tai polyesteriompelulanka

90/14

• rayonlanka kirjontaan
Muovi

Muovi, tekonahka ja
mokka.

Normaalipaksuiset langat:

Universal 130/705H

• normaali puuvilla- tai polyesteriompelulanka

80/12

• rayonlanka kirjontaan
Huom: Erikoiskankaat ja -langat saattavat vaatia erikoisneulan käyttöä parhaan ompelutuloksen saavuttamiseksi. Kysy HUSQVARNA®
VIKING® -jälleenmyyjältä lisätietoa omaan ompelutyöhösi sopivista neuloista.
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Kaksoisneulan langoittaminen
Vaihda tavallinen neula kaksoisneulaan. Tarkista, että
paininjalka on ylhäällä ja neula yläasennossa.
Huom: Kun käytät suurta lankakartiota lisälankatapissa, pane iso
lankarullan pidin litteä puoli ylöspäin ja kartiopidike lisälankatappiin
lankarullan alle.

1. Nosta molemmat lankatapit pystyasentoon. Aseta
lankarulla kumpaankin lankatappiin.
Vie lanka molemmin käsin päälankatapista
teleskooppilanganohjaimen (A) vasemman klipsun taakse
oikealta vasemmalle ja aseta lanka sitten lisälankatapista
teleskooppilanganohjaimen (B) oikean klipsun taakse
oikealta vasemmalle
Huom: Älä pane lisälankatapista tulevaa lankaa
teleskooppilanganohjaimen kummankin klipsun taakse, koska
lanka kiristyisi silloin liikaa.
2. Pidä langoista kiinni molemmin käsin kuvan mukaisesti.
Vie langat langanohjaimeen alta (C) etukautta taakse. Vie
langat yhdessä takaisin langoitusuran (D) kautta.
Huom: Jatka pitämällä lankoja kevyesti langanohjaimen (C)
vieressä koko langoituksen ajan. Näin langat kiristyvät hieman,
jolloin ne asettuvat kunnolla langoitustielle.
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3. Vedä langat kireyslevyjen (E) välistä. Varmista, että toinen
lanka kulkee kireyslevyn vasemmalta ja toinen oikealta
puolelta.
Vedä lanka alas oikeanpuoleiseen langoitusuraan ja sitten
ylös vasemmanpuoleiseen uraan. Vie langat oikealta
langannostajaan (F), kunnes ne napsahtavat paikalleen
(G) ja alas vasemmanpuoleiseen uraan. Varmista, että
toinen lanka kulkee ylälangan ohjaimen (H) sisäpuolella ja
toinen ulkopuolella. Älä päästä lankoja kiertymään
toistensa ympärille.
4. Pujota langat neuloihin käsin.
Älä käytä automaattista langoitinta langoittaessasi
kaksoisneulaa!
Huom: Erikoislankojen, esimerkiksi metallilangan, vahvuus ja
epätasainen pinta lisäävät lankaan kohdistuvaa kitkaa. Kun
alennat langankireyttä, neula ei pääse katkeamaan.
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Vinkkejä langoitukseen
Nykyään tarjolla on monenlaisia eri tarkoituksiin kehitettyjä lankoja. Langan laatu ja tyyppi sekä myös lankarullaan muoto ja koko
voivat vaikuttaa langan käyttäytymiseen ompelussa. Langat voivat käyttäytyä eri tavoin sen mukaan, onko rulla täynnä vai lähes
tyhjä.
Jos ompelussa ilmenee ongelmia, kokeile seuraavia vinkkejä:
Huom: Kokeile ommelta aina ensin tilkulle.

Jos lankarulla nousee lankatapista
Kun lanka on loppumassa, se saattaa juuttua rullaan ja vetää
sen pois lankatapista. Pane lankarullan päälle pidike, jotta
rulla pysyy paikallaan. Käytä aina hiukan rullaa suurempaa
pidikettä, jotta lanka ei takerru mihinkään. Pidikkeen litteän
puolen pitää olla tiiviisti lankarullaa vasten. Pidikkeen ja
lankarullan väliin ei saa jäädä lainkaan tyhjää tilaa.

Jos lanka liukuu pystyssä olevaa lankarullaa pitkin
Jos lanka on liukasta ja purkautuu rullalta helposti ja luistaa
rullaa pitkin, se saattaa juuttua lankarullan alle lankatapin
ympärille ja katketa. Pane iso lankarullan pidin litteä puoli
ylöspäin lankatappiin lankarullan alle.
Jos lankarullan halkaisija on sama kuin suuren pidikkeen,
aseta lankaverkko kuvan mukaisesti alakautta lankarullan
ympärille ennen sen asettamista lankatappiin.
Huom: Estääksesi langan takertumisen tai liian suuren
langankireyden aseta lankaverkko niin, että se peittää vain kartion
alaosan, ei kapenevaa yläosaa

Jos lanka sotkeutuu tai kiertyy purkautuessaan rullalta
Jos käytät erikoislankaa ja pieniä lankarullia, lankatappi voi
olla vaaka-asennossa, koska lanka juoksee silloin helpommin
rullalta.
Aseta lankarulla lankatappiin. Älä aseta pidikettä rullan päälle,
koska se estäisi rullaa pyörimästä. Vedä lanka
teleskooppilanganohjaimeen ja langoita alla olevan ohjeen
mukaan. Ylälangan pujottaminen, sivu 35.
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Puolaaminen
Suosittelemme, ettet puolaa neulan kautta erikoislankoja,
kuten läpinäkyvää nailonlankaa tai muita joustavia lankoja tai
litteitä metallilankoja.
Huom: Puolaa erikoislangat aina tavallista hitaammin.
Huom: Kun käytät suurta lankakartiota, pane iso lankarullan pidin
litteä puoli ylöspäin ja kartiopidike lisälankatappiin lankarullan alle.
1. Aseta lankarulla lisälankatappiin.

A

Vie lanka molemmin käsin teleskooppilanganohjaimen
(A) oikean klipsun taakse. Vie lanka oikealta vasemmalle.
2. Vie lanka puolauksen langanohjaimeen (B) takakautta
eteen ja oikealle.
Vie lanka puolauksen langanohjaimen (C) läpi ja
kireyslevyjen (D) ympäri vasemmalta oikealle, sitten
langanohjaimeen (E), kuvan mukaisesti.
Joidenkin erikoislankojen kohdalla normaali
langoitusreitti saa aikaan sen, että puola täyttyy liian
tiukasti. Jos näin käy, ohita langanohjain (C) ja
langankireyslevy (D), niin lanka ei kiristy liikaa. Vedä
lanka langanohjaimesta (B) suoraan ohjaimeen (E).
3. Aseta tyhjä puola koneen alaoikealla olevaan
puolausakseliin. Puola menee siihen vain siten, että logo
on ylöspäin.
Puolat on tarkoitettu erityisesti DESIGNER
RUBY™ 90 -ompelukoneelle. Käytä vain
HUSQVARNA® VIKING® luokan 8 puolia.
Kiedo muutama kierros lankaa puolaan myötäpäivään ja
katkaise liika lankaveitseen (F).
4. Työnnä puolausvipu (G) puolaan päin. Näytölle ilmestyy
ponnahdusviesti. Voit säätää puolausnopeutta vetämättä
liukusäädintä. Käynnistä ja pysäytä puolaus
ponnahdusikkunan painikkeilla.

B

C

D

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

F

G
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Puolaaminen neulan kautta
Kun käytät samaa lankaa neulassa ja puolassa, on kätevää puolata neulan kautta, jolloin et joudu purkamaan langoitusta etkä
langoittamaan uudelleen.
Suosittelemme, ettet puolaa neulan kautta erikoislankoja, kuten läpinäkyvää nailonlankaa tai muita joustavia lankoja tai litteitä
metallilankoja. Hyvin paksuja tai karheita lankoja ei myöskään pidä puolata neula kautta, koska langankireys voi olla niille liian suuri,
jolloin neula saattaa katketa. Puolaa erikoislangat ohjeessa kuvatulla tavalla. Puolaaminen, sivu 42.
1. Tarkista, että paininjalka on ylhäällä ja neula yläasennossa.
2. Langoita kone ohjeessa neuvotulla tavalla. Ylälangan
pujottaminen, sivu 35.
3. Vedä lanka neulansilmästä paininjalan alta ja sitten ylös
oikealle.
Huom: Käytä metallista paininjalkaa, kun puolaat neulan kautta.
4. Vie lanka oikealta vasemmalle puolauksen
langanohjaimeen (A) ja vasemmalta oikealle
langanohjaimen (B) läpi.

A

5. Vie lanka suoraan puolauksen langanohjaimeen (C).
Huom: Ohita kireyslevyt, kun puolaat neulan kautta.
6. Pane puola puolausakseliin koneen oikeassa alareunassa.
Puola menee siihen vain siten, että logo on ylöspäin.
Puolat on tarkoitettu erityisesti DESIGNER
RUBY™ 90 -ompelukoneelle. Älä käytä muiden
ompelukoneiden puolia.
Kiedo muutama kierros lankaa puolaan myötäpäivään ja
katkaise liika lankaveitseen (D).
7. Työnnä puolausvipu (E) puolaan päin. Näytölle ilmestyy
ponnahdusviesti. Voit säätää puolausnopeutta vetämättä
liukusäädintä. Käynnistä ja pysäytä puolaus
ponnahdusikkunan painikkeilla.
8. Kun puola on täynnä, puolausvipu heilahtaa takaisin, ja
puolaus pysähtyy automaattisesti. Ponnahdusikkuna
sulkeutuu. Ota puola pois ja katkaise lanka puolauksen
lankaveitseen (D).

B

C

E

D

2 Valmistelut

43

Huom: Jos puolaaminen neulan kautta aiheuttaa ongelmia ja käytössä
on suuri lankakartio, siirrä kartio lisälankatappiin ja käytä sen sijaan
teleskooppilanganohjaimen oikeanpuoleista klipsua. Pane iso
lankarullan pidin litteä puoli ylöspäin ja kartiopidike lisälankatappiin
lankarullan alle.

Puolan asettaminen
Käytä aina puolia, jotka on tarkoitettu juuri tälle
DESIGNER RUBY™ 90 koneelle.
1. Avaa puolakotelon kansi painamalla vapautuspainiketta
oikealle (A). Ota kansi pois.
2. Aseta puola puolakoteloon. Puola menee paikalleen vain
siten, että logo on ylöspäin. Puola pyörii vastapäivään
vetäessäsi langasta.
3. Pane sormesi puolan päälle, jotta se ei pääse pyörimään,
ja vedä lankaa napakasti oikealle ja sitten vasemmalle
kiristysjouseen (B), kunnes se napsahtaa paikalleen. Jatka
langoitusta kohdan (C) ympäri ja oikealle lankaveitseen
(D).
4. Pane puolakotelon kansi takaisin paikalleen. Katkaise
lanka vetämällä sitä vasemmalle.

Paininjalan vaihtaminen
1. Tarkista, että neula on yläasennossaan. Vedä paininjalkaa
itseesi päin.
2. Kohdista jalan poikkipiena paininjalan istukassa olevaan
uraan. Työnnä jalka aukkoon, kunnes se napsahtaa
paikalleen.
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Napinläpimittarin kiinnittäminen
1. Kiinnitä koneeseen napinläpimittari.
2. Pane pistoke paikalleen ompelupään takana olevaan
lisätarvikepistorasiaan niin, että kolme pilkkua ovat
ulospäin.

Kun napinläpimittari on kiinni koneessa ja aiot käyttää
automaattista langoitinta, nosta aina ensin jalan pyörä ylös,
jotta langoitin ja jalka eivät pääse vahingoittumaan.

Q-jalan kiinnittäminen
1. Irrota paininjalan istukka yleistyökalulla.
Huom: Älä irrota paininjalan istukan ruuvia yleistyökalusta
avattuasi sen. Yleistyökalu on magneettitoiminen, joten ruuvi pysyy
siinä kiinni, mikä helpottaa vaihtamista ja estää ruuvin
putoamisen ja katoamisen.
2. Aseta Q-jalka paininjalan tankoon takaa päin niin, että
jalan reikä on kohdakkain painintangon reiän kanssa.
Laske neula jalan reikään kääntämällä käsipyörää itseesi
päin. Jalan varsi pitää asettaa neularuuvin taakse. Kiinnitä
ja kiristä paininjalan istukan ruuvi yleistyökalulla.

Käytä yleistyökalun pyöristettyä päätä löysätessäsi ja
kiristäessäsi ruuvia. Yleistyökalu on magneettitoiminen,
joten ruuvi pysyy siinä kiinni, mikä helpottaa vaihtamista ja
estää ruuvin putoamisen ja katoamisen.
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Suoraommelpistolevyn käyttöönotto
Suoraommelpistolevyä suositellaan käytettäväksi aina
kirjonnassa. Sitä voidaan käyttää myös eri tekniikoissa
ompelutilassa, esim. tilkkujen yhdistämisessä.
Suoraommelpistolevyssä on tavallista pienempi reikä, joka
pitää kankaan neulan lähellä ja estää sitä vetäytymästä puolaalueelle etenkin sauman alussa ja/tai lopussa.
1. Irrota paininjalka. Avaa puolakotelon kansi painamalla
vapautuspainiketta oikealle (A). Ota kansi pois.
2. Tarkista, että syöttäjä on alhaalla. Aseta yleistyökalu
pistolevyn alle kuvan mukaisesti ja nosta pistolevy
varovasti pois paikaltaan.
Huom: Laske syöttäjä painamalla paininjalan nosto ja lisänosto
-painiketta.
Huom: When changing the needle plate, clean any lint and threads
from the bobbin area.
3. Syöttäjän ollessa alhaalla aseta pistolevy paikalleen niin,
että se sopii takaosassa olevaan nipukkaan (B). Paina
suoraommelpistolevyä, kunnes se napsahtaa paikalleen.
Pane puolakotelon kansi takaisin paikalleen.
Estääksesi neulan katkeamisen tai pistolevyn
vahingoittumisen ota pois kaikki tarvikkeet, jotka eivät sovi
käytettäviksi suoraommelpistolevyn kanssa. Tällaisia ovat
esimerkiksi kaksoisneula ja siipineula.

46

2 Valmistelut

3 Kirjontavalmistelut

Kirjontalaite
(tyyppi EU 22)
1. Kirjontalaitteen pistorasia
2. Kirjontakehän kiinnitys
3. Kirjontavarsi
4. Kirjontalaitteen vapautuspainike (alapuolella)
5. Korkeudensäätöjalat

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

Kirjontakehän yleiskuva
1. Kirjontakehän liitäntä
2. Ulkokehä
3. Sisäkehä
4. Keskimerkit
5. Pikasalpa
6. Kiristysruuvi
7. Urat kiinnitysklipsulle

Q-jalka
Q-jalkaa suositellaan käytettäväksi aina kirjonnassa.
Katso Q-jalan kiinnittäminen, sivu 45.

Suoraommelpistolevy
Suoraommelpistolevyä suositellaan käytettäväksi aina
käytettäessä kirjontakehää.
Katso Suoraommelpistolevyn käyttöönotto, sivu 46.
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Kirjontakuviot
Koneen mukana saat lähes 800 kuviota. Nämä kuviot sekä
kahdeksan kirjontafonttia, esitetään DESIGNER
RUBY™ 90 mallikirjasessa.

DESIGNER RUBY™ 90 Mallikirjanen
SelailemallaDESIGNER RUBY™ 90 mallikirjasta näet kaikki
kuviot ja fontit.
Siinä on kuvat kaikista kuvioista sekä tiedot tikkimäärästä,
kuvion koosta, täydellinen väriluettelo sekä tarvittaessa tiedot
erikoistekniikoista.

Kirjontalaitteen liittäminen koneeseen
1. Liu'uta tarvikelaatikko pois paikaltaan.
2. Liu'uta kirjontalaite vapaavarteen, kunnes se napsahtaa
paikalleen koneen takana olevaan kojevastakkeeseen.
Säädä tarvittaessa jalkoja niin, että kone ja kirjontalaite
ovat samalla korkeudella. Jos virta ei ole kytkettynä, kytke
se nyt.
3. Jos olit jo valmiiksi kirjontatilassa tai siirtyessäsi siihen
palauttaa ponnahdusviesti kehottaa tyhjentämäÄn
kirjonta-alueen ja irrottamaan kehän kirjontalaitteen
kalibrointia varten. Paina OK. Kone kalibroi, ja
kirjontavarsi siirtyy valmiusasemaan.
Huom: ÄLÄ kalibroi konetta kehän ollessa kiinni kirjontalaitteessa,
sillä se voisi vahingoittaa neulaa, paininjalkaa, kehää ja/tai
kirjontalaitetta. Ota kaikki tavarat pois koneen lähistöltä ennen
kalibrointia, jotta kirjontavarsi ei törmää mihinkään kalibroinnin
aikana.

Kirjontalaitteen irrottaminen
1. Kun lopetat kirjonnan, siirrä suojakoteloa varten
kirjontavarsi parkkiasentoon. Katso parkkiasento.
2. Paina vasemmalla kirjontalaitteen alareunassa olevaa
painiketta (A) ja irrota kirjontalaite liu'uttamalla sitä
vasemmalle.
3. Säilytä kirjontalaitetta alkuperäisessä styrox-pakkauksessa,
ja sitä pehmeässä suojakotelossaan.
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Kankaan pingottaminen
Varmistat parhaan kirjontatuloksen asettamalla tukikankaan
kirjottavan kankaan alle. Pingota kangas ja tukikangas
tasaisesti ja napakasti.
1. Avaa ulkokehän pikasalpa (A) ja löysää ruuvia (B). Irrota
sisäkehä. Aseta ulkokehä tukevalle ja tasaiselle alustalle
niin, että ruuvi on alaoikealla (B). Kehän alareunan
keskellä on pieni nuoli, jonka tulee olla kohdakkain
sisäkehän nuolen kanssa.
2. Aseta kangas ja tukikangas oikeat puolet ylöspäin
ulkokehän päälle. Aseta sisäkehä kankaiden päälle niin,
että pieni nuoli on sen alareunassa. Jos näet sisäkehän
alaosassa kehäkoon merkin, kehä on kiinnitetty oikein.
3. Työnnä sisäkehä napakasti ulkokehän sisään.
4. Sulje pikasalpa (A). Voit säätää ulkokehän kireyttä ruuvilla
(B). Kankaan tulee olla täysin tiukkana kehällä.
Huom: Kun kirjot lisää kuvioita samalle kankaalle, avaa pikasalpa,
siirrä kehä uuteen kohtaan kankaalle ja sulje pikasalpa. Kun vaihdat
kangastyyppiä, joudut ehkä säätämään kiristysruuvia. Älä sulje
pikasalpaa väkisin.

Liu'uta kehä paikalleen/pois.
Liu'uta kehän liitin kiinnikkeeseensä (A) edestä taaksepäin,
kunnes se napsahtaa paikalleen.
Irrota kehä kirjontavarresta painamalla harmaata painiketta
(B) ja liu'uttamalla kehä itseesi päin.
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4 Multi-touch-näyttö

Yleiset toiminnot
Seuraavia näytön toimintoja käytetään usein.

OK
Vahvistaa asetukset ja ponnahdusviestit, palaa edelliseen
ikkunaan.

Peruuta
Peruuttaa asetukset ja ponnahdusviestit, palaa edelliseen
ikkunaan.

Kirjonnan muokkaustila
Kirjonnan muokkaustila -ikkunan oikeassa alanurkassa on
GO-kuvake. Paina painiketta päästäksesi kirjonta-tilaan

Kirjontatila
Paina paluupainiketta kirjontatilan oikeassa alakulmassa
palataksesi kirjonnan muokkaustilaan.

Touch & Hold
Joillakin kuvakkeilla on lisätoimintoja, mitä ilmaisee nuoli
oikeassa alakulmassa. Kun haluat päästä näihin toimintoihin,
pidä kuvaketta alaspainettuna muutama sekunti.
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Yläpalkki
Yläpalkissa on kuvakkeet seuraavia toimintoja varten: WiFi,
mySewnet™, langaton ohjelmistopäivitys, aloitusnäyttö,
pikaohje, asetukset ja siirtyminen ompelu- ja kirjontatilan
välillä.
Huom: Kaikki toiminnot eivät välttämättä ole aina käytettävissä
samanaikaisesti.

1.

WiFi

5.

Asetukset

2.

mySewnet™

6.

3.

Päänäyttö

Siirtyminen ompelu- ja
kirjontatilan välillä

4.

Quick help (Pika-apu)

WiFi
Paina yläpalkin WiFi-painiketta ja aktivoi WiFi. Valitse sopiva
esiin tulevista verkoista. Jos verkko on suojattu salasanalla,
sinua pyydetään kirjoittamaan salasana.
Voit muodostaa myös asetuksissa yhteyden verkkoon, jossa
on WiFi.
Jos et saa signaalia tai jos signaalin voimakkuus on heikko,
katso vian etsintä.
WiFi on kytketty, vahva signaali.

WiFi on kytketty, keskivahva signaali.

WiFi on kytketty, heikko signaali.

WiFi on kytketty, mutta verkko ei toimi
kunnolla.
WiFiä ei ole kytketty. Muodosta yhteys
verkkoon WiFi-painikkeen tai WiFiasetustenavulla.
Lue lisää WiFistä koneen WiFi-kappaleesta.

4 Multi-touch-näyttö
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mySewnet™
PainamySewnet™-painiketta yläpalkissa ja paina sitten
kirjautumispainiketta. Kirjausu mySewnet™ tilillesi tai luo uusi
mySewnet™ tili.
Kirjautuneena sisään näet, kuinka paljon vapaata tilaa
mySewnet™ pilvipalvelussa on jäljellä.
Synkronoinnin tila mySewnet™ näkyy yläpalkin painikkeessa:
Jos koneesi ei voi muodostaa yhteyttä mySewnet™-pilveen tai
ei synkronoi, katsovianmääritys.
Kaikki koneen ja mySewnet™-pilvipalvelun
tiedostot synkronoidaan.
Laite synkronoi parhaillaan tiedostoja
mySewnet™-pilvipalvelun kanssa.

mySewnet™-pilvipalvelu ei voi synkronoida
tietokoneen kanssa. Tarkista, onko vapaata
tilaa saatavilla mySewnet™-pilvipalvelussa.
Olet kirjautuneena mySewnet™-tilillesi, mutta
koneessa ei ole WiFi-yhteyttä. Kytke kone
WiFi-verkkoon.
Et ole kirjautuneena mySewnet™-tilillesi.
Kirjaudu sisään tai luo mySewnet™-tili , jotta
voit synkronoida tiedostoja koneelta
mySewnet™-pilvipalveluun.
Lue lisää mySewnet™pilvipalvelusta mySewnet™-luvusta.

Langaton ohjelmistopäivitys
Voidaksesi saada uusimman ohjelmiston langattomasti sinun
täytyy muodostaa yhteys verkkoon WiFillä. Kun yhteys on
luotu., kone etsii automaattisesti saatavilla olevan
ohjelmistopäivityksen. Lataa ja asenna uusin lait ohjelmisto
painamalla yläpalkin ohjelmistopäivityspainiketta.
Lue lisää langattoman laiteohjelmiston päivityksestä kohdasta
ohjelmistopäivitys WiFin avulla.

Aloitusnäyttö
Aloitusnäytössä n paljon opastusta, inspiraatiota ja apua.
Täältä löydät JoyOS ADVISOR™-toiminnon, joka sisältää
ompelu-, tikkaus- ja kirjontaopastuksen, joka ohjaa sinua
käyttämään erilaisia tekniikoita ja valitsee automaattisesti
oikeat asetukset.
Saat vinkkejä ja inspiraatiota mySewnet™ blogin kautta,
käyttöohjeesta saat apua välittömästi ja tietokeskuksessa on
useita oppaita ja ompeluohjeita.
Lue lisää aloitusnäytöstä.
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Quick Help (Pika-apu)
Paina yläpalkissa olevaa Quick Help -painiketta. Paina
kuvaketta tai näytön osaa, josta haluat lisätietoa.
Jotkin Quick Help -ohjeet viittaavat sisäänrakennettuun
käyttöohjeeseen. Painamalla painiketta saat esiin
sisäänrakennetun käyttöohjeen.

Asetukset
Avaa asetukset-ikkuna painamalla asetukset-painiketta.
Suositellut asetukset määritetään automaattisesti, kun
ompeleita ja/tai kuvioita ladataan JoyOS ADVISOR™
projektivalikosta. Tämä näkyy huutomerkillä asetuksetpainikkeessa. Avaa asetukset painamalla painiketta, niin näet,
mitä asetuksia on muutettu.

Ompelu-/kirjontatilan valinta
Voit liikkua ompelu- ja kirjontatilan välillä painamalla
yläoikeassa kulmassa olevaa ompelu/kirjontatilan kuvaketta.

Ompelutila

Kirjontatila

4 Multi-touch-näyttö
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WiFi-esittely
DESIGNER RUBY™ 90-koneessa on WiFi, jonka avulla
voit yhdistää laitteesi langattomasti mySewnet™ palveluihin.

Näin otat käyttöön WiFin
Paina WiFi-painiketta ja aktivoi WiFi. Valitse sopiva esiin
tulevista verkoista. Jos verkko on suojattu salasanalla, sinua
pyydetään kirjoittamaan salasana pop-up-ikkunaan.
Paina "tiedot"-painiketta avataksesi ponnahdusikkunan, jossa
on tiedot verkosta. Voit myös nähdä signaalin voimakkuuden
ja jos verkko on suojattu salasanalla. Se on merkitty suljetulla
riippulukolla.
Voit muodostaa myös WiFi-asetuksissa yhteyden verkkoon,
jossa on WiFi.
Jos et saa signaalia tai jos signaalin voimakkuus on heikko,
katso vian etsintä.
WiFi on kytketty, vahva signaali.

WiFi on kytketty, keskivahva signaali.

WiFi on kytketty, heikko signaali.

WiFi on kytketty, mutta verkko ei toimi
kunnolla.
WiFiä ei ole kytketty. Muodosta yhteys
verkkoon WiFi-painikkeen tai WiFiasetustenavulla.

Piilotettu verkko
Muodosta yhteys piilotettuun verkkoon painamalla painiketta.
Avaa ponnahdusikkuna painamalla painiketta, johon voit
kirjoittaa piilotetun verkon nimen.
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Ohjelmistopäivitys WiFi-yhteyden
avulla
On aina suositeltavaa asentaa koneeseen uusin ohjelmisto.
Voidaksesi saada uusimman ohjelmiston langattomasti sinun
täytyy muodostaa yhteysverkkoon WiFillä Kun yhteys on
luotu., kone etsii automaattisesti saatavilla olevan
ohjelmistopäivityksen. Jos kone on havainnut, että
käytettävissä on uudempi laiteohjelmisto, laiteohjelmiston
päivityspainike on näkyvissä. Lataa ja asenna uusin
laiteohjelmisto painamalla painiketta.
Kun päivitys on valmis, kone käynnistyy automaattisesti.
Tarkista laiteohjelmistoversion numero kohdassa asetukset,
koneen tiedot.
Tieto siitä, että laitteessa ei ole
uusinta laiteohjelmistoa.
Painamalla painiketta avaat
ponnahdusikkuna uusimman
ohjelmiston lataamista ja
asentamista varten..
Laiteohjelmiston
päivityspainikkeessa näkyy
pyörivä pyörä, joka ilmaisee,
että laiteohjelmistoa ladataan.
Laiteohjelmiston
päivityspainikkeessa näkyy
huutomerkki, joka ilmoittaa,
että ladattuna on
laiteohjelmisto, joka odottaa
asentamista.
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Ohjelmistopäivitys USB-laitteen avulla
Käy HUSQVARNA® VIKING® verkkosivulla
www.husqvarnaviking.com ja etsi oma koneesi. Täältä löydät
saatavilla olevat päivitykset.
1. Lataa päivitysohjelman zip-tiedosto. Pura tiedosto ja
kopioi tiedosto (.clo) USB-laitteeseen.
Huom: Älä muuta tiedoston nimeä tai kopioi tiedostoa USBlaitteen aiemmin luotuun kansioon.
Huom: Varmista, että USBtikulla ei ole vanhaa
ohjelmistopäivitystiedostoa (. clo), kun kopioit uuden
ohjelmistopäivitystiedoston (.clo). Tiedostonimi ei ole yksilöllinen.
2. Sammuta virta koneesta. Yhdistä USB-kirjontatikku, jolle
latasit uuden ohjelmaversion, koneesi USB-porttiin.
3. Pidä ompelupään oikealla puolella oleva
taaksesyöttöpainikealas painettuna ja kytke koneeseen
virta on/offpainikkeella. Vapauta taaksesyöttöpainike,
kun näytössä näkyy päivityskuvake.
4. Laiteohjelmiston päivitys on todennettu ja asennettu.
Laite saattaa käynnistyä uudelleen useita kertoja
päivitysprosessin aikana. Älä sammuta konetta.
5. Kun päivitys on valmis, kone käynnistyy automaattisesti.
Tarkista laiteohjelmistoversion numero kohdassa
asetukset, koneen tiedot.
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Maksuton ohjelmisto (PC ja MAC)
Koneeseesi on saatavilla tietokoneohjelmisto. Sen mukana
saat seuraavat ominaisuudet:
• mySewnet™-pilvipalvelun synkronointityökalun avulla voit
synkronoida koneesi sisällön mySewnet™-pilveen ja
ompelukoneesi tietokoneella olevassa kansiossa. Vedä ja
pudota tiedostot tietokoneesi kansioon, niin tiedostot
siirretään automaattisesti pilvipalveluun,mySewnet™ jolloin
ne ovat käytettävissä koneelta ollessasi kirjautuneena
mySewnet™-tilille.
• QuickFont -ohjelmalla voit luoda rajattoman määrän
kirjontafontteja lähes kaikista tietokoneesi TrueType™- ja
OpenType™-fonteista.
• Yhdistä kone Windows Exploreriin voidaksesi käsitellä
kirjontakuvioita: katsella kuvioita pienoiskuvina, lukea
erimuotoisia kirjontatiedostoja, lisätä kuvioihin komentoja
ja paljon muuta.
KäyHUSQVARNA® VIKING® verkkosivulla
www.husqvarnaviking.com saadaksesi tukea. Valitse koneesi
malli ja lataa ohjelmisto.
Lisätietoa ja yksityiskohtaiset asennusohjeet löydät
lataussivulta.
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mySewnet™ Palvelut
mySewnet™ Palvelut sisältävät seuraavaa:
• mySewnet™-tili – henkilökohtainen kirjautumispohjainen
tili, jolla voit käyttää eri mySewnet™-palveluita.
• mySewnet™-pilvi – Pilvipohjainen palvelu, jossa voit
tallentaa ja päästä käsiksi omiin tiedostoihisi kolmesta eri
paikasta, joita ovat: mySewnet™-pilvikansio
ompelukoneellasi mySewnet™ pilvisynkronointi
tietokoneellasi sekä mySewnet™-valikko.
• mySewnet™ sovellukset – Useita sovelluksia on ladattavissa
ilmaiseksi mobiililaitteellesi. Voit esimerkiksi nähdä
nykyisen koneen ja kirjontatilan mySewMonitorsovelluksella.
• mySewnet™-valikko – reitti kaikkiin verkkopalveluihin,
jotka ovat käytettävissä, kun sinulla on mySewnet™ -tili.
• mySewnet™-kirjasto – tilauspalvelu, josta pääset käsiksi
tuhansiin kirjontamalleihin. Käy verkkosivustollamme, lue
lisää tästä palvelusta ja aloita tilauksesi.
• mySewnet™-blogi – voit tutkia uusimpia tuoteuutisia,
ompeluohjeita ja inspiroitua!

mySewnet™-tili
Rekisteröi tili voidakseen käyttää mySewnet™-palveluita. Voit
luoda tilin mySewnet™ -painikkeella mySewnet™ tai -asetuksissa.
Paina "Rekisteröi uusi tili"-painiketta ja täytä vaaditut tiedot.
Tili voidaan luoda myös- mySewnet™
husqvarnaviking.mysewnet.comvalikon kautta.
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mySewnet™-pilvi
mySewnet™-pilvi on palvelu, jossa tallennat ja käytät
henkilökohtaisia tiedostoja, projekteja, ompeleita ja kuvioita
Internetin välityksellä tietokoneen kiintolevyn sijasta. Se on
kaikkien mySewnet™-pilvipalvelua tukevien koneiden
omistajien ja käyttäjien käytettävissä. mySewnet™-pilvipalvelu
tarjoaa helpon tavan hallita ja käyttää henkilökohtaisia
tiedostoja eri laitteista:
• mySewnet™ -toimintoa tukeva kone.
• PC tai MAC
• Älypuhelin tai tabletti.
Koneen synkronoinnin tila mySewnet™ näkyy yläpalkin
painikkeessa:
Kaikki tietokoneen ja mySewnet™-pilvipalvelun
tiedostot synkronoidaan.
Laite synkronoi parhaillaan tiedostoja
mySewnet™-pilvipalvelun kanssa.

mySewnet™-pilvipalvelu ei voi synkronoida
tietokoneen kanssa. Tarkista, onko
-pilvipalvelussamySewnet™ käytettävissä tilaa.
Olet kirjautuneena tilillesi,mySewnet™ mutta
yhteyttä mySewnet™-palvelimeen ei ole.

Et ole kirjautuneena mySewnet™-tilillesi.
Kirjaudu sisään tai rekisteröi mySewnet™ -tili,
niin voit synkronoida tiedostoja koneesta
mySewnet™-pilvipalveluun.
Jos tietokone ei voi muodostaa yhteyttä mySewnet™-pilveen
tai ei synkronoi, katsovianmääritys.

Käytetty tila mySewnet™-pilvessä
mySewnet™-pilveen voit tallentaa kuvioita, fontteja, ompeleita
ja muita tiedostoja laitteesta.
PainamySewnet™-painiketta yläpalkissa tai siirry mySewnet™
-asetuksiin. Kun vapaata muistia on jäljellä vain vähän, kone
hälyttää siitä kerran. Jos jatkat tallentamista muistiin, kone ei
muistuta asiasta ennen kuin muisti on aivan täynnä. Vapauta
tilaa poistamalla tai siirtämällä tiedostoja USB-laitteeseen.
Huom: mySewnet™-pilvitila aktivoituu, kun kirjaudut mySewnet™
tilillesi ensimmäisen kerran tietokoneelta.
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mySewnet™-pilvisynkronointityökalun
asentaminen tietokoneelle
Asenna mySewnet™-pilvisynkronointityökalu tukemaan
tietokoneen paikallisen kansion synkronointia mySewnet™pilveen tallennetun sisällön kanssa.
Jos haluat ladata mySewnet™-pilvisynkronointityökalun
tietokoneellesi ja saada yksityiskohtaisia asennusohjeita, siirry
kohtaan cloud.mysewnet.com

Sovellukset
Useita sovelluksia on ladattavissa ilmaiseksi mobiililaitteellesi.
Käy sivuillamme, niin voit lukea lisää
sovellusvalikoimastamme. Voit ladata ne suoraan App
Storesta ja Google Playsta.

mySewnet™ Valikko
mySewnet™-valikosta pääset kaikkiin verkkopalveluihin, jotka
ovat saatavilla mySewnet™-tilin haltijoille.
Valikon kauttawww.husqvarnaviking.com-kohdassa pääset
käyttämään seuraavia palveluita:
• Tili – tässä voit rekisteröityä ja käsitellä tiliäsi.
• mySewnet™-pilvi – voit hallita henkilökohtaisia tiedostojasi.
Tiedostot synkronoidaan automaattisesti DESIGNER
RUBY™ 90-koneen mySewnet™ -pilvikansion ja
mySewnet™-pilvisynkronointityökalun kanssa.
• Apukeskus – Saat apuamySewnet™-sovellusten ja
palveluiden käytön aloittamiseen.
• Project Creator – verkkopalvelu, jossa luot ja jaat
yksityiskohtaisia työohjeita.

mySewnet™-kirjasto
mySewnet™ Kirjasto on tilauspalvelu, josta pääset käsiksi
tuhansiin kirjontamalleihin. Käy verkkosivustollamme, lue
lisää tästä palvelusta ja aloita tilauksesi.
Jos sinulla on tilaus, WiFi on yhdistetty ja olet kirjautunut
mySewnet™-tilillesi mySewnet™, kirjastovalikko näkyy
koneellasi. Täällä voit selata ja valita kaikista mySewnet™
kirjaston kuvioista.
Lue lisää mySewnet™kirjastosta

mySewnet™ Blogi
mySewnet™-blogissa voit tutkia uusimpia tuoteuutisia,
ompeluohjeita ja inspiroitua!
Koneen on oltava yhteydessä WiFi-verkkoon voidaksesi
nähdä syötteen.
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6 Aloitusnäyttö

Aloitus näyttö – yleiskuvaus
Aloitusnäytössä n paljon opastusta, inspiraatiota ja apua.
Täältä löydät JoyOS ADVISOR™-toiminnon, joka sisältää
ompelu-, tikkaus- ja kirjontaopastuksen, joka ohjaa sinua
käyttämään erilaisia tekniikoita ja valitsee automaattisesti
oikeat asetukset.

Saat ideoita ja inspiraatiota mySewnet™-blogista, perehdyt
käyttöohjeeseen saadaksesi apua tai löytääksesi opastuksia ja
ompeluohjeita tietokeskuksesta.
Huom: Kuvat voivat näyttää erilaisilta kuin näyttö ja/tai kone sen
mukaan, mikä konemalli ja väriasetukset sinulla on. Kaikki toiminnot
on vahvistettu tälle mallille paikkansapitäviksi.

1.

Käyttäjäprofiili

8.

2.

Kirjaudu sisään/ulos mySewnet™-tilille/
tililtä

Pienennä tai laajenna
JoyOS ADVISOR™-projektitiedostoja

15. Pääsivun painike

9.

JoyOS ADVISOR™-projektitiedostot

16. Muokkaa koneen lempinimeä

3.

mySewnet™suodata blogimerkintöjä

4.

mySewnet™ blog posts*

10. Jatka JoyOS ADVISOR™projektitiedostoa

5.

JoyOS ADVISOR™-toiminto

11. Lataa Smart Save

6.

Kankaan valinta

12. JoyOS ADVISOR™-projekti-ikkuna

7.

Tekniikan valinta

13. Käyttöohje

66

6 Aloitusnäyttö

14. Aloita uusi

17. Tervetulokeskus
18. Pienennä/Laajenna mySewnet™-blogi
19. Etsi

Käyttäjäprofiili
Jos et ole kirjautuneena mySewnet™-tilillesi,
kirjautumispainikkeessa on merkki. Kun olet kirjautuneena
mySewnet™-tilillesi, käyttäjänimesi näytetään. Saat tietoja
esimerkiksi siitä, kuinka kauan olet käyttänyt ompelukonetta.

Tervetulokeskus
Laite antaa sinulle vinkkejäJoyOS ADVISOR™projektitiedostoista.
Jos napsautat Muokkaa koneen lempinimeä -painiketta, voit
muuttaa laitteen nimeä.
Tämä voi olla hyödyllistä, jos omistat useamman
ompelukoneen. Nimi näkyy näytönsäästäjässä.
Voit muuttaa koneen lempinimeä myös asetussivulla.

mySewnet™ -blogi
mySewnet™-blogissa voit tutkia uusimpia tuoteuutisia,
ompeluohjeita ja inspiroitua!
Paina julkaisua lukeaksesi koko sisällön.
Koneen on oltava yhteydessä WiFi-verkkoon voidaksesi
nähdä syötteen.
*mySewnet™ Blogi on käytettävissä vain valituilla alueilla.
Jos et näe blogia aloitusnäytöllä, se ei ole saatavilla omalla
kielelläsi.

Suodata mySewnet™-blogimerkintöjä
Voit suodattaa blogimerkintöjä perusteena:
• Ompeluohjeet
• Mitä uutta
• Vinkkejä
• Pysy yhteydessä
• mySewnet™-kirjasto

Pienennä/Laajenna mySewnet™-blogi
Voit minimoida mySewnet™ blogi-välilehden painamalla
Pienennä/Laajenna. Paina uudelleen laajentaaksesi ja
nähdäksesi blogimerkinnät.

Aloitus näyttö — yleiset toiminnot
Etsi
Painamalla Paina-välilehteä näytölle avautuu ikkuna, josta voit
etsiä käyttöohjeesta haluamasi kohdanJoyOS ADVISOR™.
Kirjoita hakuaihe ja paina OK. Kone näyttää hakutulokset.
Voit myös etsiä käyttöoppaasta haku-välilehden, jonka avulla
voit etsiä käyttöoppaasta haluamasi kohdan.
6 Aloitusnäyttö
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Pienennä tai laajenna projektitiedostot
Laajenna kaikkien käytettävissä olevien projektitiedostojen
näkymä painamalla painiketta.
Valitse tässä näkymässä kankaan ja tekniikan valinta ei tule
näkyviin.
Palaa oletusnäkymään painamalla uudelleen Pienennä/
Laajenna projektitiedostot

Aloita uusi
Aloita aina valitsemalla käyttämäsi kangas. Jos haluat aloittaa
ompelun lataamatta ompelutekniikkaa, paina Aloita uusipainiketta oikeassa alakulmassa. Päädyt ompelutilaan, ja
oletuksena on valittuna kangas ja suoraompelu.
Ompelutilassa voit tarkastella ja valita kaikki koneen
sisäänrakennetut ompeleet ommelvalikosta.
Jos haluat aloittaa kirjonnan lataamatta kirjontatekniikkaa,
paina Aloita uusi -painiketta oikeassa alakulmassa. Siirryt
kirjonnan muokkaustilaan. Kaikki sisäänrakennetut kuviot
näkyvät kuviovalikossa.

Jatka
Jos lataan jonkin tekniikan ja siirryt uudelleen aloitusnäyttöön,
näkyviin tulee jatka-painike, jossa on nykyinen ladattu
JoyOS ADVISOR™-projekti. Ompelussa voit valita toisen
kankaan. Paina jatka-painiketta, jos haluat ladata valitun
kankaan nykyiseen JoyOS ADVISOR™- projektiin.

Lataa Smart Save
Smart Save muistaa ja tallentaa kaikki ompelu- ja
kirjontasäädöt ja asetukset. Tämän ansiosta voit sammuttaa
koneen ja jatkaa ompelua myöhemmin.
Siirry vain aloitusnäyttöön ja paina Lataa Smart Save
-painiketta. Laite lataa ompeleen, kirjonnan ja asetukset
sellaisina kuin Smart Save viimeksi tehtiin.
Lue lisää Smart Savesta.

Projektivalikko
Projektivalikossa suositellut ompeleet ja/tai kuviot näytetään
sillä hetkellä ladatussa ompelu/kirjontatekniikassa.

Projekti-ikkuna
Kun lataat JoyOS ADVISOR™ projektin
JoyOS ADVISOR™-toiminnosta, se näkyy projektiikkunassa, joka on aina käytettävissä näytöllä. Kun projektiikkuna on pienennettynä, laajenna se painamalla painiketta.
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JoyOS ADVISOR™ Projekti-ikkuna – yleiskuva
1. Siirrä projekti-ikkunaa näytöllä saadaksesi näkyviin
painikkeet, jotka saattavat olla piilossa.
2. Pienennä tai suurenna ikkunan tekstiä painamalla
painiketta A- tai A +.
3. Valitse käytettävä kangas. Työhön ladatuissa ompeleissa
on valmiina sopiva asetukset valitsemallesi kankaalle.
4. Pienennä painamalla oikeassa yläkulmassa. Laajenna se
uudelleen painamallaJoyOS ADVISOR™-projektiikkuna-painiketta.
5. Siirry ohjeessa eteenpäin painamalla oikeaa nuolta ja
taaksepäin painamalla vasenta nuolta.
6. Kunkin ohjeen eri vaiheiden tiedot.
7. Jokainen kuva voidaan laajentaa painamalla sitä ikkunassa.
8. Paina toisto-kuvaketta, jos haluat ladata animaation.
Tarkempi kuvaus on animaatioissa.
9. Lataa ladattuun tekniikkaan suositeltu ommel painamalla
ommelta ikkunassa.

Animaation toistaminen
Videosoittimessa voit keskeyttää, kelata taaksepäin, katsoa
animaatiota uudelleen ja ottaa koko näytön tilan käyttöön/
pois päältä. Sulje videosoitin painamalla Peruuta. Voit aloittaa
animaation alusta pitämällä painiketta alas painettuna.
1. Katso klippi/koko animaatio
2. Kelaa taaksepäin (siirry alkuun pitämällä painiketta alas
painettuna)
3. Käytä/keskeytä
4. Nopeasti eteenpäin
5. Toista on/off
6. Koko näyttö on/off
7. Sulje

6 Aloitusnäyttö
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JoyOS ADVISOR™
SEWING ADVISOR™ – Yleiskuva
Kun lataat ompelutekniikan, kone valitsee automaattisesti
valitsemallesi kankaalle ja ompelutekniikalle sopivimman
ompeleen ja asetukset. Riippuen siitä, mitä valintoja teet,
JoyOS ADVISOR™-toiminto suosittelee sopivia
ompelutekniikoita.

1.

JoyOS ADVISOR™-toiminto

4.

Pienennä tai laajenna JoyOS ADVISOR™-projektitiedostot

2.

Kankaan valinta

5.

Ompelutekniikat

3.

Ompelutekniikkaryhmät
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Kankaan valinta
Aloita ompelu valitsemalla kangas, jota aiot käyttää.
Ehdotetut kankaat kullekin kangas ryhmälle, josta voit valita,
on lueteltu alla.
Huom: Joissakin kankaissa on irtoväriä, joka saattaa tarttua muihin
kankaisiin ja myös ompelukoneeseen. Tätä väriä voi olla hankala tai
jopa mahdoton poistaa.
Erityisesti sininen ja punainen fleece ja denim voivat sisältää irtoväriä.
Jos epäilet kankaan/valmisvaatteen sisältävän paljon irtoväriä, pese se
ennen ompelun tai kirjonnan aloittamista, jotta väriä ei tartu koneeseesi.

Kudottu tai neulos
Kudotun kankaan ja neuloksen ero on siinä, miten langat
kietoutuvat niissä yhteen. Kudotussa kankaassa on pitkittäin
loimi ja poikittain kude, jotka risteävät toisiinsa tietyssä
kulmassa. Neulos on valmistettu yhdestä langasta, josta
muodostuu silmukoita. Neulos on yleensä hyvin joustavaa.
Yleissääntönä kannattaa valita JoyOS ADVISOR™kudottu
kangas, jos materiaali ei jousta, ja neulos, jos materiaali on
joustavaa.

Kudottu kangas

Neulos

Nahka

Muovi

Kudotut kankaat
Ohut kudottu: Sifonki, organza, batisti, challis, crepe de
chine jne.
Normaali kudottu: Ohut puuvilla, tilkkutyökankaat, kreppi,
sametti jne.
Vahva kudottu: Denim, tweed, kanvas, frotee jne.

Joustavat kankaat
Ohut joustava:: Trikoo, jerseyt jne.
Normaali joustava: Svetarineulokset, paksut neulokset,
veluuri, uimapukukankaat jne.
Vahva joustava: Svetarineulokset, fleece jne.

Nahka ja muovi
Nahka ja mokka Nahka on eläintuote, josta on poistettu
karva. Nahka voi olla sileää tai mokkapintaista, ja se joustaa
jonkin verran.
Muovi, tekonahka ja mokka. Muovi on synteettistä
materiaalia, jossa on usein neuloksesta tehty nurja puoli.
Muovi voi olla sileää tai kuvioitua, ja jotkin muovilaadut ovat
joustavia.
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Ompelutekniikkaryhmät
Kun olet valinnut kankaan, paina ompelutekniikkaryhmää,
niin JoyOS ADVISOR™-toiminto suosittelee kankaalle
sopivia ompelutekniikoita. Lataa se JoyOS ADVISOR™projekti.ikkunaan painamalla ompelutekniikkaa.
Esimerkki: Valitse kudottu normaali ja vetoketjun ompelu,
niin näet kaikki kudotulle normaalille kankaalle sopivat
vetoketjutekniikat, Vaihda kangas joustavaksi normaaliksi,
niin huomaat joidenkin vetoketjutekniikoiden poistuneen
valikoimasta, koska kaikki eivät sovellu tälle kankaalle.
Huom: Quick Help -toiminnossa on lyhyt kuvaus tekniikasta.
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QUILT ADVISOR – Yleiskuva
Quilt Advisor antaa ohjeita erilaisista tikkutyötekniikoista.
Kun valitset tilkkutyötekniikan, kone näyttää kaikki tekniikat
valitsemallesi tilkkutyötekniikkaryhmälle.

1.

JoyOS ADVISOR™-toiminto

3.

Pienennä tai laajenna JoyOS ADVISOR™-projektitiedostot

2.

Tilkkutekniikkaryhmät

4.

Tilkkutyötekniikat

Tilkkutekniikkaryhmät
Paina tilkkutyötekniikkaryhmää, niin JoyOS ADVISOR™-toiminto näyttää käytettävissä olevat tilkkutyötekniikat kyseisessä
ryhmässä. Lataa tilkkutyötekniikka projekti-ikkunaan painamalla painiketta. Quilting Advisorissa on erilaisia
tilkkutyötekniikkaryhmiä.
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EMBROIDERY ADVISOR™ – Yleiskuva
EMBROIDERY ADVISOR™ antaa ohjeita erilaisista
kirjontatekniikoista. Kun valitset kirjontatekniikan, kone
näyttää kaikki tekniikat valitsemallesi
kirjontatekniikkaryhmälle.

1.

JoyOS ADVISOR™-toiminto

3.

Pienennä tai laajenna JoyOS ADVISOR™-projektitiedostot

2.

Kirjontatekniikkaryhmät

4.

Kirjontatekniikat

Kirjontatekniikkaryhmät
Paina kirjontatekniikkaryhmää, niin JoyOS ADVISOR™toiminto näyttää käytettävissä olevat kirjontatekniikat
kyseisessä ryhmässä. Lataa kirjontatekniikka
JoyOS ADVISOR™-projekti-ikkunaan painamalla painiketta.
Huom: Pika-apu-toiminnossa on lyhyt kuvaus tekniikasta.
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Tietokeskus – Yleiskuva
JoyOS ADVISOR™-toiminto sisältää myös tietokeskuksen,
jonka alaotsikoita ovat: tukikangasopas, pika-aloitusopas,
ompeluohjeet, vaiheittainen työkirja ja lisätarvikeopas.

1.

JoyOS ADVISOR™-toiminto

6.

Valitun ryhmän käytettävissä olevat tekniikat

2.

Tukikangasopas

7.

Vaiheittainen työkirja

3.

Pika-aloitusopas

8.

Lisätarvikeopas

4.

Tekniikkaryhmät

9.

Ompeluohjeet

5.

Pienennä tai laajenna JoyOS ADVISOR™-projektitiedostot
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Tukikangasopas
Valitse tukikangasryhmä, jos haluat perehtyä erilaisiin
tukimateriaaleihin. Painamalla tukikangasta saat lisätietoa sen
käytöstä. Täältä löydät yleiskatsauksen erityyppisistä
tukikankaista.
• Irtileikattava: Irtileikattavat tukikankaat leikataan lopuksi
saksilla pois. Kuvion alla se tukee kuviota,
• Vanu: Käytä vanua päällisen ja vuorikankaan välissä
tehdäksesiJoyOS ADVISOR™ -työstä runsaamman
oloisen.
• Vesiliukoinen tukimateriaali: Nämä tukimateriaalit
liukenevat veteen. Ne ovat hyödyllisiä kirjontapitsin
valmistuksessa ja leikekirjonnassa.
• Erikoisuus: Tässä kategoriassa on tukikankaita
erikoistarkoituksiin.
• Irtirevittävä: Irtirevittävät tukikankaat antavat tilapäisen
tuen. Ne on helppo irrottaa kirjonnan jälkeen.

Pikaopastus
Täältä löydät Pika-aloitusoppaat esimerkiksi koneen
langoittamisesta. Valitse aihe, niin saat siitä lisätietoa.

Vaiheittainen työkirja
Täältä löydät vaiheittaisia ohjeita siitä, miten käyttää
erikoistekniikoita ja -toimintoja. Valitse aihe, niin saat
lisätietoa sen projekteista. Lataa tekniikka projekti-ikkunaan
painamalla painiketta.
Huom: Pienennä/Laajenna projekti-ikkuna tarkastellaksesi kaikkia
toimintoja liikkuessasi vaiheesta toiseen.

Ompeluohjeet
Täältä löydät täydelliset ompeluohjeet.

Lisätarvikeopas
Tästä löydät projektitiedostoja, joissa opastetaan käyttämään
erilaisia lisätarvikkeita.
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Näin pääset alkuun ompelussa
Kun DESIGNER RUBY™ 90-kone käynnistyy,
aloitusnäyttö ja JoyOS ADVISOR™ avautuu automaattisesti.
Varmista aina, että käyttämäsi kankaan tyyppi on valittuna
JoyOS ADVISOR™-toiminnossa.
Lue lisää kankaan valinnasta.
Kun kangas on valittu, valitse haluamasi
erikoisompelutekniikka. Voit myös painaa Valitse uusi. Kun
erikoisompelutekniikka on valittu, saat yksityiskohtaiset
ohjeet JoyOS ADVISOR™-projekti-ikkunassa. Kun valitset
Aloita uusi, päädyt ompelutilaan, ja oletuksena on valittuna
kangas ja suoraompelu. Lue lisää JoyOS ADVISOR™
-toiminnosta.
Huom: Kuvat voivat näyttää erilaisilta kuin näyttö ja/tai kone sen
mukaan, mikä konemalli ja väriasetukset sinulla on. Kaikki
toiminnot on vahvistettu tälle mallille paikkansapitäviksi.

78

7 Ompelu

Ompelutila – yleiskuva
Ompelutilassa voit valita ja muokata ompeleita sekä ommella niitä. Valitsemasi ommel näkyy ommelkentässä todellisen kokoisena.
Ompelusuositukset näytetään ylhäällä.
Voit myös mennä ohjelmointitilaan ja luoda omia ommelyhdistelmiä. Kappaleessa Ohje kerrotaan ommelyhdistelmien luomisesta.
Huom: Kaikki symbolit ja vaihtoehdot eivät ole näkyvissä samaan aikaan.

1.

Kangas valittu

12. Tikin pituus/Tikkitiheys

22. Ommelvalikon nimi

2.

Ompelusuositukset
Ompeleen aloitus

13. Langansyöttö/ Langankireys/Paininjalan
puristus

23. Valinta-alue

3.

Siirry edelliseen ompeleeseen

14. Tallenna

25. Ommelkategoriat

5.

Siirry seuraavaan ompeleeseen

15. Smart Save

26. Suippo-ommelvalikko

6.

Siirry seuraavaan ompeleen osaan

16. Uusi yhdistelmä

27. File Manager

7.

Muokkaa ommelyhdistelmää

17. Ompeleen tasapainotus

28. Fonttivalikko

8.

Peilikuva pitkittäin

18. Vapaaompeluvaihtoehdot

29. Ommelvalikko

Peilikuva sivuttain

19. JoyOS ADVISOR™-projekti-ikkuna

30. JoyOS ADVISOR™ -projektivalikko

4.

9.

10. Vaihtoehtoinen kytkinpalkki

20. Käyttöohje

11. Ommelleveys/ompeleen sijoittelu

21. Pienennä/laajenna valinta-alue
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24. Tiedot ompeleesta
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Mikä on ommel?
Ommel muodostuu joko yksittäisestä tikistä tai kahdesta
tikistä, kuten esim. siksakissa. Ompeleella tarkoitetaan lisäksi
kokonaisuutta, joka muodostuu yksittäisistä pistoista, kuten
kolmiaskelsiksakkia tai koristeommelta.

Lisää ommel tai kirjain
Lataa ommel avaamalla ommel valikko ja painamalla
haluamaasi ommelta. Ommel ladataan automaattisesti, ja
tiedot näkyvät ompeleen tietoalueella. Selaa ompeleita
pyyhkäisemällä ylös ja alas ommelvalikossa. Pyyhkäise
vasemmalle/oikealle valitaksesi toisen ommelkategorian. Voit
myös pyyhkäistä vasemmalle/oikealle kategorialuettelossa ja
valita haluamasi luokan painamalla sitä.
Voit luoda tekstiä valitsemalla fonttivalikon ja valitsemalla
fontin painamalla sitä. Kun fontti on valittuna, se ladataan
automaattisesti ohjelmointitilaan. Ohjelmoi tekstiä
näppäimistön avulla. Pienennä näppäimistö ja paina OKpainiketta ohjelmaikkunassa. Tekstisi ladataan ompelutilaan ja
valmiina ommeltavaksi. Kappaleessa Ohjelmointi kerrotaan
ommelyhdistelmien luomisesta.

Lataa ommel toisesta paikasta
File Managerista voit ladata ompeleita tai ohjelmia, jotka olet
tallentanut mySewnet™-pilvikansioon tai USB-laitteeseen.
Avaa File Manager ja lataa ommel tai yhdistelmä pitämällä
painiketta alas painettuna. File Managerissa näet kaikki
tallennetut tiedostot, kuten ompeleet, kuviot ja fontit. Alla on
ohjeet tiedostojen järjestämiseen File Managerissa.
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1.

Valinta-alue

4.

Ommelvalikko

2.

Tiedot ompeleesta

5.

Fonttivalikko

3.

Ommelkategoriat

6.

File Manager
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Ompelusuositukset
Laitteessa näkyy valittu kangas ja aktiivinen ommel. Se myös
näyttää ompelusuosituksia, jotka asetetaan automaattisesti
riippuen valitusta kankaasta, aktiivinen ommel ja nykyiset
asetukset. Voit vaihtaa valittua kangasta suoraan painamalla
kankaan kuvaketta. Seuraavat suositukset voidaan näyttää:
paininjalka, neula, tukikangas jaluistolevyt.
Suoraommelpistolevyä suositellaan, kun on valittuna
vapaaompelu ja suoraommel.
Vinkki: Suosittelemme, että käytät tukikangasopasta kohdassa
JoyOS ADVISOR™, josta löydät yksityiskohtaiset tiedot
erilaisista tukikankaista.

1.

Kangas valittu

5.

Luistolevysuositus

2.

Neulasuositus

6.

Paininjalkasuositus

3.

Ommel valittu

7.

4.

Tukikangassuositus

Suoraommelpistolevy,
suositus

Ommelasetukset
Kone valitsee aina kullekin ompeleelle sopivimmat asetukset.
Voit kuitenkin muuttaa asetuksia itse. Kaikki muutokset
lukuun ottamatta langankireyttä vaikuttavat vain valittuun
ompeleeseen ja palautuvat oletusasetuksiksi valitessasi uuden
ompeleen. Tallenna säädetty ommel painamallaTallenna.
Näytöllä käytettävissä olevat säätimet muuttuvat sen mukaan,
mikä ommel tai ohjelma on ladattu. Joissakin ompeleissa on
useampi kuin yksi ohjaus ja vaihtoehtoinen kytkin palkki
ilmestyy. Paina vaihtoehtoista kytkinpalkkia vaihtaaksesi
vaihtoehtoisen ohjauksen toiseen ommelasetukseen. Vaihda
takaisin edelliseen painamalla sitä uudelleen. Eri
ommelasetukset on kuvattu seuraavassa.
Huom: Jos yrität ylittää ommelleveyden tai tikin pituuden minimi- tai
maksimiasetuksen, kone antaa äänimerkin. Oletusarvo näytetään
mustana.
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Ommelleveys
Lisää tai vähennä ommelleveyttä painamalla - tai +. Ohjaimen
yläpuolella oleva luku osoittaa ommelleveyden millimetreinä
tai tuumina.
Neulan aseman siirtäminen vaikuttaa myös
ommelleveyssäätöihin.

Ompeleen sijoittelu
Tietyissä ompeleissa, joiden leveys on alle 7 mm, voi vaihtaa
ompeleen sijaintia. Ommellessasi suoraommelta voit siirtää
ommelta oikealle + ja vasemmalle painamalla -. Ohjaimen
yläpuolella oleva luku osoittaa neulan aloitusasennon
millimetreinä/tuumina suhteessa neulan keskiasentoon..
Tässä koneessa on valittavana 29 neulan asemaa
suoraompeleelle.
Neulan asemaa voit siirtää vain maksimiommelleveyden
rajoissa. Neulan aseman siirtäminen vaikuttaa myös
ommelleveyssäätöihin.

Tikin pituus
Lisää tai vähennä tikin pituutta painamalla - tai +. Ohjaimen
yläpuolella oleva luku osoittaa tikin pituuden millimetreinä tai
tuumina. Jos pidennät siksakkia tai koristeommelta, koko
ommel pitenee. Jos pidennät satiiniommelta, jonka tiheyttä
voi muuttaa, koko ommel pitenee mutta sen tiheys pysyy
ennallaan.
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Tikkitiheys
Tikkitiheyden säätimellä säädetään sitä, kuinka kaukana
toisistaan satiiniompeleen tikit ovat. Tiheyden säätäminen ei
vaikuta koko ompeleen pituuteen.
Vähennä tiheyttä painamalla +. Lisää tiheyttä painamalla -.
Ohjaimen yläpuolella oleva luku näyttää satiinitikkien välisen
etäisyyden millimetreinä tai tuumina.
Vinkki: Vähennä tiheyttä saadaksesi erilaisia visuaalisia tehosteita,
esimerkiksi käytettäessä erikoislankoja.

Napin koko
Kun ompelet napinläven napinläpimittarilla, voit asettaa
koneelle napin koon. Mittaa nappi koneen etuosassa olevalla
viivaimella ja aseta napin koko säätimellä. Ompele
koenapinläpi tilkulle tarkistaaksesi sen oikean koon.

Napin ompelu
Kun ompelet napin, voit määritellä tarvittavien tikkien
määrän. Paina +, kun haluat lisätä tikkejä, ja -, kun haluat
vähentää niitä.
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Automaattinen paininjalan puristus
Painamalla + tai - voit lisätä tai vähentää paininjalan
puristusta.
Huom: Paina vaihtoehtoista kytkinpalkkia langansyöttö/langankireys
säätimessä vaihtaaksesi langankireyden ohjausta.

AINUTLAATUINEN SENSOR SYSTEM™
AINUTLAATUISENSENSOR SYSTEMin™ ansiosta
paininjalka tunnistaa automaattisesti ja jatkuvasti kankaan
paksuuden ompelun aikana ja säätää paininjalan puristuksen
niin, että syöttö on aina tasainen.
Ompelutilassa näet automaattisen paininjalan puristuksen
säädöt kullekin kankaalle ja voit säätää puristusta itse.

deLuxe™ Stitch System
deLuxe™-ommeljärjestelmä säätää ylälankaa kahdella tavalla:
langansyötön ja langankireyden avulla. Parhaan tuloksen
saavuttamiseksi käytetään automaattisesti
langansyöttötoimintoa, mikäli mahdollista. Langansyöttö
mittaa koko ajan automaattisesti lankaan paksuutta ja
annostelee aina valitulle ompeleelle sopivan määrän lankaa.
Langankireyttä käytettäessä kireyslevyt huolehtivat siitä, että
neulaan menee oikea määrä lankaa. Jotkin erityistekniikat
voivat vaatia langankireyden käyttöä. Poista deLuxe™
-järjestelmä käytöstä tilapäisissä ompeluasetuksissa
varmistaaksesi, että langankireys on otettu käyttöön. Kun
deLuxe™-järjestelmä on valittu tilapäisissä ompeluasetuksissa,
ompelutilassa näkyvä ohjaus muuttuu langansyötön ja
langankireyden välillä nykyisten asetusten ja ladatun
ompeleen mukaan.

Langansyötön ohjaus

Langansyöttöä/langankireyttä säätämällä voit vaikuttaa ylä- ja
alalangan väliseen tasapainoon. Alenna kireyttä käyttäessäsi
metallilankoja ja lisää käyttäessäsi paksuja lankoja. Kokeile
tilkulle eri asetuksia ja tarkista ylä- ja alalangan välinen
tasapaino.
Huom: Kun vaihdat langansyötön/langankireyden asetusarvoa,
muutokset vaikuttavat vain valittuna olevaan ompeleeseen. Muutetut
asetukset palautuvat oletusarvoille, kun valitset uuden ompeleen.
Vinkki: Lisää langansyötön/langankireyden arvoa, kun ompelet
farkkukangasta paksulla langalla.
Langankireyden ohjaus

Säädä langankireyttä/langansyöttöä
Ompeleesta tulee parhaan näköinen ja kestävä, jos langat
kohtaavat kahden kangaskerroksen keskellä.
Oikea langankireys
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Jos alalanka näkyy kankaan oikealla puolella, langankireys/
langansyöttö on liian kireällä. Alenna langankireyttä/
langansyöttöä
Liian kireä

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

Koristeompeleissa ja napinlävissä ylälangan tulee hiukan
näkyä työn nurjalla puolella.
Kokeile ommelta tilkulle ennen varsinaisen työn aloittamista
ja säädä kireyttä tarvittaessa.

Peilikuva
Jos haluat peilata ompeleen tai ommelyhdistelmän
pituussuunnassa, paina peilikuva pitkittäin -painiketta. Jos
haluat peilata ompeleen tai ommelyhdistelmän sivusuunnassa,
paina peilikuva poikittain -painiketta.
Vinkki: Avaa peilauksen pikakuvake Smart Toolbox- työkalulla.
Huom: Joitakin ompeleita, kuten esim. napinläpiä, ei voi peilata.

1.

Peilikuva pitkittäin

2.

Peilikuva sivuttain
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Tallenna ommel
Tallenna tiedosto painamalla Tallenna-painiketta. Voit
tallentaa tiedoston mySewnet™-pilvikansioon tai USBlaitteeseen. Aiemmin tallennetut kuviot, ompeleet,
yhdistelmät ja/tai fontit näytetään. Nimeä tiedosto ja paina
OK-painiketta.

Tallennuspainike

Jos haluat tallentaa kansioon, pidä sen painiketta alas
painettuna, nimeä tiedosto ja paina OK. Jos haluat luoda
uuden kansion, paina Luo uusi kansio -painiketta, nimeä
kansio näppäimistöllä ja paina OK. Avaa kansio pitämällä sen
painiketta alas painettuna ja tallenna uuteen kansioon.
Paina luettelo- a pikkukuvanäkymän painiketta vaihtaaksesi
tiedostojen näyttämistä luettelona tai pienoiskuvina.
Jos haluat peruuttaa tallennusprosessin, sulje
ponnahdusikkuna painamalla Peruuta. Tallennuksen
ponnahdusikkuna sulkeutuu ja palaat ompelutilaan.
Lue lisää tallennettujen ompeleiden järjestämisestä File
Managerissa.

Smart Save
Jos haluat lopettaa ompeluun ja tallentaa nykyisen ompeleen
ja asetukset, paina Smart Save-painiketta. Ponnahdusikkuna
osoittaa, että älykäs tallennus on tehty ja voit sammuttaa
virran koneesta.
Kone muistaa ompeleen, kirjonnan ja asetukset sellaisina kuin
Smart Save viimeksi tehtiin. Tämän ansiosta voit sammuttaa
koneen ja jatkaa ompelua myöhemmin. Jos haluat ladata
älykkään tallennuksen, paina painikettaJoyOS ADVISOR™toiminnossa.

1.

Tallenna mySewnet™pilvikansioon

5.

Tallenna USB-laitteeseen

2.

Valinta-alue

6.

Luettelo- ja
pienoiskuvanäkymä

3.

Tiedostonimi

7.

Luo uusi kansio

4.

Peruuta

8.

Vahvista

Älykäs tallennus tallennetaan, kunnes painat Smart Savepainiketta uudelleen ja vaihdat sen tilalle.
Smart Save -painike

Pääsivun painike

Lataa Smart Save -painike

86

7 Ompelu

Tasapaino
Kun ompelet erikoislangoilla tai -tekniikalla, saatat joskus
joutua säätämään ompeleen tasapainoa. Säädä aktiivisen
ompeleen tasapainoa painamalla tasapainopainiketta
ompelutilassa.
Ompele aina ensin koeommel kangastilkulle. Muuta näytöllä
näkyvä kuva vastaamaan ompelemaasi mallitilkkua. Käytä
kuvakkeita + tai -. Kun ryhdyt ompelemaan uudelleen,
tasapaino on korjattu.

Tasapainopainike ompelutilassa

Ponnahdusikkuna tasapainoa varten
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Vapaaompelun vaihtoehdot
Valitse kolmesta vapaaompelun vaihtoehdoista: jousitettu
vapaaompelu, vapaaompelun viivainjalkatai liukuva
vapaaompelu.
Suosittelemme käyttämään suoraommelpistolevyä, kun
ompelet vapaaompelua suoraompeleella. Lue lisää
suoraommelpistolevyn käyttöönotosta.
Huom: Varmista, että on kytketty pois päältä.

Vapaaompelu, jousitettu
Aktivoi jousitettu vapaaompelu, jolloin kone siirtyy
jousitettuun vapaaompelun tilaan käyttääksesi esim. Q-jalkaa.
Kone laskee syöttäjän automaattisesti.
Jousijalka nousee ja laskee jokaisen tikin mukana niin, että
kangas pysyy ommellessa pistolevyn päällä. Ompelun aikana
sinun pitää liikuttaa kangasta itse.
Q-jalkaa suositellaan kaikille vapaaompeluun, paitsi
käytettäessä tiettyjä tekniikoita tai lisätarvikkeita, jotka eivät
tue Q-jalan käyttöä.
Jousitetun vapaaompelun kuvake näkyy
ompelusuosituksissa.

Vinkki: Lisätarvikkeena saatavan jousitetun vapaaompelujalan voi
ostaa paikalliselta valtuutetulta jälleenmyyjältä.

Vapaaompelun muotomallinejalka (lisätarvike)
Aktivoi vapaaompelun muotomallinejalka, jolloin kone siirtyy
vapaaompelun muotomallinejalan tilaan. Kone laskee
syöttäjän automaattisesti.
Ommeltaessa paininjalka liukuu kankaan päällä ompelun
aikana.
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Vapaaompelu, liukuva
Aktivoi liukuva vapaaompelu, jolloin kone siirtyy liukuvan
vapaaompelun tilaan esim R-jalkaa varten. Kone laskee
syöttäjän automaattisesti.
Kun ompelet vapaaompelua hiljaisella nopeudella, paininjalka
nousee ja laskee jokaisen tikin mukana niin, että kangas pysyy
ommellessa pistolevyn päällä. Suuremmalla nopeudella
ommeltaessa paininjalka liukuu kankaan päällä ompelun
aikana. Kangasta on liikuteltava käsin.
Työhön saattaa tulla hyppytikkejä, jos kangas liikkuu neulan
mukana ylös ja alas. Paininjalan nostokorkeuden alentaminen
pienentää paininjalan ja kankaan välistä tilaa ja ehkäisee siten
hyppytikkien syntymistä.
Huom: Älä vähennä paininjalan nostokorkeutta liikaa. Kankaan
pitää päästä liikkumaan vapaasti paininjalan alla.
Kun haluat säätää paininjalan nostokorkeutta liukuvassa
vapaaompelussa, paina nostokorkeuden säädintä
muuttaaksesi arvoa.
Liukuvan vapaaompelun kuvake näkyy
ompelusuosituksissa.

Huom: Jos liukuva vapaaompelu on aktivoitu, älä käytä jousitettua
jalkaa, koska paininjalka saattaisi vahingoittua.
Huom: Aktivoi ommelleveyden rajoitin, jos paininjalka vaatii sitä.
Vinkki: Lisätarvikkeena saatavan liukuvan vapaaompelujalan voi
ostaa paikalliselta valtuutetulta jälleenmyyjältä.
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Perusompelutekniikat
Perusompelutekniikoissa ovat yleisimmin käytetyt
ompelutekniikat. Kun valitset jonkin perusompelutekniikoista,
suositeltu ommel valitulle kankaalle ladataan automaattisesti.

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

2

1

Joustavan kankaan sauman pitää myös joustaa. Joustoompeleella syntyy joustava sauma, joka sopii tällaisten
kankaiden yhdistämiseen.
JoyOS ADVISOR™ valitsee sopivan tikin pituuden ja
ommelleveyden kankaan painolle sekä suosittelee paininjalkaa
ja neulaa.

1.

Huolittelu
Ommel huolittelee kankaan reunan, jotta se ei rispaannu eikä
käperry. Reunat on helpointa huolitella ennen kankaiden
yhdistämistä.
JoyOS ADVISOR™ valitsee sopivan tikin pituuden ja
ommelleveyden kankaan painolle sekä suosittelee paininjalkaa
ja neulaa.

Saumaaminen
Saumausommel ompelee sauman ja huolittelee reunan
samanaikaisesti. Saumausompeleella resori on helppo
kiinnittää pääntielle ja hihansuihin. Koneessa on useita
erilaisia saumausompeleita.
JoyOS ADVISOR™ valitsee kankaallesi sopivimman
vaihtoehdon ja tekee kaikki säädöt automaattisesti sekä
suosittelee paininjalkaa ja neulaa.

Harsinta
Harsinommel on väliaikainen ommel vaatteiden sovitusta,
kokoamista ja merkintää varten. JoyOS ADVISOR™ valitsee
automaattisesti pitkän tikin ja vähentää langankireyttä niin,
että langat on helppo poistaa tai poimuttaa.
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Suoraommel

2.

Stretch stitch

Piilo-ommel
Piilo-ommel tekee näkymättömän päärmeen. Piilo-ompeleita
on kahdenlaisia. Toista suositellaan normaaleille ja paksuille
kudotuille kankaille ja toista joustaville kankaille. Piiloommelta ei suositella hyvin ohuille kankaille, nahalle eikä
muoville.

Helmapäärme
JoyOS ADVISOR™ valitsee kankaan painolle ja tyypille
parhaiten sopivan näkyvän tai päällitikkauspäärmeen.
Kudotulle kankaalle ja nahalle/muoville valitaan suoraommel.
Joustaville kankaille valitaan joustava ommel.

Napinlävet
JoyOS ADVISOR™ valitsee aina kankaallesi parhaiten
sopivan napinläven ja asetukset. Napinläven tueksi kankaan
alle on aina syytä laittaa tukikangas.
Vinkki: Lisävarustelokerossa on erityinen koukku, johon voit ripustaa
napinläpimittarin.
Ompele koenapinläpi tilkulle tarkistaaksesi sen oikean koon.
Mittaa haluttu etäisyys kankaan reunasta ja lisää sitten
napinläven pituus.
Kun ompelet, aseta viimeistellyn kankaan ja tukikankaan
reunapaininjalan alle itsestäsi poispäin.
Määritä aloituskohta kankaalle tehdyn merkin avulla.

Manuaalinen napinläpi
Vahvoille kudotuille kankaille suositellaan napinläven
ompelemista manuaalisesti. Ompele manuaalinen napinläpi
paininjalalla C.
1. Ompele ensimmäinen pylväs haluamasi pituiseksi.
2. Painataaksesyöttöpainiketta. Kone ompelee salvan ja
toisen pylvään.
3. Kun pylväät ovat yhtä pitkät, paina taaksesyöttöpainiketta.
Kone ompelee toisen salvan.

Napinläpien ompelusuunta muilla kuin satiiniompeleilla tai ommeltaessa
paininjalalla C.

4. Paina STOP ommellaksesi samanlaisen napinläven
uudelleen.
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Automaattinen napinläpi
Kun ompelet napinläpiä ohuelle tai normaalille kudotulle
kankaalle, ohuelle joustavalle tai muoville, voit
käyttäänapinläpimittaria. Napinläpimittarilla napinläpi
ommellaan automaattisesti. Lue lisää napinläpimittarin
kiinnittämisestä.

Satiinitikkien ompelusuunta, kun napinläpi ommellaan napinläpimittarilla.

Nyörivahvisteinen napinläpi
Nyörivahvisteista napinläpeä suositellaan, kun ompelet
normaalille tai vahvalle joustavalle kankaalle. Käytä ompeleen
sisällä efektilankaa, niin lopputulos on kestävämpi ja
ammattimaisempi. Käytä helmilankaa tai tavallista paksua
ompelulankaa. Kiinnitä koneeseennapinläpijalka C ja pidä
ompelun aikana sormella kiinni nyöristä jalan takaa.

Ohjelmoitava napin ompelu
Ompelukoneella nappien, hakasten, koukkujen ja
punosreikien ompelu sujuu nopeasti. Valitse
JoyOS ADVISOR™-toiminnossa napin ompelu.
Huom: Aseta monitoimityökalun ohut pää napin alle, kun ompelet
nappia ohueen kankaaseen. Käytä paksuissa kankaissa paksumpaa
päätä. Kiinnitä nappi kankaaseen läpinäkyvällä teipillä.
Huom: Suositeltu leveys 3.0 sopii useimmille napeille. Jos ompelet hyvin
pientä tai hyvin suurta nappia, vähennä (-) tai lisää (+) ommelleveyttä
niin, että neula osuu napin tai nepparin reikiin.
Huom: Lisävarusteena saatavan napinompelujalan voi ostaa
paikalliselta valtuutetulta jälleenmyyjältä.

Suuntaompeleet – Valikko L
Valikko L – suuntaompeleita on kolmen tyyppisiä:
applikointi-, pop-up- ja paljettiompeleet. Tässä valikossa on
myös yhdistettyjä applikointi- ja pop-up-ompeleita. Koska
jokainen ommel on uniikki, näillä ompeleilla syntyy erilaisia
somisteita riippuen siitä, mikä ommel on valittuna ja
minkälaiselle kankaalle ompelet.
Vinkki: Suosittelemme käyttämään JoyOS ADVISOR™toimintoa ja etsimää valikosta suuntaommelprojektit. Niiden avulla
opit toteuttamaan näitä ompeleita ja saat asetukset automaattisesti
oikein.
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Esimerkki applikointiompeleesta
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Teemaompeleet – Valikko M
Teemaompeleet ovat kauniita yhdistettyjä ompeleita neljän
ryhmissä, jotka voi ommella erilaisia yhdistelminä. Paina
taaksesyöttöpainiketta koneen edessä tai näytöllä, kun haluat
siirtyä seuraavaan ompeleeseen. Jos painat
taaksesyöttöpainiketta kaksi kertaa nopeasti peräkkäin,
seuraava sarjassa jää välistä.

Esimerkki teemaompeleesta

Taaksesyöttöpainike näytöllä
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Koristellut ompeleet – Valikko N
Koristellut ompeleet ovat koristeompeleita, joissa voit
muuttaa ompeleen ulkonäköä sen jälkeen, kun se on ommeltu
valmiina erikoistehosteena. Nämä ompeleet voi koristella
kristalleilla tai leikata tupsuiksi.
Tupsuompeleisiin ommellaan monia lankoja toistensa päälle.
Langat voidaan joko jättää sellaisinaan ommeltuina tai leikata
3D-vaikutelman luomiseksi. Pitkät ompeleet leikataan aivan
reunasta ja kankaan oikealta puolelta. Helpoimmin se sujuu
ratkojalla.
Vinkki: Ompele paksuille kankaille solmujalalla (lisätarvike,
tuotenumero 413 16 23-45), niin syöttö sujuu helpommin.

Esimerkki tupsuompeleesta

Kristalliompeleita voi joko käyttää sellaisenaan tai koristella
ne ympyrän muotoon ommelluilla kristalleilla.

Esimerkki kristalliompeleesta

Suippo-ompeleet – Valikko Q
Suippo-ommelvalikko tulee näkyviin, kun valitaan ommel,
jota voidaan kaventaa. Valitse haluamasi kapeneva kulma
ompeleen alkuun ja loppuun. Kone ompelee terävän kärjen ja
jatkaa sitten valitsemaasi ommelta. Kun haluttu pituus on
ommeltu, paina taaksesyöttöpainiketta. Ommel kapenee
loppua kohti.
Ota suippo-ommelominaisuus pois päältä, jos et halua sitä
ompeleen alkuun tai loppuun. Jos poistat suippoominaisuuden sekä alusta että lopusta, ommel tehdään
tavanomaiseen tapaan.
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Suippo-ommel, harjoitus
Suippo-ompeleessa satiiniommel kapenee/levenee
automaattisesti kulmakohdissa. Sen avulla voi myös ommella
kirjaimia. Kokeile satiiniommelta ja ompele suippo
satiiniommelkulma tukikankaalla vahvistetulle tilkulle.
1. Valitse ommel Q1 valikosta Q – Suippo-ompeleet.
2. Avaa suippo-ommel ja valitse 45 astetta sekä alkuun että
loppuun.
Huom: Jos haluat kapeamman satiiniompeleen, säädä ommelleveyttä.
3. Aktivoi neulastop ja ala ommella. Kone ompelee terävän
kärjen ja jatkaa sitten satiiniommelta valitsemallasi
leveydellä.
4. Kun satiiniommel on halutun mittainen, paina
taaksesyöttöä. Tämä määrittää loppuun kapenevan
ompeleen.
5. Käännä kangas ja jatka seuraavaa suippo-ommelta.
Aktivoi STOP, jolloin aiemmin ommeltu pituus toistetaan,
samoin alun ja lopun suippo-ompeleet.
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4-suuntaiset ompeleet – Valikko S
4-suuntaisella ompeleella voit ommella useita ompeleita
neljään eri suuntaan. Valittavana on erilaisia 4-suuntaisia
ompeleita. Tämä ominaisuus on erityisen hyödyllinen
paikattaessa housunlahjetta vapaavarren avulla. 4-suuntaisissa
ompeleissa on kiinteä tikin pituus ja ommelleveys.

4-suuntaiset ompeleet, harjoitus
Kangas: Vahva kudottu, kaksi kappale, joista toinen on
paikka.
Valitse: Vahva kudottu JoyOS ADVISOR™–toiminnossa,
valikko S – 4-suuntaiset ompeleet, ommel 8.
Käytä: Suosituksen mukaan paininjalka S ja neula nro 90.

4-suuntaisen ompelun suuntapainike (taaksesyöttöpainike näytöllä)

Ompele:
1. Aseta tilkku suuremman kankaan päälle ja sijoita tilkun
vasen yläkulma paininjalan alle. Kone ompelee ylhäältä
vasemmalta oikealle kuvan osoittamalla tavalla.
2. Ompele yläreunan yli ja paina taaksesyöttöpainiketta tai 4suuntaisen ompelun suuntapainiketta (taaksesyöttöpainike
näytöllä) muuttaaksesi ompelusuunnan. Ompelusuunnan
vaihto näkyy näytöllä. Paina jalkasäädintä. Paininjalka
laskee automaattisesti
3. Ompele tilkun sivureuna. Ompele tilkun ympäri ja paina
taaksesyöttöpainiketta tai 4-suuntaisen ompelun
suuntapainiketta (taaksesyöttöpainike näytöllä)
muuttaaksesi ompelusuunnan.
4. Paina leikkuutoimintoa.
Vinkki: Paras lopputulos ommeltaessa 4-suuntaisia ompeleita
varmistuu, kun painat STOP aina ennen ompelusuunnan vaihtamista.
Silloin ompeleen mallikerta tehdään loppuun ennen suunnan
vaihtamista.
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8-suuntaiset ompeleet – Valikko T
T-valikossa on kaksi ommelta, suoraommel ja vahvistettu
suoraommel. Valitse esisäädetty ompelusuunta painamalla
nuolia. Voit hienosäätää ompelusuuntaa ommelleveyden ja
tikin pituuden kuvakkeilla. Voit ohjelmoida näitä ompeleita
tai luoda yhdessä muiden valikoiden koristeompeleiden
kanssa ainutkertaisia ompeleita tai boordeja.

8-suuntaiset ompeleet, harjoitus
Kangas: Normaali kudottu ja tukikangas.
Valitse: Normaali kudottu JoyOS ADVISOR™-toiminnossa,
valikko T, 8-suuntainen ommel.
Käytä: Pujota koneeseen ylälangaksi kirjontalanka ja puolaan
yhteensopiva puolalanka. Suosituksen mukaan paininjalka S ja
neula nro 80.
Ompele:
1. Paina ohjelmointipainiketta.
2. Valitse ommel 1 valikosta H - Lasten ompeleet.
3. Valitse valikko T ja napsauta kolme kertaa suoraommelta
oikealla.
4. Valitse ommel 1 valikosta H.
5. Valitse valikko T ja napsauta kolme kertaa suoraommelta
oikealla.
6. Valitse ommel 1 valikosta H.
1.

7. Valitse T-valikko ja napsuta kolme kertaa suoraommelta
vasemmalla.

Suoraommel, oikea

2.

Suoraommel, vasen

8. Valitse ommel 1 valikosta H.
9. Valitse T-valikko ja napsuta kolme kertaa suoraommelta
vasemmalla.
10. Palaa ompelutilaan painamalla OK.
11. Aseta kangas ja tukikangas paininjalan alle. Paina
jalkasäädintä, niin paininjalka laskee ja kone alkaa
ommella ohjelmoitua ommelta.

Erityisompeleet lisäpaininjaloille
Ommelvalikko P – Erikoisompeleita ovat esimerkiksi
solmuommel ja reunusompeleet. Näissä tekniikoissa saatetaan
tarvita erikoispaininjalkoja ja muita tarvikkeita. Tämä on
merkitty lisäpaininjalan kuvakkeella.
Vinkki: Tarkat tiedot nykyisestä valitusta ompeleesta näkyvät
ommeltiedoissa.
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Ompelun ponnahdusviestit
Alalanka on vähissä
Kun alalanka on loppumassa, näytölle tulee ponnahdusviesti,
jossa ilmoitetaan piakkoin lähestyvästä puolanvaihdosta. Voit
vaihtaa puolan ompelun kannalta sopivassa kohdassa. Jos
haluat vielä jatkaa ompelua vaihtamatta puolaa, paina
jalkasäädintä mutta älä sulje ponnahdusikkunaa.
Tarkista ylälanka
Kone pysähtyy automaattisesti, jos ylälanka loppuu tai
katkeaa. Pujota ylälanka uudelleen, sulje ponnahdusikkuna ja
aloita ompelu uudelleen.
Irrota napinläpimittari
Napinläpimittaria käytetään vain napinläpien ompeluun.
Ponnahdusviesti kehottaa poistamaan sen, kun siirryt
muuhun ompeluun.
Älä käytä automaattista langoitinta.
Jos käytät kaksoisneulaa, paina OK ja langoita käsin. Jos
käytät tavallista neulaa, paina OK ja poista kaksoisneulan
valinta asetuksista. Paina automaattisen langoittimen
painiketta uudelleen.
Kaksoisneula
Näyttöön tulee ponnahdusikkuna, kun valitset ompeleen,
joka ei sovi kaksoisneulalle.
Ommelleveyden rajoitin
Kun ommelleveyden rajoitin on aktivoitu, seuraava
ponnahdusviesti tulee esiin, kun kytket virran koneeseen ja
valitset ommelleveyden rajoitukselle sopimattoman ompeleen.
Huomaa:
Jos kone pysähtyy ja tämä ponnahdusikkuna tulee esiin,
koneen pitää levätä hetken aikaa. Odota hetki ja paina OKpainiketta, kun se on käytössä. Tarkista neulan koko ja kunto.
Tarkista langoitus.
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8 Kirjonta

Kirjonnan aloittaminen
Kun DESIGNER RUBY™ 90-kone käynnistyy,
aloitusnäyttö avautuu automaattisesti.
Valitse erityiskirjontatekniikka tai paina Aloita uusi. Kun
erityiskirjontatekniikka on valittu, saat ohjeet
JoyOS ADVISOR™-toiminnosta. Kun painat Aloita uusi,
siirryt kirjontatilaan.
Lue lisää JoyOS ADVISOR™-toiminnosta.
Huom: Huomaa: Kuvat voivat näyttää erilaisilta kuin näyttö ja/tai
kone sen mukaan, mikä konemalli ja väriasetukset sinulla on. Kaikki
toiminnot on vahvistettu tälle mallille paikkansapitäviksi.
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Kirjonnan muokkaustila - yleiskuva
Kirjonnan muokkaustilassa voit muokata, yhdistellä, tallentaa ja poistaa kuvioita, ompeleita ja fontteja. Voit muokata
kuvioyhdistelmiä, vaikka kirjontalaite ei olisi kiinni koneessa. Ladatut kuviot näkyvät kirjonta-alueella.
Vinkki: Pienennä valinta-alue painamalla kyseistä kuvaketta, jos haluat käyttää koko näyttöä, kun muokkaat kuvioyhdistelmiä.

1. Kirjonta-ala

13. Monista

2. Pyörityskahva

14. Muokkaa

24. JoyOS ADVISOR™-projektiikkuna

3. Skaalauskahvat

15. Ruudukon/taustan väri

25. Käyttöohje

4. Zoom-liukusäädin

16. Kumoa

26. Siirry kirjontatilaan

5. Zoom-vaihtoehdot

17. Tallenna

27. Toista

6. Kehän sijainti

18. Smart Save

28. Sijainti

7. Ohjauspyörä

19. Lähetä kuvio

29. Pienennä valinta-alue

8. Järjestä

20. Muuta kokoa (Resize)

30. Kuviovalikon nimi

9. Peilikuva pitkittäin

21. Ohjelmointi

10. Peilikuva sivuttain

22. Design Shaping

31. JoyOS ADVISOR™projektivalikko

11. Siirrä kehään

23. Applikointikuvio

12. Poista
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32. Ommelvalikko
33. Fonttivalikko
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34. Kuviovalikko

38. Kuviokategoriat

41. Kuvion kirjontajärjestys

35. mySewnet™-kirjasto-valikko

39. Lankavärin muokkaus

42. Panorointi

36. File Manager

40. Kuvioyhdistelmän
kokonaistikkimäärä

43. Skaalaa

37. Tiedot kuviosta

Ruudukon/taustan väri
Paina painiketta ruudukko/taustaväri aktivoidaksesi
ruudukon kirjonta-alueelle ohjaamaan kuvioiden sijoittamista.
Poista ruudukko painamalla painiketta uudelleen.
Aseta tausta väri- ja/tai ruudukkoasetukset pitämällä
painiketta alas painettuna.

Taustaväri
Valitse sellainen kirjonta-alueen taustaväri, joka vastaa
käyttämäsi kankaan väriä. Valitse taustaväreistä mieleisesi.
Valittu taustaväri näytetään kehällä.

Kohdistus
Jos toiminto on aktivoitu, ohjaimet tulevat näkyviin, kun
siirrät kuviota näytöllä. Tämän avulla on helpompi kohdistaa
kaksi kuviota toisiinsa.

Ruudukkovaihtoehdot
Pidä ruudukon asetuspainike alas painettuna, jos haluat
määrittää ruudukon viivojen välisen etäisyyden millimetreinä/
tuumaa käyttämällä painikkeita - ja +. Valittavana on myös 8
esimääritettyä ruudukkovaihtoehtoa. Vaihtoehtoisesti voit
avata näppäimistön, johon voi syöttää numeron, painamalla
ruudukon numero-aluetta.
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44. Pyöritä

mySewnet™-kirjasto
mySewnet™-kirjasto on tilauspalvelu, josta pääset käsiksi
tuhansiin kirjontakuvioihin. Käy verkkosivustollamme, lue
lisää tästä palvelusta ja aloita tilauksesi.
Jos sinulla on tilaus, WiFi on yhdistetty ja olet kirjautunut
mySewnet™-tilillesi mySewnet™, kirjastovalikko näkyy
koneellasi. Täällä voit selata ja valita kaikista mySewnet™kirjaston kuvioista.
Käytä hakutoimintoa löytääksesi erityyppisiä kuvioita. On
useita tapoja suodattaa ja lajitella kuvioita. Suodata mallit
koon mukaan muuttamalla maksimileveyttä ja/tai -korkeutta.
Kuviot, jotka olet merkinnyt mySewnet™-suosikkikuvioiksi,
voi suodattaa myös koneessa, jos painat suosikkikuviotpainiketta.
Voit myös lajitella mallit värimäärän, koon (alueen) tai
tikkimäärän mukaan. Paina Lajittele alkaen -painiketta, jos
haluat lajitella korkeimmasta alimpaan arvoon. Paina Lajittele
alkaen -painiketta, jos haluat lajitella alimmasta korkeimpaan
arvoon.
Poista kaikki sovelletut suodattimet ja tyhjennä haku
painamalla nollauspainiketta.
Jos et ole vielä aloittanut tilausta, mySewnet™-kirjastovalikko
näkyy koneessa, mutta tämän valikon kuvioita ei näytetä.

1.

Etsi

2.

Suodata leveyden/korkeuden mukaan

3.

Nollaa

4.

Lajittele kohteesta

5.

Lajitteluperuste

6.

Suosikkikuviot

7.

mySewnet™-kirjastovalikko

Lataa kuvio
Pidä kuviota alas painettuna muutaman sekunnin ajan
aktivoidaksesi sen ja vedä sitten kuvio kirjonta-alueelle
vapauttamatta painike. Kun haluat sijoittaa kuvion, vapauta
sormi näytöltä, niin kuvio sijoitetaan kirjonta-alueelle.
Selaa valitun luokan kuvioita pyyhkäisemällä ylös/alas valintaalueella. Pyyhkäise vasemmalle/oikealle valinta-alueella
vierittääksesi ja valitaksesi toisenkuvioluokan. Voit myös
pyyhkäistä vasemmalle/oikealle kategorialuettelossa ja valita
haluamasi luokan painamalla sitä. Kun kuvio on valittuna, sen
tiedot näytetään.
Huom: Voit myös ladata tallennettuja kuvioita mySewnet™pilvikansiosta ja USB-laitteesta File Managerissa.
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Lataa ommel
Pidä ommelta alas painettuna ommelvalikossa muutaman
sekunnin ajan aktivoidaksesi sen ja vedä sitten ommel
kirjonta-alueelle vapauttamatta painike. Kun haluat sijoittaa
ompeleen, vapauta sormi näytöltä, niin ommel sijoitetaan
kirjonta-alueelle.
Huom: Voit myös ladata tallennettuja ompeleita mySewnet™pilvikansiosta ja USB-laitteesta File Managerissa.
Huom: Paina ommelta saadaksesi siitä tietoa.

Lataa fontti
Tekstiä voi luoda sekä kirjonta- että ommelfonteilla. Valitse
fontti avaamalla fonttivalikko ja painamalla haluamaasi fonttia
näytöllä. Jos valitset kirjontafontin, esiin tuleekirjontatekstin
ohjelmointi -ikkuna. Jos valitset ommelfontin se ladataan
yhdistelmään. Ommelfontit näkyvät mustana, kun taas
kirjontafontit näkyvät värillisenä. Luotu teksti latautuu
kirjonta-alueelle. Jos haluat muokata tekstiä, valitse tekstisi ja
paina Muokkaa kuviota -painiketta tai käytä Smart Toolbox
-työkalua.
Huom: Voit myös ladata tallennettuja fontteja mySewnet™pilvikansiosta ja USB-laitteesta File Managerissa.

File Manager
Paina File Manager-painiketta avataksesi File Managerin ja
Etsi tallennettu kuvio, ommel tai fontti. File Managerissa voit
myös ladata tallennettuja kuvioitamySewnet™-pilvikansiosta ja
USB-laitteesta Lataa kuvio, ommel tai fontti pitämällä
painiketta alas painettuna. Jos haluat ladata useita kuvioita,
ompeleita ja/tai fontteja, aktivoi monen valinta ja valitse
tiedostot. Pidä yhtä tiedostoa alas painettuna ladataksesi
kaikki valitut tiedostot kirjonta-alueelle.
Lue lisää tallennettujen kuvioiden, ompeleiden ja fonttien
järjestämisestä File Managerissa.

Kuvioiden valinta
Kun lataat kuvioita kirjonnan muokkaustilaan, viimeksi
ladattu kuvio on valittuna oletusarvoisesti.
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Valitse yksi kuvio
Voit valita yhden kuvion joko painamalla kuviota näytöllä tai
painamalla pienoiskuvaa valintaikkunassa. Nähdäksesi
kuvioiden kirjontajärjestyksen lue lisää kohdasta kuvioiden
kirjontajärjestys.

Kuvioiden valinta, harjoitus
1. Paina kuviovalikkoa kirjonnan muokkaustilassa.
2.

Aktivoi kuvio pitämällä se alas painettuna, raahaa se
kirjonta-alueelle ja vapauta, niin se latautuu näytölle. Tee
tämä neljä kertaa käyttämällä eri kuvioita.

3.

Viimeistä kuviota ympäröi kuvionvalintakehys, joka
tarkoittaa, että se on valittuna.

4.

Jos haluat valita ensimmäisen lisäämäsi kuvion, paina
kuviota näytöllä. Voit myös painaa järjestelypainiketta ja
valita ensimmäisen kuvion pienoiskuvaa
valintaikkunassa,

5.

Jos haluat valita useamman kuvion, paina monen valinta
-painiketta. Paina kuvioita, jotka haluat valita.

6.

Kun olet valinnut haluamasi kuvion/kuviot, voit poistaa,
monistaa, sijoittaa, skaalata, peilata, muuttaa kokoa ja/tai
pyörittää sitä. Muutokset vaikuttavat vain valittuna
olevaan kuvioon.
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Valitse kaikki
7. Jos haluat valita kaikki kuviot, paina Valitse kaikkikuvaketta. Kaikki näytöllä olevat kuviot valitaan, ja ne
näkyvät kuvionvalintakehyksessä. Voit nyt tehdä
muutoksia kaikkiin kuvioihin. Jos haluat yhdistää kaikki
kuviot yhdeksi, painaryhmitä/erota -painiketta.

Kehän valinta
Kone valitsee valitsemallesi kuviolle sopivimman kehän. Jos
haluat valita eri kehän, paina kehänvalintakuvaketta. Esiin
tulevassa ponnahdusikkunassa on luettelo kehistä, jotka ovat
saatavana valtuutetulta HUSQVARNA® VIKING®jälleenmyyjältä.
Valittuasi kehän luettelo sulkeutuu automaattisesti.
Huom: Voit säätää luetteloa valitsemalla omat kehäni -kohdasta
erityiset kehät, joissa on oletuskirjonta-asetukset. Valitut kehät
näytetään ylimpänä kehänvalintaluettelossa.
Huom: Kehäluettelosta huomaat, että joitakin kehäkokojen vieressä on
kirjain. Ne ovat erikoiskehiä. Esimerkiksi E tarkoittaa boordikehää,
T tekstuurikehää ja M metallikehää.

Järjestä
Painamalla järjestä-painiketta saat esiin useita toimintoja,
joiden avulla voit järjestellä kuviosi.
Sulje toiminto painamalla painiketta uudelleen.
Järjestä-painike

Monen valinta
Monen valinta -toiminnolla voit valita näytöstä kaksi tai
useampia kuvioita samaan aikaan. Paina monen valinta
-painiketta ja sitten kuvioita, jotka haluat valita.
Vaihtoehtoisesti voit valita pienoiskuvat valintaikkunasta.
Valittujen kuvioiden ympärillä on nyt kuvionvalintakehys,
sekä valintaikkunan pienoiskuvissa että kirjonta-alueen
kuvioissa. Jos haluat poistaa valinnan, paina kuvioita
uudelleen, niin kuvionvalintakehys katoaa.

Valitse kaikki
Jos haluat valita kaikki kuviot, paina valitse kaikki -kuvaketta.
Kaikki näytöllä olevat kuviot valitaan, ja ne näkyvät
kuvionvalintakehyksessä. Voit nyt tehdä muutoksia kaikkiin
kuvioihin. Jos haluat yhdistää kaikki kuviot yhdeksi,
painaryhmitä/erota -painiketta.
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Ryhmittele/Peru ryhmittely
Jos olet valinnut kaksi tai useampia kuvioita ja haluat yhdistää
ne yhdeksi, paina ryhmitä/erota -painiketta. Valittujen
kuvioiden ympärillä on nyt kuvionvalintakehys, ja
ryhmiteltynä kuvionvalintakehys on kaikkien ryhmän
kuvioiden ympärillä. Jos haluat purkaa ryhmittelyn, paina
ryhmä/pura-painiketta uudelleen, niin niistä tulee jälleen
yksittäisiä malleja.

Kuvion kirjominen ennen/myöhemmin
Jos haluat vaihtaa kuvioiden kirjontajärjestystä ilman, että
joudut lataamaan kaiken uudelleen, voit käyttää Kuvion
kirjominen ennen/myöhemmin -painiketta. Valitse malli,
jonka haluat kirjoa ennen/myöhemmin ja paina jotakin
painikkeista muuttaaksesi kuviojärjestystä. Kuvio siirtyy
valintaikkunassa, ja muutettu kirjontajärjestys tulee esiin. Lue
lisää kuvion kirjontajärjestyksestä.

1.

Kuvion kirjominen ennen

2.

Kirjo kuvio myöhemmin

Muokkaustoiminnot
Zoomaa kehään
Kirjonta-alueen ympärillä on punainen kehys, jos kuvio on
sijoitettu kehäalueen ulkopuolelle. Tällä kuvakkeella voit
siirtää kehän ulkopuolella olevan kuvion kehälle. Kuvio
sijoittuu kehän uloimpaan reunaan.
Vinkki: Jos haluat sijoittaa mallin esimerkiksi vasempaan
yläkulmaan niin lähelle reunaa kuin mahdollista, raahaa kuvio
vasempaan yläkulmaan. Varmista, että kuvio on sijoitettu kehä-alueen
ulkopuolelle. Paina siirrä kehään, niin kuvio siirtyy kehäalueen
vasempaan yläkulmaan mahdollisimman lähelle kehän reunaa.

Poista
Kun painat poistokuvaketta, valittuna olevat kuviot
poistetaan kirjonta-alueelta. Jos valittuna on useampi kuin
yksi kuvio, tulee esiin ponnahdusikkuna. Vahvista poistamalla
kaikki kuviot painamalla OK. Pidä painiketta alas painettuna
poistaaksesi kaikki ladatut kuviot kirjonta-alueelta ja vahvista
painamalla ponnahdusikkunassa OK.

Monista
Painamalla monistuskuvaketta voit kopioida valitun kuvion/
kuviot. Pidä alas painettuna painettuna Kopioi-painiketta, jos
haluat lisätä useamman kuin yhden kopion valituista kuvioista.
Näyttöön tulee näppäimistö, johon voit syöttää halutun
kopioiden määrän.
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Peilikuva sivuttain ja pitkittäin
Jos haluat peilata kuviosi vaakatasossa, paina Peilikuva
sivuttain -kuvaketta. Jos haluat peilata kuviosi pystysuunnassa,
paina Peilikuva pitkittäin -kuvaketta.

1.

Peilikuva sivuttain

2.

Peilikuva pitkittäin

Kosketustoiminnot
Voit sijoittaa, kiertää, skaalata ja panoroida sormella
monikosketusnäytöllä. Lukitse kosketustoiminto pitämällä
painiketta alas painettuna. Painikkeen alapuolella oleva
riippulukko osoittaa, että toiminto on lukittu. Tämä estää
toisen kosketustoiminnon aktivoinnin vahingossa
käsitellessäsi kuvio(i)ta monikosketusnäytöllä. Valitse jokin
kosketustoiminto avataksesi lukituksen.
Kosketustoiminto pan on lukittu

Sijainti
Paina ja siirrä sormeasi näytöllä, kun haluat sijoittaa valitun
kuvion haluamaasi kohtaan kirjonta-alueella.
Kosketustoiminto sijainti aktivoituu automaattisesti.
Säädä valittujen kuvioiden sijaintia pyörän avulla.
Sijaintipainikkeen yläpuolella olevat numerot näyttävät
millimetreinä/tuumina valittujen kuvioiden vaaka- ja
pystysuuntaisen etäisyyden kehän keskikohdasta. Syötä
haluamasi arvo painamalla numerokenttää. Jos virheellinen
arvo syötetään, numeroiden väri muuttuu.
Paina ohjaus pyörän keskipistettä, jos haluat sijoittaa valitut
kuviot kehän keskelle.

Pyöritä
Pyöritä pyöreää kahvaa kiertääksesi valittuja kuvioita.
Pyörän nuolilla voit säätää valittujen kuvioiden pyöritystä yksi
aste kerrallaan. Jokainen painallus säätöpyörän keskelle
pyörittää kuvio(i)ta 90 astetta myötäpäivään.
Pyörityspainikkeen yläpuolella oleva luku osoittaa asteina
nykyisen pyörityskulman. Syötä haluamasi arvo painamalla
numerokenttää. Jos virheellinen arvo syötetään, numeroiden
väri muuttuu.
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Skaalaa
Kosketustoiminnolla skaalaus voit suurentaa tai pienentää
valittujen kuvioiden kokoa enintään +/-20 % muuttamatta
tikkimäärää.
Huom: Voit suurentaa tai pienentää kuviota yli 20 % resizetoiminnolla.
Jos haluat skaalata valittuja kuvioita, paina jotakin
skaalauskahvaa, jotka sijaitsevat kuvionvalintakehyksen
kulmissa, ja vedä sormellasi näytöllä. Kosketustoiminto
skaalaus aktivoituu automaattisesti. Kuviota skaalattaessa
100%-painike aktivoituu. Skaalaa kuvio oletuskokoon
painamalla painiketta.
Syötä haluamasi arvo painamalla numerokenttää. Jos
virheellinen arvo syötetään, numeroiden väri muuttuu.
Säädä valittujen kuvioiden kokoa pyörän avulla.
Skaalauspainikkeen yläpuolella olevat luvut näyttävät
millimetreinä/tuumina nykyisen leveyden ja korkeuden.
Oletuksena mittasuhteet on lukittu. Tämä ilmaistaan suljetun
lukon kuvalla säätöpyörän keskikuvakkeessa. Avaa ja aktivoi
leveyden ja korkeuden yksilöllinen skaalaus painamalla
ohjauspyörän keskellä olevaa riippulukkoa.
Huom: Kuvion muotoilussa ja applikointikuvioissa
skaalauskuvakkeen yläpuolella olevat numerot liittyvät muodon viivaan,
ei muotoon/applikointikuvion.

Panorointi
Paina ja raahaa missä tahansa kirjonta-alueella, paitsi valitun
kuvion kohdalla, panoroidaksesi kirjonta-alueen lähennettynä.
Jos painat ja vedät valittua kuviota, sijoittelutoiminto
aktivoituu, ja siirrät kuviota sen sijaan, että panoroisit
kirjonta-aluetta.
Pitämällä panorointipainikkeen alas painettuna lukitset ja
estät toisen toiminnon tahattoman aktivoinnin. Painikkeen
alapuolella oleva riippulukko osoittaa, että toiminto on lukittu.
Nyt voit vain panoroida ja zoomata. Valitse jokin
kosketustoiminto avataksesi lukituksen.
Voit myös säätää kirjonta-alueen näkymää ohjauspyörän
avulla.

Zoomaus
Loitonna painamalla näyttöä kahdella sormella samaan aikaan.
Venytä liu’uttamalla sormia eri suuntiin. Lähennä painamalla
näyttöä kahdella sormella samaan aikaan. Venytä liu’uttamalla
sormia samaan suuntaan.
Jos zoomaat valittua kuviota, sijoittelutoiminto aktivoituu, ja
siirrät kuviota sen sijaan, että zoomaisit kirjonta-aluetta.
Pitämällä panorointipainikkeen alas painettuna lukitset
panoroinnin ja estät toisen toiminnon tahattoman aktivoinnin.
Painikkeen alapuolella oleva riippulukko osoittaa, että
toiminto on lukittu. Nyt voit vain panoroida ja zoomata.
Avaa toiminto painamalla painiketta uudelleen.
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Vaihtoehtoisesti voit lähentää ja loitontaa kirjontaaluettazoom-liukusäätimellä. Lähennä siirtämällä
liukusäädintä oikealle ja loitonna siirtämällä sitä vasemmalle.
Liukusäätimen oikealla puolella näet, kuinka paljon olet
zoomannut.

Zoom-vaihtoehdot
Paina zoom-vaihtoehdot-kuvaketta, niin näytölle avautuu
ponnahdusikkuna, josta voit valita, zoomaa kaikkiin, tai
zoomaa kehään. Zoomaa kaikkiin näyttää kaikki
kuvioyhdistelmän kuviot. Zoomaa kehään säätää
kirjontakentän valitun kehän kokoiseksi.

1.

Zoomaa kaikkiin

2.

Zoomaa kehään

1.

Kumoa

2.

Toista

Peru/Palauta
Painamalla vasemmalle osoittavaa nuolta voit perua viimeksi
tekemäsi säädön. Painamalla kuvaketta toistuvasti perut
säätöjä niiden tekojärjestyksessä.
Painamalla oikealle osoittavaa nuolta voit perua viimeksi
tekemäsi säädön. Painamalla kuvaketta toistuvasti perut
säätöjä niiden tekojärjestyksessä. Palauta-toiminto aktivoituu
vain, kun peru-toimintoa on painettu aiemmin.
Huom: Kaikkia säätöjä ei voi perua. Nuolet muuttuvat harmaiksi, jos
toimintoa ei voi perua/palauttaa.

Kuvion kirjontajärjestys
Kun kirjottavana on kuvioyhdistelmä, voi olla hyödyllistä
tietää niiden kirjontajärjestys. Valitse kuvio painamalla sitä,
niin näet monentenako se kirjotaan. Esimerkiksi 3 (4)
tarkoittaa, että valittu kuvio on ensimmäinen neljästä
kirjottavasta kuviosta.

Kuvioyhdistelmän kokonaistikkimäärä
Näet kuvioyhdistelmän kokonaistikkimäärän kukkakuvakkeen
vieressä kirjonnan muokkaustilassa.
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Tallenna kuvio
Tallenna tiedosto painamalla Tallenna-painiketta. Voit
tallentaa tiedoston mySewnet™-pilvikansioon tai USBlaitteeseen. Aiemmin tallennetut kuviot, ompeleet,
yhdistelmät ja/tai fontit näytetään. Nimeä tiedosto ja paina
OK-painiketta.

Tallenna-painike kirjonnan muokkaustilassa

Jos haluat tallentaa kansioon, pidä sen painiketta alas
painettuna, nimeä tiedosto ja paina OK. Jos haluat luoda
uuden kansion, paina Luo uusi kansio -painiketta, nimeä
kansio näppäimistöllä ja paina OK. Avaa kansio pitämällä sen
painiketta alas painettuna ja tallenna uuteen kansioon.
Paina luettelo- a pikkukuvanäkymän painiketta vaihtaaksesi
tiedostojen näyttämistä luettelona tai pienoiskuvina.
Jos haluat peruuttaa tallennusprosessin, sulje
ponnahdusikkuna painamalla Peruuta. Tallennuksen
ponnahdusikkuna sulkeutuu ja palaat ompelutilaan.
Lue lisää tallennettujen tiedostojen järjestämisestä File
Managerissa.

1.

Tallenna mySewnet™pilvikansioon

5.

Tallenna USB-laitteeseen

2.

Valinta-alue

6.

Liiku luettelo- ja
pienoiskuvanäkymän välillä

3.

Tiedostonimi

7.

Luo uusi kansio

4.

Peruuta

8.

OK

Smart Save
Jos haluat lopettaa ompelun ja tallentaa nykyisen ompeleen ja
asetukset, paina Smart Save-painiketta. Ponnahdusikkuna
osoittaa, että älykäs tallennus on tehty ja voit sammuttaa
virran koneesta.
Kone muistaa ompeleen, kirjonnan ja asetukset sellaisina kuin
Smart Save viimeksi tehtiin. Tämän ansiosta voit sammuttaa
koneen ja jatkaa ompelua myöhemmin. Jos haluat ladata
smart save -toiminnon, paina painiketta-toiminnossa.
Älykäs tallennus tallennetaan, kunnes painat Smart Savepainiketta uudelleen ja vaihdat sen tilalle.

Pääsivun painike

Lataa Smart Save -painike
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Lähetä kuvio
Lähetä valitut kirjontakuviot suoraan muille
mySewnet™mySewnet™-yhteensopiville koneille. Valitse jokin
käytettävissä olevista koneista painamalla sitä.
Ponnahdusikkuna sulkeutuu ja valitut kuvio(t) lähetetään.
Huom: Voit lähettää kuvioita vain laitteisiin, jotka on yhdistetty
samaanmySewnet™-pilvitiliin.

GO
Jatka kirjontatilaan painamalla GO. Esiin tulee “Tervetuloa
kirjontatilaan”-ikkuna. Tässä ikkunassa saat yleiskatsauksen
nykyisistä kirjonta-asetuksiasi ennen jatkamista. Tarkista
asetukset ennen jatkamista.

Muokkaa olemassa olevaa kuviota tai
tekstiä
Kun olet luonut kuvion, esimerkiksi muodon, applikaation tai
tekstin, Muokkaa kuviota -painike on aktiivinen. Jos haluat
muokata luomaasi kuviota, valitse kuviosi ja paina Muokkaa
kuviota -painiketta. Valitun kuviotyypin mukaan päädyt
erilaisiin ikkunoihin. Jos esimerkiksi valitset muotokuviona,
näyttöön tulee muotoilu-ikkuna, johon valittu kuvio ladataan
muokattavaksi.
Vinkki: Muokkaustoiminto löytyy myös smart toolbox -toiminnosta,
jos se on käytettävissä.

Muokkaa napinläpeä
Valitse napinläpi paina Muokkaa-painiketta, jos haluat
muuttaa ommelleveyttä, napin kokoa ja ompeleen tiheyttä.
Paina vaihtoehtoista toimintopalkkia, niin tikkitiheyden
säätimet tulevat esiin. Vahvista muutokset painamalla OK.

1.
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Ommelleveys

2.

Napin koko/ompeleen
tiheys

Lankavärin muokkaus
Paina lankavärin muokkauspainiketta, jos haluat tarkastella
valittujen kuvioiden väriluetteloa.

Lankavärin vaihto
Voit muokata kuviosi värejä. Paina värialueluettelossa sitä
väriä, jonka haluat muuttaa. Valitse uusi lankaväri painamalla
lankavärin muutos -painiketta.
Paina väripyörää valitaksesi uuden värin tai paina harmaasävypalkkia. Kun valitset värin väripyörästä, näkyviin tulee
värisävypalkki, jossa voit määrittää nykyisen värin
tummuusasteen.
Edelliset valitut värit tulevat näkyviin. Valitse jokin edellisistä
väreistä painamalla väriä.

Vaihda useampi kuin yksi värialue
Jos haluat vaihtaa useamman kuin yhden värin kerrallaan,
paina Lisää/Poista värivalinta -kuvaketta ja sitten niitä värejä,
jotka haluat valita/poistaa valinnan.
Paina Valitse kaikki, kun haluat muuttaa kaikki värialueet
samalla kertaa. Monen valinta -painike valitaan
automaattisesti.
Paina Valitse sama, kun haluat muuttaa kaikki samanväriset
alueet samalla kertaa. Paina muutettavaa väriä ja sitten Valitse
sama -kuvaketta, kun haluat valita kaikki samanväriset alueen
värialueluettelosta. Monen valinta -painike valitaan
automaattisesti. Jos valituksi tulee kaksi tai useampia
värialueita, valitse sama -toiminto valitsee kaikki valittujen
värien kaikki värialueet.

Näytöllä näkyvät kaikki valitut ja valitsematta jätetyt
värialueet.
Valitut värialueet näkyvät värinäytöllä. Värialueet, joita ei ole
valittu, näkyvät harmaina näytön kirjonta-alueella, joten on
helppo nähdä, mitkä kuvion värialueet muuttuvat.

1.

Lankavärin vaihto

2.

Valitse kaikki

3.

Monen valinta

4.

Valitse samanlainen

5.

Lankavärin muokkaus

Paina valittua värialuetta poistaaksesi valinnan ja nähdäksesi
jälleen kaikki kuvion värialueet.

Lue lisää lankavärin vaihdosta
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Kirjontatekstin ohjelmointi
Jos haluat luoda tekstikuvion, paina fonttivalikkoa ja valitse
kirjontafontti. Kirjoita teksti ja paina OK, kun olet valmis
lataamaan sen kirjonta-alueelle.
Jos valitset kirjontafontin, kirjontatekstin ohjelmointi-ikkuna
avautuu automaattisesti. Jos haluat muuttaa olemassa olevaa
tekstiä kirjonnan muokkaustilassa valitse tekstikuvio ja paina
muokkaa kuviota -painiketta. Pääset muokkaamaan myös
smart toolboxin kautta.
Huom: Jos ommelfontti on valittuna, avautuu ohjelmointikun painat
muokkaa-painiketta.

Luo teksti
Kirjoita teksti. Teksti näkyy kirjonta-alueella ja tekstialueella
näppäimistön yläpuolella.
Voit vaihtaa tekstin fontin ja koon painamalla fonttivalikossa
toista kirjontafonttia. Kirjoitettu teksti muuttuu uuden fontin
ja/tai fonttikoon mukaiseksi kirjonta-alueella.

Lisää kirjain
Siirrä osoitin nuolilla kohtaan, johon haluat lisätä kirjaimen.
Paina kirjainta, niin se lisätään osoittimen kohdalle. Voit
siirtää kohdistinta myös painamalla sormella tekstialuetta.

Poista kirjain
Kun haluat poistaa kirjaimen, vie osoitin sen perään. Paina
poistokuvaketta. Jos haluat poistaa kaiken tekstin, pidä
painiketta alas painettuna. Kirjaimet poistetaan yksitellen
kasvavalla nopeudella.

1.

Tekstialue

2.

Valitse välistys

3.
4.
5.

Tekstin muotoilu
Voit muotoilla kirjoitettua tekstiä eri muotoilutoiminnoilla.

Valitse tekstimuoto
Paina tekstimuotopainiketta avataksesi luettelon eri
muotorivityypeistä. Paina muotoriviä, niin teksti seurailee
muotoriviä näytöllä. Pieni musta nuoli osoittaa, mihin
suuntaan teksti seuraa, kun lisäät kirjaimia muotoriville.
Jos haluat skaalata, paina jotakin skaalauskahvaa, jotka
sijaitsevat kuvionvalintakehyksen kulmissa, ja vedä sormellasi
näytöllä.
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6.

Ok, palaa kirjonnan
muokkaustilaan.

Valitse tekstimuoto

7.

Kiinteä kirjainkulma

Fonttivalikko

8.

Poista

Valitun fontin tiedot

9.

Kohdistimen nuolet

Valitse välistys
Paina valitse välistys-painiketta, jos haluat avata luettelon
vaihtoehdoista, joilla teksti on välitetty muotoriville tasaisesti,
vasen, keskitetty tai oikea. Tasaisesti sijoitettu teksti sijoittaa
tekstin tasaisesti muotoriville, ja kaikkien kirjainten välinen
etäisyys on sama. Jos valitset vasemman tasauksen, teksti
alkaa latautua vasemmalta. Keskitetty keskittää tekstin
muotoriville. Jos valitset oikean tasauksen, teksti alkaa
latautua oikealta. Kunkin kirjaimen välistä etäisyyttä voidaan
suurentaa tai pienentää välistyksen liukusäätimen avulla, paitsi
kun valittuna on tasaisesti jakautunut väli.

Kiinteä kirjainkulma
Paina kiinteä kirjainkulma -painiketta, jos haluat kohdistaa
kaikki kirjaimet muotorivin kiinteään pystysuuntaiseen
kiertoon. Poista valinta, jos haluat kulman kirjaimet suhteessa
muotoriviin.
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Kuvion muotoilu
Kuvion muotoilu on ainutlaatuinen tapa viedä luovuutesi
toiselle tasolle. Käytä kauniita ommelyhdistelmiä tai
kirjontakuvioita ja muodostaa yksi kokonaisuus useista
muodoista.
Kuvion muotoilu -painike

Vinkki: Käytä JoyOS ADVISOR™-toiminto löytääksesi
projekteja, joissa käytetään kuvion muotoilua.

Kuvion muotoilu -painike
1. Paina kuvion muotoilu -painiketta aloittaaksesi uuden
muodon suunnittelun.
2. Paina muotovalikkoa ja valitse jokin luettelon muodoista.
Kuviorivi tulee näytölle. Pieni musta nuoli osoittaa, mihin
suuntaan kuviot seuraavat, kun lisäät niitä muotoriville.
3. Lisää kuvioita tai ompeleita muotoon kuvio- tai
ommelvalikosta tai File Managerista, Pidä kuviota tai
ommelta alas painettuna muutaman sekunnin ajan, jotta
voit ladata sen ja vetää sen sitten muotoriville pitäen koko
ajan sormeasi näytöllä. Vapauta sormi ja sijoita kuvio tai
ommel muotoriville.
4. Jos haluat skaalata, paina jotakin skaalauskahvaa, jotka
sijaitsevat kuvionvalintakehyksen kulmissa, ja vedä
sormellasi näytöllä. Kosketustoiminto skaalaus aktivoituu
automaattisesti. Voit pyörittää muotoa painamalla ja
pyörittämällä monikosketusnäytön pyörityskahvasta.
Kosketustoiminto pyöritys aktivoituu automaattisesti.

1.

Pyörityskahva

2.

Skaalauskahvat

8.

Yhdistelmän uusinta/
monista viimeinen kuvio

3.

Muotorivit

9.

File Manager

4.

Valitse sijoittelu viivalle

10. mySewnet™-kirjasto

5.

Valitse välistys

11. Kuviovalikko

6.

Poista viimeinen/Poista
kaikki

12. Ommelvalikko

Näppäile kuvioiden määrä

14. Valitse sijoittelu sivuun

7.

13. Muotovalikko
15. Kiinteä kuviokulma
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Yhdistelmän toisto/monista viimeinen kuvio
5. Lisää kuvioita kuvioon kahdella eri tavalla yhdistämällä
toisto/monista viimeinen kuvio -toiminnolla. Kun
liukusäädin on asetettu oikealle, painamalla + voit lisätä
kuvioita muotoon samassa järjestyksessä kuin jo ladatut.
Kun liukusäädin on asetettu vasemmalle, paina painiketta
+, kun haluat kopioida muodon viimeisen lisätyn
muotoilun. Paina painikkeiden +-ja- yläpuolella olevaa
numeroaluetta, kun haluat avata näppäimistön, joka
määrittää kuvioiden määrän.

Yhdistelmän toisto

6. Paina OK-painiketta kuvionmuotoiluikkunassa ja lataa
muotoiltu kuvio kirjonnan muokkausikkunaan,

Toista edellinen kuvio

Muokkaa aiemmin luotua muotoa
7. Jos haluat tehdä muutoksia jo luotuun kuvioon kirjonnan
muokkaustilassa, valitse muotoiltu kuvio ja
painaMuokkaa -painiketta kirjonnan muokkaustilassa.
Nyt siirryt uudelleen kuvionmuotoilutilaan.
Vinkki: Pääset muokkaamaan myös smart toolboxin kautta.
Avaa smart toolbox pitämällä muotoiltua kuviota alas painettuna.

Valitse välistys
Paina valitse välistys-painiketta, jos haluat avata luettelon
vaihtoehdoista, joilla teksti on välitetty muotoriville tasaisesti,
vasen, keskitetty tai oikea. Tasaisesti sijoitettu teksti sijoittaa
tekstin tasaisesti muotoriville, ja kaikkien kirjainten välinen
etäisyys on sama. Jos valitset vasemman tasauksen, teksti
alkaa latautua vasemmalta. Keskitetty keskittää tekstin
muotoriville. Jos valitset oikean tasauksen, teksti alkaa
latautua oikealta. Kunkin kirjaimen välistä etäisyyttä voidaan
suurentaa tai pienentää välistyksen liukusäätimen avulla, paitsi
kun valittuna on tasaisesti jakautunut väli.

Valitse sijoittelu viivalle
Paina valitse rivisijoittelu -painiketta avataksesi luettelon
vaihtoehdoista, joilla kuviot sijoitetaan vaakasuunnassa
suhteessa muotoriviin: yläpuolelle, keskelle tai alapuolelle.
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Valitse sijoittelu sivuun
Paina valitse rivisijoittelu -painiketta avataksesi luettelon
vaihtoehdoista, joilla kuvioita pyöritetään muotorivillä: ei
kiertoa, kierto 90 astetta myötäpäivään, kierto 180 astetta tai
kierto 90 astetta vastapäivään.

Valitse kiinteä kuviokulma
Paina kiinteä kuviokulma -painiketta, jos haluat kohdistaa
kaikki kuviot muotorivin kiinteään pystysuuntaiseen kiertoon.
Poista valinta, jos haluat säilyttää nykyisen kulman
muotorivillä.

Näppäile kuvioiden määrä
Jos haluat määrittää muotosi kokonaiskuviomäärän, avaa
näppäimistö painamalla painikkeiden + ja - yläpuolella olevaa
numeroaluetta. Anna haluttu määrä kuvioita ja sulje
painamalla OK:
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Applikointikuvio
Luo koristeapplikaatio applikaatiokuvio-ominaisuudella.
Paina applikointikuvio -painiketta aloittaaksesi uuden
applikointikuvion suunnittelun.
Vinkki: Suosittelemme, että käytät JoyOS ADVISOR™
ominaisuutta applikaation luomiseen.

Applikointikuvio-painike

Kun suunnittelet applikointikuviotasi, käytettävissä on kolme
koristeommelta ja kaksi eri ommelleveyttä, joilla voit ommella
applikointikuvioosi koristereunan.
• Satiiniommel (leveä tai kapea) – Applikointikuvion
ympärille ommellaan leveä tai kapea satiiniommel.
• Höyhensatiiniommel (leveä tai kapea) – Applikointikuvion
ympärille ommellaan leveä tai kapea höyhensatiiniommel.
• Solmuommel (leveä tai kapea) – Applikointikuvion
ympärille ommellaan leveä tai kapea solmuommel.
Koristeompeleen peittävät applikointikankaan risareunan.

Applikointikuvioharjoitus
1. Paina applikointikuvio -painiketta aloittaaksesi uuden
applikointikuvion suunnittelun. Oikealla muotovalikossa
on erilaisia muotoja, kirjaimia ja numeroita, joita voit
käyttää applikointikuviosi suunnittelussa. Paina muotoa
ladataksesi sen.
2. Paina jotakin koristeommelta ladataksesi sen muotoriville.
3. Jos haluat muuttaa applikointikuvion kokoa, paina jotakin
skaalauskahvoista kuvionvalintakehyksen kulmissa ja
liikuta sormeasi näytöllä. Kosketustoiminto skaalaus
aktivoituu automaattisesti. Voit pyörittää muotoa
painamalla ja pyörittämällä näytöllä pyörityskahvasta.
Kosketustoiminto pyöritys aktivoituu automaattisesti.
4. Vahvista applikointikuvio ja lataa sen kirjonnan
muokkaustilaan. Siirry kirjontatilaan painamalla GO.

Kirjo
5. Ensimmäisellä värillä ommellaan suoraommel
pohjakankaalle, josta näet applikointitilkun sijainnin.
6. Aseta applikointikangas pohjakankaan ääriviivaompeleen
päälle, Varmista, että applikaatiokangas peittää ääriviivat

1.

Pyörityskahva

7.

Höyhensatiiniommel (leveä)

2.

Skaalauskahvat

8.

Solmuommel (leveä)

3.

Solmuommel (kapea)

9.

4.

Höyhensatiiniommel (kapea)

OK, palaa kirjonnan
muokkaustilaan.

5.

Satiiniommel (kapea)

6.

Satiiniommel (leveä)

10. Muotovalikko

7. Toisella värillä ommellaan uusi suoraommel, joka pitää
tilkun paikallaan pohjakankaalla.
8. Leikkaa liika kangas pois mahdollisimman läheltä
ommelta.
9. Värialueen kolme tikit perittävät applikaation risareunat.
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Muuta kokoa (Resize)
Resize-toiminnolla voit pienentää kuvion enintään viisi kertaa
alkuperäistä pienemmäksi tai suurentaa kahdeksan kertaa
alkuperäistä suuremmaksi. Kone laskee kuvion tikkimäärän
niin, että sen alkuperäinen tikkitiheys säilyy. Paina resizeikkunan kuvaketta avataksesi ikkunan koon muuttamista
varten.
Huom: Jos haluat suurentaa tai pienentää kuviota alle 20 %, käytä
skaalaustoimintoa. Skaalaus ei muuta tikkimäärää.

Resize-muokkaukset
Jos haluat muuttaa kuvion kokoa, paina jotakin resizekahvoista kuvionvalintakehyksen kulmissa ja liikuta sormeasi
näytöllä. Kosketustoiminto resize aktivoituu automaattisesti.
Kun kokoa muutetaan, kuvion korkeutta ja leveyttä säädetään
aina suhteutetusti. Resize-painikkeen yläpuolella olevat luvut
näyttävät millimetreinä/tuumina nykyisen leveyden ja
korkeuden. Hienosäädä säätöpyörän nuolilla.
Käytettäessä resize-toiminto 100%-painike aktivoituu. Palaa
alkuperäiseen kokoon painamalla painiketta.
Pidä resize-painiketta alas painettuna lukitaksesi ja estääksesi
toisen kosketustoiminnon aktivoitumisen tahattomasti.
Painikkeen alapuolella oleva riippulukko osoittaa, että
toiminto on lukittu. Valitse jokin kosketustoiminto avataksesi
lukituksen.
Muokkaa kuvion sijaintia kehällä sijainti- ja/tai
pyörityskuvakkeilla.

1.

Resize-kahvat

3.

Palaa alkuperäiseen kokoon

2.

Säilytä tikkityyppi

4.

Muuta kokoa (Resize)

Säilytä täyttötikkityyppi
Kaikki kirjontakuvion täyttötikkialueet tehdään kuhunkin
kohtaan parhaiten sopivalla tikillä. Kun suurennat tai
pienennät kuviota, se vaikuttaa täyttötikkialueen tikkiin.
Säilytä täyttötikkityyppi -toiminto on valittu oletusarvoisesti,
ja se pitää täyttötikkityypit sellaisina kuin ne on alun perin
luotu.
Säilytä täyttötikkityyppi tuottaa useimmissa tapauksissa
parhaan tuloksen. Jos kuvion muoto vääristyy, yritä muuttaa
kokoa säilyttämättä täyttötikkityyppiä. Lataa alkuperäinen
kuvio uudelleen, poista Säilytä täyttötyyppi -valinta ja muuta
kuvion kokoa uudestaan.
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Aloita Resize-toiminto
Kun olet tyytyväinen kuvion kokoon ja sijaintiin ja paina OK.
Resize–ikkuna sulkeutuu ja muutettu kuvio ladataan
kirjonnan muokkausikkunaan.
Paina peruutuspainiketta, kun haluat palata kirjonnan
muokkaustilaan muuttamatta kuvion kokoa.
Huom: Ompeleiden ja ommelyhdistelmien kokoa ei voi muuttaa.

Tärkeää tietoa Resize-toiminnosta
Koska kuviot on digitoitu tiettyyn kokoon, on tärkeää muistaa Resize-toimintoa käytettäessä seuraavat asiat: Kirjo aina ensin
koekappale kuviosta, jonka kokoa olet muuttanut.
• Resize muuttaa aina sekä leveyden että korkeuden. Jos pienennät kokoa 30 %, sekä leveys että korkeus muuttuvat 30 %. Jos
kuviossa on paljon yksityiskohtia, osa niistä saattaa kadota tai vääristyä, ja/tai kuviosta voi tulla hyvin tiheä. Joitakin kuvioita,
erityisesti ne, joilla on paljon yksityiskohtia, ei saisi vähentää enempää kuin 25%.
• Kuvioita voidaan muuttaa suuremmaksi kuin valittu kehä. Koon muuttamisen jälkeen varmista, että kuvio sopii kehälle tai
valitse suurempi kehä, jotta kone voi kirjoa kuvion..
• Jos suurennat kuviota liikaa, tikit ovat ehkä epäsäännöllisiä. Palaa alkuperäiseen kokoon painalla 100 %:n painiketta ja
suurenna kuviota vähemmän, niin lopputulos on onnistuneempi. Käytä kirjontaohjelmaa (PC) muokataksesi hyvin suurten
ja monimutkaisten kuvioiden kokoa. Voit hankkia ohjelman valtuutetulta jälleenmyyjältä.
• Aloita koon muuttaminen aina alkuperäisestä koosta. Näin varmistat parhaan mahdollisen tikin. Jos tallennat muutetun
kuvion ja sitten taas muutat sen kokoa, lopputulos voi olla epäsäännöllinen.
• Ei ole väliä, missä järjestyksessä valitset toiminnot säätäessäsi kokoa, sijaintia ja pyöritysasentoa. Kun painat OK-painiketta,
kone muuttaa aina ensin ja tee sitten muut säädöt.
• On suositeltavaa skaalata kokoa sen sijaan, että muutat kuviota alle 20 %. Skaalausta suositellaan myös kuvioille, jotka on
digitoitu yksittäis- tai kolmoisompeleilla, kuten ristipistokirjonnat. Tällöin kuvioon ei haluta lisää tikkejä vaan niiden kokoa
muutetaan muuttamalla kutakin alkuperäistä tikkiä suuremmaksi tai pienemmäksi.
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Kirjonnan ponnahdusviestit
Tikkien maksimikokonaismäärä ylittyy
Kuvioyhdistelmä, jota olet tekemässä, sisältää liian paljon
tikkejä. Kuvioyhdistelmässä voi olla enintään noin 500 000
tikkiä.
Kuvioyhdistelmä on liian monimutkainen
Tämä tulee esiin seuraavista syistä:
• Kuvioyhdistelmässä on liian monta värialuetta.
• Yhdistelmässä on liian monta kuvioita.
• Yksi tai useampi kuvio on ryhmitelty uudelleen liian
monta kertaa.

122

8 Kirjonta

9 Kirjontatila

Kirjomistila - Yleiskuva
Kun haluat kirjoa kuvion, siirry kirjomistilaan painamalla GOpainiketta kirjonnan muokkaustilan oikeassa alakulmassa.
Ennen siirtymistä kirjontatilaan näet tervetullut kirjontatilaanikkunan ja nykyiset kirjonta-asetukset. Tarkista asetukset, tee
tarvittavat muutokset ja paina jatka-painiketta siirtyäksesi
kirjontatilaan. Kirjontalaite on kytkettävä koneeseen

voidaksesi siirtyä kirjontatilaan. Kiinnitä oikea kehä siirryttyäsi
kirjontatilaan.
Huom: Kuvat voivat näyttää erilaisilta kuin näyttö ja/tai kone sen
mukaan, mikä konemalli ja väriasetukset sinulla on. Kaikki toiminnot
on vahvistettu tälle mallille paikkansapitäviksi.

1.

Kirjonta-ala

10. Kuvion sijoittelu

19. Värialueiden lajittelu

2.

Zoom-liukusäädin

11. JoyOS ADVISOR™-projekti-ikkuna

20. Värialueiden yhdistäminen

3.

Zoom-vaihtoehdot

12. Käyttöohje

21. Yksivärinen

4.

Valittu kehä

13. Palaa kirjonnan muokkaustilaan.

22. Värialueluettelo

5.

Kehän asennot

14. Liikkuminen tikki tikiltä/Siirry tikkiin

23. Jäljellä oleva kirjonta-aika väreittäin

6.

Kulmien tarkistus

15. Pienennä/laajenna värialueluettelo

24. Valittu kirjontajalkatyyppi

7.

Langansyöttö/Langankireys

16. Värialue

25. Kuvioyhdistelmän tikkimäärä

8.

Lankavärirullat

17. Harsimisvaihtoehdot

26. Nykyisen värialueen tikkimäärä

9.

Smart Save

18. Korosta nykyinen värialue
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Tervetuloa kirjontatilaan
Ennen siirtymistä kirjontatilaan, näytölle tulee teksti
“tervetuloa kirjontatilaan”. Tässä ikkunassa näet
yleiskatsauksen nykyisistä kirjonta-asetukset. Tarkista nykyiset
kirjonta-asetukset nähdäksesi, että kaikki on säädetty toiveesi
mukaan.
Paina “jatka” siirtyäksesi kirjontatilaan. Paina paluupainiketta
palataksesi kirjonnan muokkaustilaan.

Kiinnitetty pistolevy
Suoraommelpistolevyä suositellaan kirjontaan parhaan
lopputuloksen saavuttamiseksi.. Koneesi DESIGNER
RUBY™ 90 havaitsee, mikä pistolevy on kiinnitettynä. Jos
pistolevy ei ole sellainen, jota haluat käyttää, vaihda haluamasi
pistolevy. Lue lisää suoraommelpistolevyn käyttöönotosta.
Valittu kehä
Tässä näkyy kirjonnan muokkaustilassa valittu kehä. Jos
haluat vaihtaa kehän, paina paluupainiketta palataksesi
kirjonnan muokkaustilaan. Siellä voit muuttaa
kehääkehänvalintavalikossa. Kun kiinnität kehän, kone tuntee,
mikä kehä on kyseessä sen vahvistamiseksi, että se on sama
kuin kirjonnan muokkaustilassa on valittu.
Värivaihtoehdot
Esisäädä kirjontaan jokin kolmesta värivaihtoehdosta:
värilajittelu, värialueiden yhdistely tai yksivärinen kirjonta.
Voit asettaa nämä vaihtoehdot myös kirjontatilassa. Lue
lisäävärilajittelusta, värialueiden yhdistelystä taiyksivärisestä
kirjonnasta.
Huom: Voit halutessasi määrittää sekä värialueiden lajittelun että
värialueiden yhdistelyn.

Harsiminen
Valitse harsinta lisätäksesi kuvioon harsinompeleen, joka
kiinnittää kankaan tukikankaaseen. Valitse harsiminen joko
kuvion, kehäalueen tai molempien ympäri. Harsinta voidaan
aktivoida myös kirjontatilassa. Lue lisää harsinta-asetuksista.
Valittu paininjalkatyyppi
Valitse, mitä kirjontajalkaa aiot käyttää kirjonnassa. Q-jalkaa
ja Deluxe ™-ommeljärjestelmää suositellaan parhaan
kirjontatuloksen saavuttamiseksi. Riippumatta siitä, minkä
jalan tyypin olet valinnut tilapäisissä kirjonta-asetuksissa, se
näytetään tässä ikkunassa. Voit muuttaa jalkatyyppiä
ikkunassa, mikä muuttaa kirjontajalkatyyppiä tilapäisissä
kirjonta-asetuksissa.
deLuxe™ Stitch System
Riippuen siitä, mikä kirjonta jalka on valittu tilapäisissä
kirjonta-asetuksissa deLuxe™-järjestelmä on käytössä/poissa
käytöstä. Q-jalkaa ja deLuxe™-ommeljärjestelmää suositellaan
parhaan kirjontatuloksen saavuttamiseksi. Lue lisää deLuxe™ommeljärjestelmästä.
9 Kirjontatila

125

Langankatkaisuvaihtoehdot
Kaikki väliaikaisissa kirjonta asetuksissa tehdyt
langankatkaisua koskevat asetukset näkyvät näytöllä. Tässä
voit myös muuttaa langankatkaisuasetuksia.
Käännettävä kehä - sivulajittelu
Tämä vaihtoehto on näkyvissä vain, jos DESIGNER™
Majestic Hoop 360x350 on valittunakehän valinta -luettelossa
kirjonnan muokkaustilassa. Jos haluat kirjoa kaikki kuviot
DESIGNER™ Majestic -kehän toisella puolella, valitse
sivulajitteluvaihtoehto ennen kuin paina jatka-painiketta.

Värialueluettelo
Kaikki ladatun kuvion (kuvioiden) värit näkyvät näytöllä
kirjomisjärjestyksessä. Jokaisen värin kohdalla näkyy kuvion
numero ja värialuejärjestys. Myös langanvalmistaja, langan
vahvuus ja lankavärin numero ovat näkyvissä. Kunkin
värialueen koko ilmaisee, montako tikkiä kyseinen värialue
sisältää.
Pyyhkäise alaspäin vierittääksesi värialueluetteloa nähdäksesi
kaikki värialueet. Samat tiedot näytetään aktiivisen värialueen
lankavärirullan kohdalla näytöllä. Jos haluat siirtyä toiseen
värialueeseen, paina värialueluettelon värialuetta tai pyyhkäise
sormella lankavärirullaa aktivoidaksesi seuraavan tai edellisen
värialueen värialueluettelossa.
Esimerkki: 1:2 RaRa 40 2254, tarkoittaa, että ensimmäisen
kuvion toinen lankavärialue on kirjottu langalla RobisonAnton Rayon 40, numero 2254.
Jos haluat pienentää värialueluettelon, paina pienennä/
laajenna-painiketta tai paina värialueluettelon painiketta.

Zoomaus
Loitonna painamalla näyttöä kahdella sormella samaan aikaan.
Venytä liu’uttamalla sormia eri suuntiin. Lähennä painamalla
näyttöä kahdella sormella samaan aikaan. Venytä liu’uttamalla
sormia samaan suuntaan.

Vaihtoehtoisesti voit lähentää ja loitontaa kirjontaaluettazoom-liukusäätimellä. Lähennä siirtämällä
liukusäädintä oikealle ja loitonna siirtämällä sitä vasemmalle.
Liukusäätimen oikealla puolella näet, kuinka paljon olet
zoomannut.
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Zoom-vaihtoehdot
Paina zoom-vaihtoehdot-kuvaketta, jossa voit valita zoomaa
kaikkiin tai zoomaa kehään. Zoomaa kaikkiin näyttää kaikki
kuvioyhdistelmän kuviot. Zoomaa kehälle -painikkeella voit
zoomata koko kehään.

1.

Zoomaa kaikkiin

2.

Zoomaa kehään

Kulmien tarkistus
Tällä kuvakkeella voi jäljittää kuvion neljä kulmaa tietääksesi,
mille kohdalle kuvio asettuu kankaalla.
Joka painalluksella kehä liikkuu seuraavassa järjestyksessä:
ylävasen, yläoikea, alaoikea ja alavasen. Sitten kehä palaa
nykyisen tikin kohdalle.

Kehän asennot
Kehän asento -toiminnoilla voit siirtää kirjontavarren
kulloinkin tarvittavaan asentoon.

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

Parkkiasento
Käytä parkkiasentoa, kun haluat siirtää kirjontavarren pois
tieltä tai kun haluat pakata kirjontalaitteen kantokassiin.
Huom: Normaalisti kirjontalaite on parkkiasennossa ollessasi
kirjonnan muokkaustilassa tai ompelutilassa.

Hyppytikkien katkaisuasento
Leikkuuasennossa kehä liikkuu itseesi päin, ja pääset helposti
katkaisemaan hyppytikit ja leikkaamaan kangasta
erikoistekniikoissa.
Vinkki: Voit käyttää myös koneen neulastop ylös/alas -painiketta
pikavalintana siirtääksesi kehän leikkuuasentoon.

Keskitä/irrota kehä -asentopainike
Kun haluat irrottaa kehän esimerkiksi puolan vaihtoa varten,
paina Keskitä/irrota kehä -asentopainiketta. Tämä näyttää
myös kehän keskiasennon.
Vinkki: Voit käyttää myös koneen neulastop ylös/alas -painiketta
pikavalintana siirtääksesi kehän Keskitä/irrota kehä -asentoon.

9 Kirjontatila

127

Kuvion sijoittelu
Kuvion sijoittelu -toiminto mahdollistaa kuvion sijoittamisen
juuri haluamaasi kohtaan kankaalla pingottamatta kangasta
uudelleen.. Se voi olla hyödyksi myös silloin, kun haluat kirjoa
kuvion niin, että se kohdistuu täsmälleen tiettyyn kohtaan
kankaalla tai aiemmin kirjotun kuvion viereen.
Vinkki: JoyOS ADVISOR™ -ominaisuuden avulla löytääksesi
ohjeet kuvion sijoitteluun tai kuinka tätä ominaisuutta käytetään.
Painamalla tätä kuvaketta avaat näytölle ikkunan kuvion
sijoittelua varten.
Jos haluat siirtää kuvioita kehällä valitsematta tiettyä
lukituspistettä, siirrä kuviota, kunnes olet tyytyväinen sen
sijaintiin. Voit myös avata osoitinkohtavaihtoehdot ja painaa
aseta osoitinpiste -keskipainiketta löytääksesi nopeasti kuviosi
keskikohdan ja siirtääksesi kuvion tarvittaessa kehän keskelle.
Jos haluat sijoittaa kuvion lukituspisteeseen niin, että se
kohdistuu, joka vastaa tiettyä sijaintia kankaalla tai aiemmin
ommellun kuvion lähelle, toimi kohtien 1 ja 2 mukaisesti
kuvion sijoittelu -wizardissa.
Jos haluat sijoittaa kuvion ja pyörittää sitä lukituspisteen
ympäri kohdistaaksesi sen tiettyyn kohtaan kankaalla tai
aiemmin kirjotun kuvion lähelle, toimi kohtien 1-4 mukaisesti
kuvion sijoittelu -wizardissa.
Paina OK, kun olet tyytyväinen kuvion sijoitteluun tai paina
peruuta sulkeaksesi kuvion sijoittelu -toiminnon tallentamatta
muutoksia.
Vinkki: Jos haluat vain siirtää kuviota kehällä, avaa kuvion sijoittelu
ja siirrä kuviota sormella tai käytä ohjauspyörää.

Zoomaa kirjonta-alueelle varmistaaksesi, että kuvio sijoittuu
täsmälleen siihen kohtaan kuin haluat. Paina
zoomausvaihtoehdot -painiketta ja zoomaa osoittimeen. Voit
lähentää ja loitontaa myös nipistämällä/venyttämällä tai
käyttämällä zoomauksen liukusäädintä. Liukusäätimen
oikealla puolella näet, kuinka paljon olet zoomannut.
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Kuvion sijoittelu -wizard
1. Lukituspisteen valinta näytöllä
Valitse lukituspiste painamalla numeroa 1. Siirrä sinistä
kohdistinta sormella siihen näytön kohtaan, jonka haluat
sovittaa kankaallesii/aiemmin kirjottuun kuvioon,
Hienosäädä säätöpyörän nuolilla. Jos haluat sijoittaa lukitus
pisteen suunnittelun kulmaan tai keskelle, avaa Aseta
kohdistimen kohta -asetukset ja käytä Aseta kohdistin kohta
-painikkeita. Paina zoomvaihtoehdot-kuvaketta ja zoomaa
osoittimeen maksimoimiseksi zoomauksen ja panoroidaksesi
kirjonta-alueelle tarkasti osoittimen kohdalle,

2. Lukituspisteen siirtäminen kankaalla
Paina numeroa 2. Sininen kohdistin lukittuu kuvioon. Se
muuttuu sinisestä punaiseksi ja lukituspisteen keskikohdan
ympärille tulee rengas. Liikuta sormeasi näytöllä sijoittaaksesi
kuviosi täsmälleen haluamaasi kohtaan kankaalla tai aiemmin
kirjotun kuvion viereen. Hienosäädä säätöpyörän nuolilla.
Tarkkaile kehää, kunnes neula on täsmälleen siellä, missä
haluat sen olevan kankaalla tai aiemmin kirjotun kuvion
kohdalla. Lukituspiste kankaalla ilmaisee neulan sijainnin
kankaalla.
Huom: Jos olet tyytyväinen kuvion sijoitteluun, sulje kuvion sijoittelu
-toiminto painamalla OK. Jos joudut muuttamaan myös kuvion
kallistuskulmaa, jatka vaiheeseen 3.

3. Määritä kohdistuspiste näytöllä
Valitse numero 3, jos haluat valita kuviossa toisen
kohdistuskohdan vastaamaan toista kohtaa kankaalla tai
aiemmin kirjottua kuviota.
Kuljeta sinistä kohdistinta näytöllä kohtaan, johon haluat
kuvion kohdistuspisteen olevan. Hienosäädä säätöpyörän
nuolilla. Paina zoomvaihtoehdot-kuvaketta ja zoomaa
osoittimeen maksimoimiseksi zoomauksen ja panoroidaksesi
kirjonta-alueelle tarkasti osoittimen kohdalle,
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4. Pyöritä kuviota kankaalla
Paina numeroa 4. Kosketustoiminto pyöritys aktivoituu
automaattisesti. Kuljeta sormella näytöllä tai käytä
ohjauspyörän nuolia pyörittääksesi kuviota, kunnes neula on
täsmälleen haluamassasi kohdassa kankaalla tai aiemmin
kirjoitun kuvion kohdalla. Sulje kuvion sijoittelu painamalla
OK.

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

Aseta osoitinkohta
Avaa osoitinkohta-vaihtoehdot Siirrä osoittimen kärki
valitsemaasi kulmaan tai kuvion keskelle. Tällä toiminnolla
voi jäljittää kuviokentän painamalla jokaista kulmakuvaketta
vuorotellen. Etsi kuvion keskipiste painamalla aseta
kohdistimen kohta -toiminnon keskipainiketta.
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deLuxe™ Stitch System
Kirjontatilassa näkyvä ohjain muuttuu sen mukaan, onko
Deluxe Stitch-™ järjestelmä aktiivisena tilapäisissä kirjontaasetuksissa. Voi muokata sen avulla ylä- ja alalangan välistä
tasapainoa esim. käyttäessäsi erikoislankaa. Lue lisä deLuxe™järjestelmästä tilapäisissä kirjonta asetuksissa..
Langansyöttö

Langankireys

Smart Save
Jos haluat tallentaa työsi, mukaan lukien ladattu ommel,
ladattu kirjonta, nykyinen ompeleen sijainti ja asetukset, paina
smart save -painiketta. Ponnahdusikkuna osoittaa, että smart
save -tallennus on tehty ja voit sammuttaa virran koneesta tai
aloittaa uuden JoyOS ADVISOR™ projektin. Smart Save
muistaa ja tallentaa kaikki kuvion ja ompeleen säädöt ja
asetukset. Tämän ansiosta voit jatkaa työskentelyä
myöhemmin.
Jos haluat ladata viimeksi suoritetun smart save -tallennuksen
painaa JoyOS Advisor ™ -toimintoa.
Huom: Kun painat smart save -tallennuspainiketta, aiemmin
tallennettu smart save poistetaan.
Pääsivun painike

Lataa Smart Save -painike

Auto Smart Save
Kirjonnan aikana DESIGNER RUBY™ 90 kone tallentaa
jatkuvasti ja automaattisesti meneillään olevan työn, mukaan
lukien ladatun ompeleen, kirjonnan, nykyisen tikin sijainnin ja
asetukset, Jos kirjonnan aikana tapahtuu sähkökatkos,
näytölle ilmestyy ponnahdusviesti, kun kone käynnistyy
uudelleen. Ponnahdusikkunassa voit palata kirjontatilaan ja
tuoda kuvion valmiiksi kirjottavaksi. Kirjonta alkaa
suunnilleen samasta kohdasta kuin se keskeytettiin.
Vinkki: Ennen kirjonnan aloittamista siirry muutama tikki
taaksepäinsiirry tikki tikiltä -ohjaimella, jotta katkoskohdan tikit
kiinnittyvät kunnolla.
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Lankavärirullat
Kaikki ladatun kuvion (kuvioiden) värit näkyvät näytöllä
kirjomisjärjestyksessä. Nykyisen lankavärin alla
näytetäänkuvion numero javärijärjestys. Myös
langanvalmistaja, langan vahvuus ja langan numero ovat
näkyvissä. Aktivoi seuraava tai edellinen lankavärialue
pyyhkäisemällälankaväriluetteloissa vasemmalle tai oikealle.
Kirjonnan aikana aktiivisen lankavärin sävy vaalenee ilmaisten,
kuinka paljon värialuetta on vielä kirjottavana.
Esimerkki: 1:2 RaRa 40 2254 tarkoittaa, että ensimmäisen
kuvion toinen lankavärialue on kirjottu langalla RobisonAnton Rayon 40, numero 2254.

Palaa kirjonnan muokkaustilaan.
Paina Tervetuloa kirjonnan muokkaustilaan -painiketta
palataksesi muokkaamaan kuvio(i)tasi.

Liikkuminen tikki tikiltä/Siirry tikkiin
Voit liikkua kuviossa tikki tikiltä painamalla + ja taaksepäin
painamalla -. Siirrä taaksepäin muutama tikki, esimerkiksi kun
ylälanka katkeaa tai loppuu, varmistaaksesi, että lanka on
kunnolla kiinni. Voit liikkua kuviossa nopeasti pitämällä
painiketta alhaalla. Osoitin liikkuu tikkien mukana
kirjontakentässä.
Voit siirtyä värialueen tiettyyn tikkiin painamalla Liiku tikki
tikiltä -painiketta ja kirjoittamalla tikin numeron. Jos numero
on suurempi kuin kuvion viimeisen tikin numero, kone siirtyy
viimeiseen tikkiin.

Nykyisen värialueen tikkimäärä
Nykyisen värialueen nykyinen tikki näkyy värialuekuvan
vieressä. Suluissa oleva numero kertoo nykyisen värialueen
kokonaistikkimäärän.

Kuvioyhdistelmän tikkimäärä
Kuvioyhdistelmän nykyinen tikki näkyy kukkakuvakkeen
vieressä. Suluissa oleva numero kertoo kuvion tai yhdistelmän
kokonaistikkimäärän.

Jäljellä oleva kirjonta-aika väreittäin
Arvio nykyisen värialueen jäljellä olevasta kirjonta-ajasta
näkyy tunteina ja minuutteina näytön vasemmassa
alakulmassa. Jos yksivärinen kirjonta on aktivoitu, näkyvissä
on koko kuvion arvioitu jäljellä oleva kirjonta-aika.
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Värivaihtoehdot
Värialuevaihtoehtojen avulla voit kirjoa kuvion helpommin ja
nopeammin.

Värialueiden lajittelu
Värialueiden lajittelu lajittelee älykkäästi kaikki värialueet niin,
että samanvärisellä kirjotut värit tulevat peräkkäin
väriluetteloon.
Huom: Värialueiden lajittelu on suoritettava ennen kuin aloitat
kirjonnan. Kun olet aloittanut kirjonnan, lajittelukuvake muuttuu
harmaaksi.

1.

Värialueiden lajittelu

2.

Värialueiden yhdistäminen

3.

Yksivärinen kirjonta

Värialueiden yhdistäminen
Aktivoi värialueiden yhdistäminen, jos haluat poistaa saman
väristen värialueiden väliset pysähdykset.

1

1

2

3

3

5

4

2

Huom: Väriluettelon ulkonäkö pysyy samana.

Yksivärinen
Painamalla tätä kuvaketta voit aktivoida yksivärisen kirjonnan.
Kaikki kuviot näytetään harmaina, eikä kone pysähdy
värinvaihtoja varten. Kun haluat palata moniväriseen
kirjontaan, paina kuvaketta uudelleen.
Huom: Jos automaattinen langankatkaisu ja automaattinen
hyppytikkien katkaisu on valittuna tilapäisissä kirjonta-asetuksissa,
hyppytikit katkaistaan värialueiden välillä.

5

4
1

1

Stop

3

Stop

5

Stop

2

Stop
Stop

Stop

4
2

1.

Värialueiden lajittelu

2.

Värialueiden lajittelu ja värien yhdistäminen

Stop

Vinkki: Voit myös painaa STOP-pikavalintaa koneen näytöllä, kun
haluat aktivoida yksivärisen kirjonnan.
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Korosta nykyinen värialue
Paina painiketta ja vain tällä hetkellä kirjottavana oleva
värialue näkyy kirjonta-alueella. Kaikki muut värialueet ovat
harmaana.

Nykyisen värialueen korostaminen voi olla hyödyllinen
ominaisuus, jos kuviossa on useita sävyjä samasta väristä,
etenkin jos sävyt ovat hyvin lähellä toisiaan.
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Harsiminen
Kankaan voi kiinnittää harsimalla sen alla olevaan
tukikankaaseen. Se on erityisen hyvä toiminto silloin, kun
kirjottavaa kangasta ei voi pingottaa kehälle. Harsiminen
antaa tukea joustaville kankaille.
Paina harsimisvaihtoehdot-painiketta. Harsimisvaihtoehdot
voidaan määrittää myös “tervetuloa kirjontatilaan” -ikkunassa
ennen siirtymistä kirjontatilaan.

Harsimisvaihtoehdot

Jos valitset harsinnan kuvioalueen ympäri, kone ompelee
harsinpistot sen alueen ympärille, johon kuvio kankaalla
asettuu.
Jos valitset harsinnan kehäalueen ympäri, kone ompelee
harsinpistot lähelle sisäkehän reunoja.
Voit valita molemmat harsintavaihtoehdot, niin saat kankaille
ja kirjontatekniikoille lisätukea.
Huom: Kun aktivoituna on vain harsinta, värialueet näkyvät
värialueluettelossa. Kun harsinta on valmis, värialueluettelo näyttää
jälleen kuvion värialueet.

Harsimisvaihtoehdot, ponnahdusikkuna

Vinkki: Paina laitteen FIX, jos haluat aktivoida harsinnan kuvion
ympäri.
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Ponnahdusviestit kirjontatilassa
Kirjontavarsi pitää kalibroida.
Kun kirjontalaite on kiinni koneessa, ponnahdusviestissä
kehotetaan irrottamaan kehä ja tyhjentämään koneen
ympäristö kalibrointia varten. Sinua kehotetaan myös
kiinnittämään koneeseen sopiva kirjontajalka.
On hyvin tärkeää irrottaa kehä, sillä muuten kehä tai
kirjontalaite saattavat vahingoittua kalibroinnin aikana.
Kiinnitä kehä
Jos koneeseen kiinnitetyn kehän koko ei vastaa näytöllä
näkyvää kokoa, kone ei aloita kirjontaa. Vaihda kehä
vastaamaan näytöllä näkyvää valintaa tai palaa kirjonnan
muokkaustilaan ja valitse kehä, joka vastaa koneeseen
kiinnitettyä kehää.
Kehä on kiinnitettävä kunnolla, jotta kone löytää sen. Liu’uta
kehän liitinkehän kiinnikkeeseenetukautta taakse, kunnes se
napsahtaa paikalleen.

Alalanka on vähissä
Kun alalanka on loppumassa, näytölle tulee ponnahdusviesti,
jossa ilmoitetaan piakkoin lähestyvästä puolanvaihdosta. Voit
vaihtaa puolan ompelun kannalta sopivassa kohdassa.
Voit jatkaa kirjontaa, kunnes alalanka on loppunut kokonaan.
Jos haluat vielä jatkaa kirjontaa, paina Start/Stop-painiketta
tai jalkasäädintä.
Paina peruutuspainiketta, jos haluat pysyä nykyisen tikin
kohdalla.
Paina OK siirtääksesi kehän keskelle/kehän
irrottamisasentoon. Näytölle tulee ponnahdusikkuna kehän
asentoa varten. Vaihda tyhjä puola täyteen. Paina nykyistä
sijaintia ponnahdusikkunassa ja vedä ylimääräinen ylälanka
takaisin. Jatka ompelua painamalla Start/Stop-painiketta.

Tarkista ylälanka
Kone pysähtyy automaattisesti, jos ylälanka loppuu tai
katkeaa. Pujota ylälanka uudelleen alusta alkaen, sulje
ponnahdusviesti ja palaa muutama tikki taaksepäin
painamallaliikkuminen tikki tikiltä-painiketta varmistaaksesi
sen, että lanka on kunnolla kiinni työssä. Aloita kirjonta
uudelleen.
Vaihda lanka
Kun on aika vaihtaa ylälanka, kone pysähtyy ja katkaisee
ylälangan. Vaihda lanka ja pujota ylälanka uudelleen. Seuraava
suositeltu väri näkyy ponnahdusviestissä.
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Leikkaa ja poista langanpää.
Kun aloitat kirjonnan langanvaihdon jälkeen, kone ompelee
muutaman tikin ja pysähtyy langankatkaisua varten.
Huom: Jos automaattinen langankatkaisu ja automaattinen
hyppytikkien katkaisu on valittuna tilapäisissä kirjonta-asetuksissa,
hyppytikit katkaistaan värialueiden välillä. Sinun tarvitsee vain ottaa
katkaistu lanka pois.

Kuvio on valmis.
Ponnahdusviesti ja äänimerkki kertovat, että kuvio on valmis.
Kun ponnahdusikkuna suljetaan, kuvio jää ladatuksi
kirjontatilaan ja voit kirjoa saman kuvion uudelleen, mukaan
lukien tekemäsi muutokset.
Auto Smart Save
Jos on sattunut sähkökatkos, tämä ponnahdusviesti tulee
näkyviin, kun laite käynnistetään uudelleen. Paina OK
ponnahdusikkunassa palataksesi kirjontatilaan. Nyt latautuu
valmiina kirjottavaksi kuvio suunnilleen samaan kohtaan,
josta se keskeytyi.
Vinkki: Ennen kirjonnan aloittamista siirry muutama tikki
taaksepäinsiirry tikki tikiltä -ohjaimella, jotta katkoskohdan tikit
kiinnittyvät kunnolla.

Vaihda neula* (lisätarvike)
Leikekirjonta- ja huovutuskuvioiden kirjomiseen tarvitaan
erikoisneuloja. Leikekirjontakuvioihin tarvitaan
HUSQVARNA® VIKING®leikekirjontaneulasetti (920268096) ja huovutuskuvioihin HUSQVARNA® VIKING®
huovutuskirjontasetti (920402-096).
Kun kone pysähtyy, ja näkyviin tulee tämä ponnahdusviesti,
vaihda koneeseen erikoisneula. Paina OK ja jatka kirjontaa
painamalla start/stop.
Leikekirjontaneulat on merkitty DESIGNER RUBY™ 90
mallivihkoseen. leikekirjontaneulasymbolilla, ja
huovutuskuviot on merkitty huovutusneulasymbolilla,
Huom: Leikekirjontakuviot voi kirjoa myös ilman leikekirjontaneuloja.
Leikekirjonta-alue on silloin leikattava manuaalisesti, ja
värialueluettelon leikekirjonta-alue jätetään väliin.

Huomaa:
Jos kone pysähtyy ja tämä ponnahdusikkuna tulee esiin, et voi
jatkaa kirjontaa. Odota hetki ja paina OK-painiketta, kun se
on käytössä. Tarkista neulan koko ja kunto ja tarkista, että
laitteesi on langoitettu oikein.
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Ohjelmointi – yleiskatsaus
Voit yhdistellä ompeleita ja/tai kirjaimia luodaksesi omia ommelyhdistelmiä. Yhdistele erilaisia koristeompeleita ja ommelfontteja
koneen ommelvalikoista, mySewnet™ tietokoneen pilvikansiosta tai USB-laitteesta.
Yhdistelmästä voi tehdä noin 500 mm:n mittaisen. Ikkunan alareunasta näet, kuinka pitkä luomasi yhdistelmä on. Voit
ohjelmoida sekä ompelutilassa että kirjonnan muokkaustilassa.
Vinkki: Jos ompelutila on aktiivisena, ja ohjelmoitu ommel on valmis ommeltavaksi, voit sulkea aktiivisen toiminnon myös painamalla jalkasäädintä
tai start/stop-painiketta.
Huom: Kaikkia ompeleita ei voi ohjelmoida. Näytölle tulee ponnahdusviesti, jos yrität valita sellaisen ompeleen.

1.

Yhdistelmän pituus:

9.

2.

Siirry edelliseen ompeleeseen/siirry
viimeiseen

10. Peilikuva sivuttain
11. Osoitin

19. OK, palaa ompelutilaan/kirjonnan
muokkaustilaan

3.

Siirry seuraavaan ompeleeseen/siirry
ensimmäiseen

12. Ommelleveys/ompeleen sijoittelu

20. Pienennä/laajenna valinta-alue

STOP-komento

13. Tikin pituus/Tikkitiheys

21. File Manager

4.

FIX-komento

14. Tallenna

22. Fonttivalikko

5.

Langankatkaisukomento

15. JoyOS ADVISOR™-projekti-ikkuna

23. Ommelvalikko

6.

Monista

16. Käyttöohje

24. JoyOS ADVISOR™-projektivalikko

7.
8.

Poista
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Peilikuva pitkittäin

17. Avaa näppäimistö
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18. Peruuta ohjelma

Luo uusi yhdistelmä
1.

Jos haluat luoda uuden yhdistelmän, avaa ohjelmointiikkuna painamalla ohjelmointipainiketta.

2.

Paina ommel- tai fonttivalikkoa avataksesi haluamasi
ompeleen tai fontin.

Ommelvalikko

3.

Fonttivalikko

Lisää ompeleita File Managerista tai ommelvalikosta.
Aktiivisessa asennossa näkyy kohdistin, ja ommel tai
kirjain on korostettu. Lisätyt ompeleet tai kirjaimet
valitaan ja sijoitetaan kohdistimen kohdalle. Vain
valittuna olevaa ommelta tai kirjainta voi muokata. Voit
siirtää kohdistinta ommelohjelmassa painamalla nuolta
“siirry edelliseen ompeleeseen/siirry seuraavaan
ompeleeseen”.
Huom: Suora viiva nuolten kohdalla osoittaa “siirry viimeiseen/
siirry ensimmäiseen ompeleeseen”.

Aktiivinen sijainti on korostettu

Siirry edelliseen ompeleeseen/siirry seuraavaan ompeleeseen

4.

Kun fontti-valikko on valittuna, näppäimistö avautuu
automaattisesti tekstin kirjoittamista varten. Pienennä
näppäimistö painamalla oikeassa yläkulmassa, jotta
pääset OK-painikkeeseen.

5.

Lataa yhdistelmä ompelutilaan painamalla OK-painiketta.
Vaihtoehtoisesti voit ladata yhdistelmä painamalla
jalkasäädintä tai painamalla koneen Start/Stop-painiketta.
Peruuta yhdistelmä painamalla peruuta ja sulje
ohjelmointi-ikkuna.

Yhdistelmän muokkaaminen
Jos haluat muokata ohjelmoitua yhdistelmää, valitse se ja
paina Muokkaa ommelyhdistelmää -painiketta. Ohjelmointiikkuna avautuu jälleen. Vaihtoehtoisesti voit avata Smart
Toolbox -toiminnon pitämällä yhdistelmää alas painettuna.
Tee säädöt ja paina OK-painiketta ohjelmointi-ikkunassa,
jotta voit ladata sen ompelutilaan säätöineen. Voit kumota
ohjelman painamalla Peruuta-painiketta.
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Muokkaa ommel- tai kirjainyhdistelmää
Lisää ommel tai kirjain
Siirrä kohdistin kohtaan, johon haluat lisätä ompeleen tai
kirjaimen painamalla painiketta siirry edelliseen
ompeleeseen/siirry seuraavaan ompeleeseen. Jos edellisessä
nuolivaiheessa on alleviivaus, kohdistin siirtyy loppuun. Jos
seuraavassa nuolivaiheessa on alleviivaus, kohdistin siirtyy
alkuun. Paina haluamaasi ommelta ommelvalikossa File
Managerissa lisätäksesi sen kohdistimen kohdalle.

Näppäimistö-painike

Paina fonttivalikkoa ja sitten kirjainta lisätäksesi sen
kohdistimen kohdalle. Vaihda fonttia painamalla toista
fonttityyppiä valinta-alueella. Sulje näppäimistö oikeassa
yläkulmassa. Jos painat ommelvalikkoa tai File Manageria,
näppäimistö sulkeutuu automaattisesti. Voit avata
näppäimistön uudelleen painamalla näppäimistöpainiketta tai
kirjasinvalikkoa.

Muokkaa ommelta tai kirjainta
Voi peilata valitun ompeleen ja muokata sen tikin pituutta ja
ommelleveyttä samaan tapaan kuin
ommelasetuksiaompelutilassa.
Avaa Smart Toolboxpitämällä yhdistelmää alas painettuna.
Smart Toolbox-ohjelman avulla voit kopioida, poistaa tai
peilata valittua ommelta tai kirjainta ohjelmassa.

Poista ommel tai kirjain
Jos haluat poistaa ompeleen, siirrä kohdistin poistettavan
ompeleen tai kirjaimen kohdalle (valittu ommel tai kirjain on
sininen) ja paina Poista-painiketta näytöllä tai smart
toolboxissa Pitkä painallus poistaa koko yhdistelmän.
Monista ommel tai kirjain
Jos haluat monistaa ompeleen, siirrä kohdistin monistettavan
ompeleen tai kirjaimen kohdalle (valittu ommel tai kirjain on
sininen) ja paina monista-painiketta näytöllä tai smart
toolboxissa

1.

Siirry edelliseen ompeleeseen/siirry viimeiseen

2.

Siirry seuraavaan ompeleeseen/siirry ensimmäiseen

3.

Osoitin

4.

Monista

5.

Poista

6.

Peilikuva pitkittäin

7.

Peilikuva sivuttain

Huom: Tee monistettavaan ompeleeseen haluamasi säädöt ennen sen
monistamista, niin kopioidussa ompeleessa on samat säädöt.
Pitkällä painalluksella saat näytölle näppäimistön, johon voit
merkitä haluamiesi kopioiden määrän.

Korvaa ommel tai kirjain
Jos haluat korvata ompeleen, valitse se nuolilla ja paina
painiketta poista. Valitse uusi ommel tai kirjain ja se
sijoitetaan osoittimen kohdalle.

Muokkaa koko ommelyhdistelmää
Jos haluat muokata koko yhdistelmää, palaa ompelutilaan
painamalla OK. Tässä tehdyt säädöt vaikuttavat koko
yhdistelmään. Lue lisää ompelutilan ommelasetuksista, joilla
muokataan koko yhdistelmää.
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Ommelyhdistelmän komennot
Voit lisätä yhdistelmään FIX-, STOP- ja
langankatkaisukomentoja. Nämä komennot toteutetaan aina,
kun ompelet yhdistelmän.
Siirrä osoitin kohtaan, johon haluat lisätä komennon. Paina
komentopainiketta, niin sitä vastaava kuvake ilmestyy
yhdistelmään. Se vahvistaa, että komento on lisätty, ja näyttää
myös, missä yhdistelmän kohdassa komento toteutetaan.
Huom: Jos luot yhdistelmän kirjontatilassa, päättelykomennot lisätään
automaattisesti sen alkuun ja loppuun, ja ommelyhdistelmäsi tulee
niiden väliin. Komennot voidaan poistaa.

Lisää STOP-komento painamalla STOP-painiketta näytöllä.
STOP-komennon avulla kone pysähtyy valittuun kohtaan
ommelyhdistelmässä. Tämä on hyödyllistä esimerkiksi silloin,
jos haluat luoda yhdistelmän, jossa on useita rivejä.
Lisää FIX-komento painamalla FIX-painiketta näytöllä. FIXkomento lisää päättelyn valittuun kohtaan yhdistelmässä. Voit
lisätä FIX-komennon mihin tahansa yhdistelmään.

Lisäälangankatkaisukomento painamalla kyseistä painiketta
näytöllä. Lisää langankatkaisukomento, jos haluat, että kone
päättelee ja katkaisee langat.

Huom: Jos automaattinen langankatkaisu ei ole valittuna tilapäisissä
asetuksissa, kone päättelee langat ja pysähtyy vain, kun se on
langankatkaisukomennon kohdalla.
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Tallenna yhdistelmä
Tallenna tiedosto painamalla Tallenna-painiketta, jolloin
näytölle ilmestyy ponnahdus ikkuna. Ponnahdusikkunassa
voit tallentaa tiedoston mySewnet™-pilvikansioon tai USBlaitteeseen. Aiemmin tallennetut kuviot, ompeleet,
yhdistelmät ja/tai fontit näytetään. Nimeä tiedosto ja paina
OK-painiketta.

Tallenna-painike kirjonnan muokkaustilassa

Jos haluat tallentaa kansioon, avaa kansio pitämällä sen
painiketta alas painettuna, nimeä tiedosto ja paina OK. Jos
haluat luoda uuden kansion, paina Luo uusi kansio -painiketta,
nimeä kansio näppäimistöllä ja paina OK. Avaa kansio
pitämällä sen painiketta alas painettuna ja tallenna uuteen
kansioon.
Paina luettelo- a pikkukuvanäkymän painiketta vaihtaaksesi
tiedostojen näyttämistä luettelona tai pienoiskuvina.
Pienoiskuvanäkymässä näytetään tiedosto nimi ja
tiedostotyyppi. Pienoiskuvanäkymässä näytetään kunkin
tiedoston nimi ja pienoiskuva.
Jos haluat peruuttaa tallennusprosessin, sulje
ponnahdusikkuna painamalla Peruuta. Tallennuksen
ponnahdusikkuna sulkeutuu ja palaat ohjelmointitilaan.
Alla on ohjeet tiedostojen järjestämiseen File Managerissa.

1.

Tallenna mySewnet™pilvikansioon

5.

Tallenna USB-laitteeseen

2.

Valinta-alue

6.

Liiku luettelo- ja
pienoiskuvanäkymän välillä

3.

Tiedostonimi

7.

Luo uusi kansio

4.

Peruuta

8.

Vahvista

Ompele tai kirjo ommelyhdistelmä
Ommellaksesi ommelyhdistelmän vie se ompelutilaan
painamalla OK-painiketta ohjelmointi-ikkunassa.
Jos olet avannut ommelyhdistelmän kirjontatilassa,
painamalla OK lataat yhdistelmän kirjonnan muokkaustilaan.
Huom: Kirjontatilassa luotu yhdistelmä ladataan näytölle ja
tallennetaan kuviona, jolloin sitä ei voi ommella ompelutilassa.

Ohjelmoinnin ponnahdusviestit
Ommelta ei voi ohjelmoida
Joitakin ompeleita, kuten napinläpiä ja
erikoisommelvalikkojen ompeleita (esim. teemaompeleet) ei
voi liittää yhdistelmään.
Ompeleiden enimmäismäärä on saavutettu.
Ommel, jonka yrität lisätä, tekee yhdistelmästä liian pitkän.
Ohjelmoitu ommel voi olla noin 500 mm pitkä, ja siinä voi
olla enintään 199 ommelta ja komentoa. Tämä
ponnahdusviesti tulee näytölle, jos yhdistelmä ylittää
enimmäispituuden.
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Väliaikaiset ompeluasetukset
Muuta tilapäisiä ommelasetuksia, kun haluat muuttaa
nykyiseen projektiin liittyvää ommelasetusta. Tilapäisissä
ommelasetuksissa tehdyt muutokset nollataan uuden
JoyOS ADVISOR™projektin alussa JoyOS ADVISOR™
toiminnossa. Kun sammutat virran koneesta. kaikki tilapäisiin
ommelasetuksiin tehdyt muutokset palautuvat
oletusasetuksiksi.
Seuraavat asetukset voidaan asettaa tilapäisiin
ommelasetuksiin:
• deLuxe™ -järjestelmä
• Paininjalan nostin
• Automaattinen langankatkaisu
• Automaattinen FIX
• Ommelrajoitukset
• Syöttäjävaihtoehdot

deLuxe™ Stitch System
Kun deLuxe™ -järjestelmä on valittuna, kone käyttää
automaattisesti parasta tapaa hallita ylälankaa. Langansyöttö
tai langankireys perustuu valittuun ompeleeseen ja asetuksiin.
Langansyöttö mittaa koko ajan automaattisesti lankaan
paksuutta ja annostelee aina valitulle ompeleelle sopivan
määrän lankaa. Langankireyttä käytettäessä kireyslevyt
huolehtivat siitä, että neulaan menee oikea määrä lankaa.
Parhaan tuloksen saamiseksi on suositeltavaa pitää tätä
asetusta valittuna kaikessa ompelussa, paitsi käytettäessä
erikoistekniikoita tai lisävarusteita, jotka eivät tue
langansyöttöä. Poista deLuxe™ -järjestelmä käytöstä
tilapäisissä ompeluasetuksissa varmistaaksesi, että
langankireys on otettu käyttöön.
Kun deLuxe™-järjestelmä on valittu tilapäisissä
ompeluasetuksissa, ompelutilassa näkyvä ohjaus muuttuu
langansyötön ja langankireyden välillä nykyisten asetusten ja
ladatun ompeleen mukaan.

Automaattinen paininjalan nosto
Kun tämä on valittuna, kone nostaa paininjalan
automaattisesti seuraavissa tilanteissa:
• Paininjalka nousee kääntöasentoon esimerkiksi
pysähtyessäsi neula ala-asennossa.
• Langankatkaisun jälkeen paininjalka nostetaan
nostoasentoon.
Kun se ei ole valittuna, paininjalka pysyy alhaalla.
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Automaattinen langankatkaisu
Kun tämä on valittuna, langat katkaistaan automaattisesti
seuraavissa tilanteissa:
• Ompeleiden ja langankatkaisukomentojen yhteydessä
• Ommeltuasi yksittäisompeleen, kuten monogrammin tai
punosreiän.
Kun poistat valinnan, lankoja ei katkaista automaattisesti.
Huom: Poista valinta, kun käytät lisätarvikkeita, jotka on kiinnitetty
pistolevyn kahteen reikään puolakotelon kannen yläpuolelle, jotta
neulan alle sijoitettu automaattinen langankatkaisin ei vahingoittuisi.

Automaattinen FIX
Kun tämä on valittuna, laite aktivoi FIX-toiminnon
automaattisesti, kun langat on katkaistu ja kun ommel on
valittu.

Ommelrajoitukset
Aktivoi koneeseen joko ommelleveyden turvatoiminto tai
valitse kaksoisneula rajoittaaksesi ommelleveyttä ja ompeleen
sijoittelua. Tämä minimoi neulan rikkoutumisen, kun ompelet
lisätarvikkeilla, joiden kanssa ei voi käyttää mitä tahansa
ommelleveyttä.

Ommelleveyden rajoitin
Kun tämä on valittu, laite sallii vain suoraompeleen neula
keskellä. Tämä estää neulan, paininjalan ja pistolevyn
vaurioitumisen. Valitse ommelleveyden turvatoiminto, kun
käytät lisätarviketta, joka tukee vain neulan keskiasentoa,
esimerkiksi suoraommelpainijalkaa. Ommelleveyden
turvatoiminto valitaan automaattisesti, kun
suoraommelpistolevy on kiinnitetty koneeseen eikä sitä voida
poistaa, niin kauan kuin suoraommelpistolevy on kiinni
koneessa.
Kun suoraommelpistolevy on poistettu, voit pitää
ommelleveyden turvatoiminnon valittuna tai poistaa sen
valinnan. Kun ommelleveyden turvatoiminto on aktivoitu,
mitään kaksoisneulaa ei voi valita valikosta, koska niitä ei voi
käyttää yhdessä turvatoiminnon kanssa.
Huom: Asetukset nollataan uuden projektin alussa
JoyOS ADVISOR™-toiminnossa. Varmista aina, että poistat
lisätarvikkeen, joka edellyttää tätä asetusta, tai valitse asetus uudelleen
uuden projektin aloittamisen jälkeen.
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Kaksoisneula
Kun kaksoisneulan koko on valittuna, ompeleen leveys ja
ompeleen asento on rajoitettu valitun kaksoisneulan koon
mukaan, jotta neula, paininjalka ja pistolevy eivät vahingoitu.
Ompelutilassa ompeleen esikatselu näyttää, että kaksoisneula
on valittuna. Kun kaksoisneulan koko on valittuna,
ommelleveyden turvatoiminto poistetaan käytöstä, koska sitä
ei voi käyttää yhdessä kaksoisneulan kanssa.
Huom: Asetukset nollataan uuden projektin alussa
JoyOS ADVISOR™-toiminnossa. Varmista aina, että poistat
lisätarvikkeen, joka edellyttää tätä asetusta, tai valitse asetus uudelleen
uuden projektin aloittamisen jälkeen.

Syöttäjävaihtoehdot
Kun auto on valittuna (suositus), kone nostaa ja laskee
syöttäjän automaattisesti riippuen siitä, millainen ommel on
valittuna. Syöttäjä lasketaan esimerkiksi ommeltaessa nappeja
ja vapaaompelussa.
Tämän ollessa valittuna syöttäjä pysyy ylhäällä kaikessa
ompelussa. Tämän ollessa valittuna syöttäjä laskee alas
kaikessa ompelussa.
Huom: Riippumatta siitä, mikä vaihtoehto on valittu, kone laskee
syöttäjän automaattisesti nostettaessa paininjalkaa lisäosto-asentoon.
Huom: Syöttäjän vaihtoehdot nollataan automaattisesti uuteen
projektiin uuden projektin alussa JoyOS ADVISOR™-toiminnossa.
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Väliaikaiset kirjonta-asetukset
Muuta tilapäisiä kirjonta-asetuksia, kun haluat vaihtaa
nykyiseen projektiin liittyvää asetusta. Tilapäisissä kirjontaasetuksissa tehdyt muutokset nollataan uuden projektin alussa
JoyOS ADVISOR™ toiminnossa. Kun sammutat virran
koneesta. kaikki tilapäisiin kirjonta-asetuksiin tehdyt
muutokset palautuvat oletusasetuksiksi.
Seuraavat asetukset voidaan asettaa tilapäisiin kirjontaasetuksiin:
• deLuxe™ -järjestelmä
• Kirjontajalkatyyppi
• Langankatkaisuvaihtoehdot
• Kaksoisneulavaihtoehdot

deLuxe™ Stitch System
Kun deLuxe™ -järjestelmä on valittuna, kone DESIGNER
RUBY™ 90käyttää automaattisesti parasta tapaa hallita
ylälankaa perustuen valittuun kuvioon ja asetuksiin:
langansyöttöön tai langankireyteen. Parhaan kirjontatuloksen
saavuttamiseksi suosittelemme, että pidät tämän asetuksen
valittuna ja valitset kirjontajalkatyypiksi Q-jalan.
Kun deLuxe™-järjestelmä on valittuna, langansyöttö on
käytössä, kun kirjontajalkatyypiksi on valittuna Q-jalka, ellei
esimerkiksi aktiivisena ole huovutusvärialue.
Kun deLuxe™-järjestelmä on valittuna ja/tai
kirjontajalkatyyppi on liukuva jalka, langankireyttä käytetään
kaikkiin kuvioihin ja asetuksiin.
Tiettyihin erityistekniikoihin ja lisätarvikkeisiin, joita ei voida
kirjoa langansyöttötekniikalla, deLuxe™ Stitch System-valinta
on poistettava.

Kirjontajalkatyyppi
Valitse joko Q-jalka tai liukuva jalka. On erittäin tärkeää, että
oikea asetus on valittuna käytetylle kirjontajalalle.
Q-jalkaa ja Deluxe ™-ommeljärjestelmää suositellaan parhaan
kirjontatuloksen saavuttamiseksi. Tämä on erittäin
suositeltavaa. Tietyt erikoistekniikat ja/tai lisätarvikkeet eivät
tue Q-jalan käyttöä. Tällaisia ovat esimerkiksi lankakoristelu
ja huovutus.
Kun Q-jalka on valittu, jalka pysyy kankaan päällä jokaisen
tikin kohdalla. Kun liukuva jalka on valittu, jalka laskee
kääntökorkeudelle kankaan päälle. Kun käytetään liukuvaa
jalkaa, paininjalan korkeutta voi säätää ompelutuloksen
parantamiseksi, kun käytetään eri vahvuisia kankaita ja/tai
erivahvuisia kirjontalankoja.
Huom: Kirjontajalkatyyppi vaihdetaan JoyOS ADVISOR™toiminnossa automaattisesti Q-jalaksi siirryttäessä uuteen projektiin.
Varmista, että liität koneeseen Q-jalan tai vaihdat asetuksen
liukuvaksi jalaksi (esim. R-jalka).
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Langankatkaisuvaihtoehdot
Valitse kolmesta langankatkaisuvaihtoehdosta: ei
langankatkaisua, automaattinen langankatkaisu ja
automaattinen langankatkaisun ja automaattisen hyppytikkien
katkaisun yhdistelmä.

Off
Kun poistat valinnan, lankoja ei katkaista automaattisesti.
Automaattinen langankatkaisu
Kun tämä on valittu, langankatkaisu tehdään automaattisesti
seuraavissa tilanteissa:
• Ylälanka katkaistaan automaattisesti ja paininjalka nousee
värinvaihtojen yhteydessä.
• Ylä- ja alalangat katkaistaan, ja paininjalka nousee, kun
kirjontakuvio on valmis.

Automaattinen hyppytikkien katkaisu
Kun tämä on valittu, langat katkaistaan automaattisesti ja
ylälanka vedetään työn nurjalle puolelle. Nyt et joudu
leikkaamaan hyppytikkejä kuvion valmistuttua. Ylälanka
katkaistaan ja vedetään työn nurjalle puolelle värinvaihdon
jälkeen, ensimmäisen värialueen kohdalla, siirryttyäsi tikki
tikiltä ja silloin, kun kone jalkaa kirjontaa hyppytikin jälkeen.
Kun tämä on valittu, langankatkaisu tehdään automaattisesti
seuraavissa tilanteissa:
• Ylälanka katkaistaan automaattisesti ja paininjalka nousee
värinvaihtojen yhteydessä.
• Ylä- ja alalangat katkaistaan, ja paininjalka nousee, kun
kirjontakuvio on valmis.
• Ylälanka katkaistaan automaattisesti hyppytikin alussa.
• Langankatkaisukomennot kuvioissa, ompeleissa tai
yhdistelmissä.
Tällä symbolilla merkittyihin kuvioihin on
ohjelmoitu automaattinen hyppytikkien
katkaisu. Hyppytikkikomennot voi lisätä
kaikkiin kuvioihin ilmaisessa
kirjontaohjelmassa.
Vinkki: Pidä langanpäästä kiinni aloittaessasi kirjonnan uudelleen,
niin langanpää on helppo poistaa katkaisun jälkeen.
Vinkki: Jos kirjot kuvion kohteeseen, jossa sen molemmat puolet ovat
näkyvissä, peruuta automaattinen hyppytikkien katkaisu ja katkaise
langat käsin.
Vinkki: Jos kuviot ovat hyvin lähellä toisiaan, esimerkiksi kirjaimet
tai ohjelmoidut ompeleet, peruuta automaattinen hyppytikkien katkaisu
ja katkaise langat käsin..
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Kaksoisneulavaihtoehdot
Kun kaksoisneulan koko on valittu, deLuxe™ Stitch
Systemkäyttää automaattisesti langankireystoimintoa.
Kaksoisneulalla kirjottaessa suoraommelpistolevy on
poistettava, koska sitä ei voi käyttää yhdessä kaksoisneulan
kanssa. Kaksoisneula-asetus asetetaan automaattisesti, kun
kaksoisneulaa käyttävä kirjontaprojekti ladataan
JoyOS ADVISOR™ projektivalikosta.
Huom: On erittäin tärkeää aktivoida kaksoisneula-asetus kirjottaessa
kaksoisneulalla, jotta kone ei vahingoittuisi.
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Ompelun oletusasetukset
Ompelun oletusasetuksissa tehdyt säädöt tallennetaan
silloinkin, kun sammutat virran koneesta.

deLuxe™ Stitch System – Oletus
Kun valittuna on deLuxe™- järjestelmä, se valitaan
automaattisesti kaikkien JoyOS ADVISOR™-toiminnosta
ladattujen uusien projektien tilapäiset ompeluasetukset
-kohdassa. Lisä tietoja on tilapäisten ompelu asetusten
kuvauksessa.

Automaattinen paininjalan nosto – Oletus
Kun automaattinen paininjalan nosto on valittuna, se valitaan
automaattisesti kaikkien JoyOS ADVISOR™-toiminnosta
ladattujen uusien projektien tilapäiset ompeluasetukset
-kohdassa. Lisätietoja on tilapäisten ompeluasetusten
kuvauksessa.

Automaattinen langankatkaisu - Oletus
Kun valittuna on JoyOS ADVISOR™deLuxe- järjestelmä, se
valitaan automaattisesti kaikkien -toiminnosta ladattujen
uusien projektien tilapäiset ompeluasetukset -kohdassa.
Lisätietoja on tilapäisten ompeluasetusten kuvauksessa.

Automaattinen FIX – Oletus
Kun valittuna on JoyOS ADVISOR™deLuxe- järjestelmä, se
valitaan automaattisesti kaikkien -toiminnosta ladattujen
uusien projektien tilapäiset ompeluasetukset -kohdassa.
Lisätietoja on tilapäisten ompeluasetusten kuvauksessa.

Vapaaompelun vaihtoehdot – Oletus
Valitse kolmesta vapaaompelun vaihtoehdoista: jousitettu
vapaaompelu, vapaaompelun muotomallinejalka tai liukuva
vapaaompelu. Kun jokin vapaaompelun vaihtoehdoista
valitaan, vastaava vapaaompelutila valitaan automaattisesti
ompelutilassa kaikkien JoyOS ADVISOR™-toiminnosta
ladattujen uusien projektien osalta.
Suosittelemme, ettet valitse vapaaompeluvaihtoehtoa
oletusasetuksissa. Valitse sen sijaan vaihtoehto ompelutilassa.
Lisä tietoja on kohdassa vapaaompeluvaihtoehdot
ompelutilassa.
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Kirjonnan oletusasetukset
Kirjonnan oletusasetuksissa tehdyt säädöt tallennetaan
silloinkin, kun sammutat virran koneesta.

deLuxe™ Stitch System – Oletus
Kun valittuna on deLuxe™- järjestelmä, se valitaan
automaattisesti kaikkien JoyOS ADVISOR™-toiminnosta
ladattujen uusien projektien tilapäiset kirjonta-asetukset
-kohdassa. Lisätietoja on tilapäisten kirjonta-asetusten
kuvauksessa.

Langankatkaisuvaihtoehdot – Oletus
Kun tämä on valittuna, se valitaan automaattisesti kaikkien
JoyOS ADVISOR™-toiminnosta ladattujen uusien
projektien tilapäiset kirjonta-asetukset -kohdassa. Lisätietoja
on tilapäisten kirjonta-asetusten kuvauksessa.

Paininjalan kääntökorkeus – Oletus
Jos paininjalan kääntökorkeus on valittuna kirjonnan
oletusasetuksissa, se valitaan automaattisesti tälle arvolle
tilapäisissä kirjonta-asetuksissa kaikille JoyOS ADVISOR™toiminnosta ladatuille uusille projekteille. Lisätietoja on
tilapäisten kirjonta-asetusten kuvauksessa.

Omat kehäni
Valitse haluamasi kehät, niin valitut kehät näkyvät
ensimmäisenä kehän valinta-luettelossa.
Kun lataat kuvion, kone valitsee omistamistasi kehistä
kyseiselle kuviolle sopivimman.
Huom: Kehäluettelosta huomaat, että joitakin kehäkokojen vieressä on
kirjain. Ne ovat erikoiskehiä. Esimerkiksi E tarkoittaa boordikehää,
T tekstuurikehää ja M metallikehää.
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Koneen asetukset
Koneen oletusasetuksissa tehdyt säädöt tallennetaan silloinkin,
kun sammutat virran koneesta.

Kieli
Valitse haluamasi kieli painamalla sitä. Kaikki koneen tekstit
muuttuvat.

Äänen voimakkuus
Voit muuttaa äänen voimakkuutta liukusäätimellä. Äänen
voimakkuuden vaihtaminen vaikuttaa kaikkiin koneen ääniin
Kun liukusäädin on kokonaan vasemmalla, ääni on mykistetty.

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

Koneen lempinimi
Valitse koneellesi lempinimi painamalla kuvaketta. Tämä voi
olla hyödyllistä, jos omistat useamman ompelukoneen
mySewnet™. Nimi näkyy näytönsäästäjässä.

Väriteema
Vaihda koneen näytön väriteema. Valitse neljästä väriteeman
vaihtoehdosta. Tämä muuttaa näytön taustan, valikoiden ja
ohjelmien väriä.
Huom: Jos haluat muuttaa kirjonta-alueen taustaväriä, katso
Taustaväri

Lukitse näyttö
Voit lukita näytön, jolloin et pääse muuttamaan asetuksia
painamalla näyttöä vahingossa.
Kun toiminto on aktivoitu, näyttö lukittuu joka kerta, kun et
koske siihen kymmeneen sekuntiin. Näytölle tulee
ponnahdusikkuna, ja näyttö pysyy lukittuna, kunnes painat
ponnahdusikkunassa OK.

LED-työvalon kirkkaus
Säädä LED-valojen kirkkautta liukusäätimellä sopivaksi
ompeluhuoneen valo-olosuhteisiin. Siirrä liuku säädintä
oikealle, jotta LED-valot ovat kirkkaampia tai vasemmalle,
jotta ne ovat vähemmän kirkkaita.

Yksiköt
Aseta haluamasi mittayksikköpainamalla millimetriä tai
tuumaa.
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Kellon asetukset
Kellon asetuksissa ovat kelloon liittyvät asetukset. Voit valita
kellon esitystavan (näkyvyys yläpalkissa, 12 tai 24 tunnin
näyttö) ja sen, haluatko kellon päivityksen automaattisesti vai
manuaalisesti.
Tässä määrität myös aikavyöhykkeen. Kellon aika on UTCstandardien (Koordinoitu yleisaika) mukainen. Esimerkiksi
Lontoossa UTC-aika on +/-0 tuntia, New Yorkissa UTC-5
tuntia ja Sydneyssä UTC + 10 tuntia. Vieritä aikavyöhykettä
ja etsi oma aikavyöhykkeesi.

Kellotoiminnot
Jos olet päättänyt näyttää kellon yläpalkissa, paina kelloa
avataksesi kellon lisätoiminnot. Täällä voit asettaa hälytyksen,
etsiä sekuntikellon ja nähdä, kuinka kauan koneella on
ommeltu ja koska viimeksi nollaat ajastimen. Palauta
sekuntikello ja/tai ompeluaika painamalla nollauspainiketta.

Käyttö
Näyttää koneella ommellun tuntimäärän sen jälkeen, kun
viimeksi nollaat ajastimen. Voit nollata laskurin painamalla
nollauspainiketta.
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WiFi-asetukset
Valitse laitteen WiFi-asetukset. WiFi-asetuksissa voit
aktivoida tai poistaa käytöstä WiFi-yhteyden laitteessa, etsiä
käytettävissä olevia verkkoja ja kytkeytyä verkkoon. Jos
verkkoon on kytketty Internet-yhteys, uusin
laiteohjelmistopäivitys on aina käytettävissä. Kun WiFi on
kytketty ja olet kirjautunut mySewnet™-pilvipalveluun, kaikki
laitteessa olevat tallennetut tiedostot synkronoidaan
mySewnet™-pilvipalvelun kanssa.
Lue lisää koneen Wi-Fi-yhteysmahdollisuuksista WiFi-luvussa.

mySewnet™ Asetukset
mySewnet™-asetuksissa voit kirjautua mySewnet™pilvipalveluun tai vaihtaa koneen käyttäjän. Voit myös luoda
uuden käyttäjän. mySewnet™-tilillä voit käyttää kaikkia
mySewnet™ palveluja.
Lue lisää mahdollisuuksista mySewnet™ mySewnet™-palveluissa.

Koneen tiedot
Konetiedot sisältävät koneen tekniset tiedot, kuten
sarjanumeron, koneen MAC-osoitteen ja nykyisen
ohjelmiston. Koneen tiedoissa voit tyhjentää käyttäjätilin ja
tiedostot.
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File Manager – Yleiskuva
File Managerissa voit avata kuvio-, fontti- ja ommeltiedostoja.
Tallenna tiedostosimySewnet™-pilvikansioon tai USBlaitteeseen, joka on liitetty koneeseesi.
Voit laajentaa File Manager -ikkunan koko näytön kokoiseksi
painamalla File Manager -välilehteä uudelleen.
Pienennä File Manager painamalla Pienennä-painiketta.

1.

Koneen vakiokuviot

7.

Luo uusi kansio

13. USB-laite

2.

mySewnet™-pilvikansio

8.

Leikkaa

14. Luettelo/Pienoiskuvanäkymä

3.

Siirry yksi kansiotaso ylöspäin

9.

Kopioi

15. Monen valinta

4.

Valinta-alue

10. Liitä

16. Nykyinen kansio

5.

Tiedoston tiedot

11. Poista

17. File Manager

6.

Nimeä uudelleen tiedosto tai kansio

12. Suodata tiedostot
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Tiedostomuodot
Voit ladata koneelle seuraavia tiedostomuotoja:
• .VP3, .SHV, .DHV, .VIP, .HUS, .PEC, .PES, .PCS, .XXX, .
SEW, .JEF, .EXP, .10* and .DST (kirjontatiedostot)
• .SH7 (ommeltiedosto)
• .VF3 (kirjontafonttitiedosto)
• .JOS (JoyOS ADVISOR™ projektitiedosto)
Huom: Tietokone ei täysin tue kaikkia kirjontatiedostoja.

Selaa File Manageria
Avaa File Manager painamalla tehtäväpalkin File Manager
-kuvaketta. Suurenna File Manager näytöllä painamalla
painiketta uudelleen.
Tallenna kuviot, fontit ja ompeleet mySewnet™ pilvikansioon
taiUSB laitteeseen, joka on liitetty USB-porttiin. USB-laitteen
kuvake on aktiivisena vain, jos ulkoinen laite on liitetty USBporttiin.

File Manager -painike ja laajenna-vaihtoehto

Jos haluat näyttää sisällön, paina jotakin seuraavista
painikkeista: mySewnet™ pilvi kansio, sisäänrakennetut kuviot
tai USB-laite. Pyyhkäise sormella oikealta vasemmalle, kun
haluat vierittää ja tarkastella sisältöä. Kuviotiedostot
näytetään pienoiskuvina tai kuvakkeina.

mySewnet™-pilvikansio

Koneen vakiokuviot

USB-laite

1.

Tikkitiedosto -kuvake

2.

Kuviotiedosto-kuvake

Avaa tiedosto tai kansio
Voit lukea tiedoston tiedot painamalla tiedostoa tietoalueella.
Lataa tiedosto pitämällä sitä alas painettuna.
Jos lataat kirjontafonttitiedoston, se ladataan toimintoon
ohjelmoi kirjontatekstiä. Jos lataat ommelfonttitiedoston, se
ladataan ohjelmointitilaan.
Avaa kansio pitämällä sitä alas painettuna. Kansion sisältö
tulee näkyviin valinta-alueelle, Avoinna olevan kansion polku
on nykyisellä kansioalueella..
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Monen valinta
Jos haluat valita useita kuvioita, ompeleita tai fontteja kerralla
paina monen valinta -painiketta. Kun monen valinta on
valittuna, paina tiedostoja, joita haluat käyttää. Kopioi ja liitä
valitut tiedostot esimerkiksi toiseen kansioon File
Managerissa.
Huom: Jos yrität ladata tiedostojen/kansioiden yhdistelmää, jota ei ole
mahdollista ladata samaan kohteeseen, näyttöön tulee ponnahdusviesti.

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

Luettelo/Pienoiskuvanäkymä
Paina luettelo/pienoiskuvanäkymän painiketta vaihtaaksesi
tiedostojen näyttämisen luettelona tai pienoiskuvina.

mySewnet™-pilvikansio
Tallenna kuviot, ompeleet ja fontit mySewnet™-koneen
pilvikansioon. Jos olet kirjautuneenamySewnet™-tilille ja olet
muodostanut yhteyden mySewnet™-toimintoon, tallennetut
tiedostot synkronoidaan automaattisesti mySewnet™pilvipalvelun kanssa. Lue lisää mySewnet™-pilvipalvelusta
mySewnet™ pilvi-kappaleesta.

Koneen vakiokuviot
Tässä kansiossa ovat kuviot, jotka on tallennettu koneen
pysyvään muistiin. Tiedostoja ei voi lisätä näihin kansioihin,
eikä vakiokuvioita voi poistaa niistä. Voit myös käyttää
valmiita kuviovalikon sisäänrakennettuja kuvioita.

USB-laite
Jos mitään USB-laitetta ei ole kytketty koneeseen, painike
näkyy harmaana. Paina USB-laitteen painiketta näyttääksesi
kaikki liitetyt laitteet. Tutki sitä painamalla USB-laitetta.
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Järjestä
Alla on ohjeet tiedostojen järjestämiseen file managerissa.

Luo uusi kansio
Painamalla tätä kuvaketta voit luoda koneellesi uuden kansion.
Kirjoita kansiolle nimi.

Nimeä uudelleen tiedosto tai kansio
Kun haluat muuttaa kansion nimen, paina sitä ja sitten Nimeä
uudelleen tiedosto tai kansio -kuvaketta. Kirjoita tiedoston tai
kansion uusi nimi.

Siirrä tiedosto tai kansio
Leikkaamalla ja liittämällä voit siirtää tiedoston tai kansion
toiseen paikkaan.
Valitse tiedosto(t) tai kansio(t) ja paina sitten Leikkaapainiketta. Valitse kansio, johon haluat sijoittaa tiedoston tai
kansion. Paina Liitä-painiketta. Tiedosto(t) tai kansio(t)
poistetaan sen alkuperäisestä sijainnista ja tallennetaan nyt
uuteen kansioon.
Huom: Aktivoi monen valinta voidaksesi valita ja siirtää useampia
tiedostoja ja/tai kansioita samaan aikaan.

Leikkaa

Liitä

Kopioi tiedosto tai kansio
Leikkaamalla ja liittämällä voit siirtää tiedoston tai kansion
toiseen paikkaan.
Valitse tiedosto (t) tai kansio (t) ja painaa sitten
kopiointipainiketta. Valitse kansio, johon haluat sijoittaa
tiedoston tai kansion. Paina Liitä-painiketta. Tiedosto (t) tai
kansio (t) on nyt tallennettu uuteen kansioon ja alkuperäiset
tiedostot tai kansiot ovat edelleen olemassa edellisessä
kansiossa.
Huom: Aktivoi monen valinta voidaksesi valita ja siirtää useampia
tiedostoja ja/tai kansioita samaan aikaan.

Kopioi

Liitä

Poista tiedosto tai kansio
Jos haluat poistaa tiedoston tai kansion, valitse se ja paina
Poista-painiketta. Näyttöön tulee ponnahdusikkuna, jossa
voit vahvistaa poiston. Jos poistat kansion, kaikki siinä olevat
tiedostot poistetaan myös.
Jos haluat poistaa kaikki aktiivisessa kansiossa näkyvät
tiedostot ja kansiot, pidä poisto painiketta alas painettuna
muutaman sekunnin ajan. Näyttöön tulee ponnahdusikkuna,
jossa voit vahvistaa poiston.
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Vaihda muokkaus- ja suodatusnäkymän
välillä
Jos laajennat File Managerin näytöllä, kaikki järjestelyssä
käytettävät painikkeet näkyvät samanaikaisesti File Managerin
alaosassa.
Jos File Manager ei ole laajennettuna näytöllä, paina vaihtopainiketta liikkuaksesi muokkauspainikkeiden ja
suodatuspainikkeiden näyttötilan välillä. Jos suodatinpainike
on valittuna ja valitsin on asetettu muokkaamaan näkymää,
näkyviin tulee huutomerkki, joka muistuttaa, että tiedostot on
suodatettu, minkä seurauksena kaikki nykyisen kansion
tiedostot eivät välttämättä näy näytöllä.

Suodata tiedostot
Jos kansiossa on paljon sisältöä, voit suodattaa tiettyjä
tiedostoja nykyisessä näkymässä. Paina yhtä tai useampaa
suodatinpainiketta, jos haluat näyttää vain esimerkiksi kuviot
ja/tai ompeleet. Valinta-alueella näkyvä sisältö muuttuu
valittujen painikkeiden mukaan.
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1.

Suodata kansiot

2.

Suodata ompeleet

3.

Suodata kuviot

4.

Suodata fontit
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5.

Suodata
JoyOS ADVISOR™
projektitiedostot

File Managerin ponnahdusviestit
Poista tiedosto tai kansio
Kun poistat tiedoston tai kansion, sinun on vahvistettava
poisto näyttöön tulevassa ponnahdusviestissä. Näin et tule
vahingossa poistaneeksi mitään tärkeää.
Kansio on jo olemassa
Et voi luoda uutta kansiota samalla nimellä kuin samalla
kansiotasolla oleva muu kansio. Luo kansio muuhun paikkaan
tai anna sille eri nimi.
Käytettävissä oleva tila on vähissä
Kun vapaata muistia on jäljellä vain vähän, kone hälyttää siitä
kerran. Jos jatkat tallentamista muistiin, kone ei muistuta
asiasta ennen kuin muisti on aivan täynnä. Vapauta tilaa
siirtämällä tiedostot USB-laitteeseen käyttämällä leikkaa ja
liitä -toimintoja.
Valittujen tiedostotyyppien yhdistelmää ei voi ladata
Joitakin tiedostoyhdistelmiä ei voi ladata samaan kohteeseen
Monen valinta -toiminnolla.

12 File Manager

163

13 Huolto

Koneen pinnan puhdistaminen
Puhdista kone usein varmistaaksesi sen asianmukaisen
toiminnan. Konetta ei tarvitse öljytä.
Pyyhi koneen ulkopinta pehmeällä kankaalla puhtaaksi
pölystä ja nukasta.
Pyyhi näyttö puhtaalla, pehmeällä ja hieman kostealla
mikrokuituliinalla.

Pistolevyn irrottaminen ja puolaalueen puhdistaminen
Laske syöttäjä painamalla Paininjalan nosto ja lisänosto
-painiketta. Sammuta virta koneesta.
Irrota paininjalka. Avaa puolakotelon kansi painamalla
vapautuspainiketta (A) oikealle. Ota kansi pois. Aseta
yleistyökalu pistolevyn alle kuvan mukaisesti ja nosta
pistolevy varovasti pois paikaltaan. Puhdista syöttäjä
tarvikelaatikossa olevalla harjalla.

Puola-alueen puhdistaminen
Puhdista puolakotelon alapuolinen alue aina ommeltuasi
muutaman työn tai jos huomaat sinne kerääntyneen nukkaa.
Irrota puolakotelon edessä oleva pidin (A) nostamalla se ylös.
Irrota puolakotelo (B) nostamalla se ylös. Puhdista alue
harjalla.
Käsittele varovasti automaattisen langankatkaisimen
ympäristöä (C).
Pane puolakotelo ja puolakotelon pidike takaisin paikalleen.
Huom: Älä puhalla ilmaa puolakoteloalueelle. Pöly ja nukka voivat
silloin päätyä koneen sisään.
Huom: Käyttäessäsi lisätarvikkeena saatavia leikekirjonta- tai
huovutusneuloja puola-alue on puhdistettava jokaisen kirjontatyön
jälkeen.
Huom: Puhdista puola-alue säännöllisesti pölystä ja langanpätkistä.
Tarkista alue vaihtaessasi pistolevyä.

Pistolevyn vaihtaminen
Syöttäjän ollessa alhaalla aseta pistolevy paikalleen niin, että
se sopii takaosassa olevaan nipukkaan (D). Paina pistolevyä,
kunnes se napsahtaa paikalleen. Pane puolakotelon kansi
takaisin paikalleen.
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Missä vika?
Tässä osassa saat ohjeita erilaisten ongelmatilanteiden ratkaisemiseen. Jos tarvitset lisätietoa, ota yhteys paikalliseen valtuutettuun
HUSQVARNA® VIKING®-jälleenmyyjään, joka on aina valmiina auttamaan sinua.

Yleisiä ongelmia
Alalankavahti ei toimi

Puhdista puola-alue puhtaaksi pölystä ja käytä vain
HUSQVARNA® VIKING® alkuperäisiä, tälle mallille
tarkoitettuja luokan 8 puolia.

Langankatkaisin ei katkaise lankoja

Irrota pistolevy ja puhdista puola-alue pölystä.
Aktivoi automaattinen langankatkaisu asetusvalikossa.

Kangas ei syöty

Tarkista, että kone ei ole säädetty vapaaompelulle.
Tarkista, että syöttäjää ei ole säädetty ala-asentoon
asetusvalikossa.
Poista asetusvalikossa kaksoisneula-asetuksen tai
ommelleveyden rajoittimen valinta.

Väärä ommel, epäsäännöllinen tai kapea tikki
Neula katkeilee

Kiinnitä neula oikein, katso Neulan vaihtaminen, sivu 34.
Käytä valitulle kankaalle sopivaa neulaa. Katso Valitse oikea
langan ja neulan yhdistelmä, sivu 38.

Kone ei ompele

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

Huono ompelu/kirjontatulos

Käytä aina lisätarvikkeita, jotka on tarkoitettu juuri tälle
DESIGNER RUBY™ 90 koneelle.
Toimi näytön ohjeiden mukaan.

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

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

Kun ompelet paksuja ja/tai tiiviitä kankaita, ja koneesta
kuuluu selvä ääni, joka poikkeaa tavanomaisesta
ompeluäänestä.

Ääni ei ole merkki epäkuntoisuudesta. Koneessa on sykkivä
neulanpistotekniikka, joka auttaa neulaa tunkeutumaan
paksujen ja/tai tiiviiden kankaiden läpi. Ääni aiheutuu siitä,
kun paininjalka ja kangas nousevat neulan kanssa. Lisäämällä
paininjalan puristusta voit estää jalkaa nousemasta.
Jos ääni ei tunnu liittyvän neulanpistotekniikkaan, vie koneesi
valtuutetulle HUSQVARNA® VIKING®-jälleenmyyjälle
huollettavaksi.

Automaattinen langoitin ei toimi kunnolla
Neulansilmä on liian pieni käyttämällesi langalle

Käytä suurempaa neulaa tai ohuempaa lankaa. Katso Valitse
oikea langan ja neulan yhdistelmä, sivu 38

Käytätkö erikoislankoja, kuten läpinäkyvää nailonlankaa,
muuta venyvää lankaa, metalli- tai litteää metallilankaa tai
paksua lankaa?

Erikoislanka ei ehkä tartu oikein automaattisen langoittimen
koukkuun. Jos näin käy, lanka ei mene neulansilmään. Kokeile
automaattista langoitinta vielä uudelleen tai pujota lanka käsin.

Ponnahdusviesti: Automaattinen langoitin ei ole
perusasennossaan. Kalibroi painamalla OK.

Langoitin on siirtynyt perusasennostaan, syynä mahdollisesti
jonkin tarttuminen siihen ompelun tai kirjonnan aikana.
Kalibroi langoitin painamalla OK ja jatka ompelua tai
kirjontaa.
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Ponnahdusviesti: Automaattisen langoittimen kalibrointi
epäonnistui. Kalibroi uudelleen painamalla OK. Jos
automaattinen langoitin ei edelleenkään kalibroidu kunnolla,
ota yhteys paikalliseen valtuutettuun huoltokeskukseen.

Viesti tulee esiin, jos langoittimen kalibrointi epäonnistuu
kytkiessäsi virran koneeseen. Poista kaikki, mikä kenties estää
langoitinta liikkumasta, ja paina OK.

Ponnahdusviesti: Automaattinen langoitin on juuttunut eikä
palaa perusasentoonsa. Paina OK, jolloin automaattinen
langoitin siirtyy asemaan, jossa voit puhdistaa sen
manuaalisesti.

Jos käytät neulan kannalta liian paksua lankaa, automaattinen
langoitin ei ehkä pysty vetämään lankaa neulansilmän läpi.
Painamalla O voit siirtyä manuaaliseen puhdistamiseen.
Näytölle tulee uusi ponnahdusviesti, joka sisältää
toimintaohjeet.
Jos et pysty tunnistamaan ongelmaa tai et saa lankaa irti, paina
peruutuspainiketta.

Ponnahdusviesti: Poista varovasti langat, jotka ovat kenties
juuttuneet automaattiseen langoittimeen ja paina OK
palauttaaksesi langoittimen perusasentoonsa.

Jos käytät neulan kannalta liian paksua lankaa, automaattinen
langoitin ei ehkä pysty vetämään lankaa neulansilmän läpi.
Irrota lanka varovasti, jotta et vahingoita neulansilmän läpi
menevää koukkua. Kun lanka on irrotettu, paina OK.

Ponnahdusviesti: Automaattinen langoitin ei ole
perusasennossaan. Ompelu on estetty, jotta kone ei pääse
vahingoittumaan. Paina automaattisen langoittimen painiketta
kokeillaksesi manuaalista puhdistusta tai ota yhteys
valtuutettuun huoltokeskukseen.
Ponnahdusviesti: Automaattinen langoitin ei pääse palaamaan
perusasentoonsa. Ompelu on estetty, jotta kone ei pääse
vahingoittumaan. Jos tarvitset lisätietoa, ota yhteys
valtuutettuun huoltokeskukseen.

Ota yhteys valtuutettuun HUSQVARNA® VIKING®
-jälleenmyyjään.

Ota yhteys valtuutettuun HUSQVARNA® VIKING®
-jälleenmyyjään.

Kone tekee hyppytikkejä
Onko neula kunnolla paikallaan?

Kiinnitä neula oikein, katso Neulan vaihtaminen, sivu 34.

Onko koneessa väärä neula?

Käytä neulajärjestelmää 130/705 H.
Käytä valitulle kankaalle ja langalle sopivaa neulaa. Katso
Valitse oikea langan ja neulan yhdistelmä, sivu 38.

Onko neula taipunut tai tylsä?

Vaihda koneeseen uusi neula.

Onko kone langoitettu oikein?

Pura langoitus kokonaan ja langoita uudelleen. Katso
Ylälangan pujottaminen, sivu 35.

Onko koneessa oikeanlainen paininjalka?

Kiinnitä oikea paininjalka.

Onko neula liian pieni käyttämällesi langalle?

Vaihda neula.

Liikkuuko kangas ylös ja alas neulan mukana vapaaompelussa
tai kirjonnassa?

Kiinnitä koneeseen Q-jalka.

Ylälanka katkeilee.
Onko neula kunnolla paikallaan?

Kiinnitä neula oikein, katso Neulan vaihtaminen, sivu 34.

Onko koneessa väärä neula?

Käytä neulajärjestelmää 130/705 H.
Käytä valitulle kankaalle ja langalle sopivaa neulaa. Katso
Valitse oikea langan ja neulan yhdistelmä, sivu 38.

Onko neula taipunut tai tylsä?

Vaihda koneeseen uusi neula.

Onko kone langoitettu oikein?

Pura langoitus kokonaan ja langoita uudelleen. Katso
Ylälangan pujottaminen, sivu 35.
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Liukuuko lanka alas juuttuen lankarullan alle?

Pane iso lankarullan pidin litteä puoli ylöspäin lankatappiin
lankarullan alle. Isojen rullien kanssa kannattaa käyttää
lankaverkkoa. Katso Vinkkejä langoitukseen, sivu 41.

Onko neula liian pieni käyttämällesi langalle?

Vaihda neula sellaiseen, joka sopii käytetylle langalle.

Käytätkö heikkolaatuista tai haurastunutta lankaa?

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

Jos lankarullan päällä on pidike, onko se liian pieni, jolloin
lanka tarttuu rullan yläosaan?

Käytä hiukan rullaa suurempaa pidikettä.

Onko lankatapin asento paras mahdollinen?

Vaihda lankatapin asento (pysty- tai vaakasuora).

Onko pistolevyn reikä vahingoittunut?

Vaihda pistolevy.

Onko langankireys sopiva valitulle langalle?

Alenna langankireyttä vähän kerrallaan, kunnes ongelma on
ratkennut.

Alalanka katkeilee
Onko koneessa oikeanlainen puola?

Käytä vain erityisesti DESIGNER RUBY™ 90 -koneelle
tarkoitettua puolia.

Onko puola kunnolla paikallaan?

Tarkista alalanka.

Onko pistolevyn reikä vahingoittunut?

Vaihda pistolevy.

Onko puola-alueella pölyä tai nukkaa?

Puhdista puola-alue puhtaaksi pölystä ja käytä ainoastaan
alkuperäisiä, tälle mallille tarkoitettuja puolia.

Onko lanka puolattu oikein?

Puolaa uusi puola.

Kone tekee epätasaisia tikkejä
Onko langankireys oikea?

Tarkista langankireys.
Pura langoitus kokonaan ja langoita uudelleen. Katso
Ylälangan pujottaminen, sivu 35.

Onko käyttämäsi lanka paksua tai nyppyistä?

Vaihda lanka.

Onko alalanka puolattu tasaisesti?

Tarkista puolaus.

Onko koneessa sopiva neula?

Kiinnitä oikeanlainen neula oikein, katso Neulan vaihtaminen,
sivu 34.
Käytä valitulle kankaalle sopivaa neulaa. Katso Valitse oikea
langan ja neulan yhdistelmä, sivu 38.

Kone ei syötä tai syöttää epätasaisesti.
Onko kone langoitettu oikein?

Pura langoitus kokonaan ja langoita uudelleen. Katso
Ylälangan pujottaminen, sivu 35.

Onko syöttäjään kerääntynyt pölyä?

Irrota pistolevy ja puhdista syöttäjä harjalla.

Onko vapaaompelu valittuna?

Kytke vapaaompelu pois päältä.

Onko syöttäjä otettu pois käytöstä?

Tarkista, että syöttäjää ei ole säädetty ala-asentoon
asetusvalikossa.
Kiinnitä oikea paininjalka.

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

Kiinnitä koneeseen Q-jalka.
Jos käytät R-jalkaa, lisää paininjalan nostokorkeutta
asetusvalikossa vähän kerrallaan, kunnes ongelma on
ratkennut.

Kirjontakuvio vääristyy
Onko kangas pingotettu kunnolla?

Kangas on pingotettava tiukasti.
Jos käytössä on iso kehä, kiinnitä kangas klipsuilla.

Onko sisäkehä työnnetty kunnolla ulkokehän sisään?
Onko vapaavarren ympäristö tyhjä, jotta kehä pääsee vapaasti
liikkumaan?
Onko kehä kiinnitetty kunnolla?

Pingota kangas niin, että sisäkehä on täysin samalla tasolla
ulkokehän kanssa.
Ota tarpeettomat tavarat pois vapaavarren ympäriltä.
Tarkista, että kehän kiinnitin on työnnetty perille saakka
kirjontavarren vastakkeeseen.

Kirjontakuvio rypistyy.
Onko kangas tuettu kunnolla?

Muista käyttää kirjontatekniikalle tai kankaalle sopivaa
tukikangasta.

Kone ei kirjo
Onko kirjontalaite kiinni koneessa?

Tarkista, että kirjontalaite on kunnolla paikallaan.

Onko kirjontalaitteeseen kiinnitetty väärä kehä?

Kiinnitä oikea kehä.

Vianetsintä Yhdistettävyys
Kone ei saa yhteyttä WiFi-verkkoon
Kone ei kytkeydy WiFi-verkkoon

Varmista, että WiFi on käytössä laitteessasi. Kosketa WiFi
-painiketta yläpalkissa tai siirry WiFi-asetuksiin.
Varmista, että laite havaitsee signaalin WiFi-verkostasi. Jos
signaalia ei ole, siirrä laite lähemmäs WiFi-reititintä.
Varmista, että olet valinnut oman WiFi-verkkosi.

Koneessa ei ole Internet-yhteyttä.

Tarkista, siksi WiFi-reititin on ikkunan yhdistetty Internetiin.

WiFi-verkko on suojattu salasanalla.

Tarkista, siksi olet valinnut oman WiFi-verkkosi ja näppäillyt
oikean salasanan. Jos et tiedä salasanaa, ota yhteys verkkosi
ylläpitäjään.
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Kone ei saa yhteyttä mySewnet™-pilveen
Kone ei saa yhteyttä mySewnet™-pilveen

Tarkista, siksi sinulla on toimiva WiFi-yhteys..
Tarkista, että olet kirjautunutmySewnet™-tilillesi. . Uudet
mySewnet™-tilit rekisteröidään osoitteessa
husqvarnaviking.mysewnet.com
Tarkista, siksi mySewnet™-pilvessä on riittävästi tilaa.
Jos et saa yhteyttämySewnet™-pilveen, vaikka WiFi-yhteys on
kunnossa, palvelin saattaa olla tilapäisesti poissa käytöstä.
Yritä myöhemmin uudelleen.

Huolto
Vie ompelukoneesi säännöllisesti huollettavaksi paikallisen valtuutetun jälleenmyyjän luo!
Jos olet tarkistanut kaikki tässä mainitut kohdat, eikä ongelma ole ratkennut, vie koneesi jälleenmyyjän luo. Kannattaa ottaa
mukaan käyttämääsi kangasta, lankaa ja tukikangasta. Jos mahdollista, ota mukaan myös näyte, jossa ongelma näkyy. Näyte kertoo
usein ongelmasta paremmin kuin pelkät sanat, ja huoltohenkilö pystyy paremmin selvittämään ongelman.

Muut kuin alkuperäiset osat ja tarvikkeet
Takuu ei kata muiden kuin alkuperäisten osien ja tarvikkeiden käytöstä aiheutuneita vikoja tai vaurioita.

Tekniset tiedot
Ompelunopeus enintään
1050 tikkiä minuutissa.

Jännite
100–120V / 200–240V, 50–60Hz

Nimelliskulutus
<100W

Valo
Led-valot

Jalkasäädinmalli
FR5

Turvallisuusluokka
II (Eurooppa)

WiFi Module
Taajuus: 2.4 kaista/ 802.11 b/g/n
Siirtonopeus: +17 dBm
Vastaanottoherkkyys: –97 dBm

Koneen mitat
Pituus: 590 mm
Leveys: 290 mm
Korkeus: 360 mm

Nettopaino
Pelkkä kone: 14 kg
Kirjontalaitet: 3.7 kg

Pidätämme oikeuden muuttaa teknisiä tietoja ja tämän käyttöohjeen sisältöä ilman ennakkoilmoitusta.
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Hakemisto
4-suuntaiset ompeleet – Valikko S .................................. 96
4-suuntaiset ompeleet, harjoitus ..................................... 96
8-suuntaiset ompeleet – Valikko T.................................. 97

A
AINUTLAATUINEN SENSOR SYSTEM™
AINUTLAATUINEN SENSOR SYSTEM ................. 84
Aktiivinen sijainti .......................................................141
Alalanka katkeilee.......................................................169
Alalanka on vähissä ...............................................98, 136
Aloita Resize-toiminto.................................................121
Aloita uusi ................................................................. 68
Aloitus näyttö – yleiskuvaus .......................................... 66
Aloitusnäyttö.............................................................. 54
Applikointikuvio ................................................. 101, 119
Applikointikuvioharjoitus ............................................119
Aseta osoitinkohta......................................................130
Asetukset................................................................... 55
Auto Smart Save ................................................. 131, 137
Automaattinen FIX ............................................. 146–147
Automaattinen FIX – Oletus........................................152
Automaattinen hyppytikkien katkaisu.............................150
Automaattinen langankatkaisu ........................ 146–147, 150
Automaattinen langankatkaisu - Oletus ..........................152
Automaattinen langoitin ..................................... 13, 17, 37
Automaattinen langoitin ei toimi kunnolla ......................167
Automaattinen napinläpi .............................................. 92
Automaattinen paininjalan nosto...................................146
Automaattinen paininjalan nosto – Oletus ......................152
Automaattinen paininjalan puristus................................. 84
automaattisen langoittimen ........................................... 98
Automaattisen langoittimen käyttö ................................. 37
Avaa tiedosto tai kansio ...............................................159

B
Bobbin cover release button.......................................... 12

D
deLuxe™ -järjestelmä ..................................................146
deLuxe™ Stitch System....................... 84, 125, 131, 146, 149
deLuxe™ Stitch System – Oletus ............................ 152–153
Design Shaping..........................................................101
DESIGNER™ Crown Hoop (260x200) ......................... 19
DESIGNER™ Imperial Hoop (360x260)
DESIGNER........................................................... 19
DESIGNER RUBY™ 90 Mallikirjanen .......................... 49
DESIGNER RUBY™ 90 mallivihkoseen.......................137
DESIGNER™ Splendid Square Hoop (120x120)............. 19

E
EMBROIDERY ADVISOR™ – Yleiskuva ..................... 74
Erikoisleveä tila sivusyöttöjalka S:lle................................ 14
Erityisompeleet lisäpaininjaloille .................................... 97
Esikireyslanganohjain................................................... 12

F
Farkkuneula ............................................................... 33
FAT32....................................................................... 29
File Manager ..................79–80, 102, 104, 116, 140, 158–159
File Manager – Yleiskuva.............................................158
File Managerin ponnahdusviestit...................................163
FIX-komento ..................................................... 140, 143
FIX-toiminto.............................................................. 17
Fonttivalikko ......................................79–80, 101, 114, 140

G
GO..........................................................................112

H
Harja ........................................................................ 19
Harsiminen ........................................................ 125, 135
Harsimisvaihtoehdot...................................................124
harsinnan kehäalueen ympäri........................................135
harsinnan kuvioalueen ympäri ......................................135
Harsinta .................................................................... 90
Helmapäärme ............................................................. 91
Huolittelu .................................................................. 90
Huolto .....................................................................171
Huomaa:..............................................................98, 137
HUSQVARNA® VIKING® huovutuskirjontasetti .........137
HUSQVARNA® VIKING®leikekirjontaneulasetti .........137
Hyppytikkien katkaisuasento ........................................127
Hyppytikkikomennot ..................................................150
Hyötyompeleet ...................................................... 22, 25
Höyhensatiiniommel (leveä tai kapea) ............................119

I
ilmaisessa kirjontaohjelmassa........................................150
Interchangeable Dual Feed............................................ 21
Irrota napinläpimittari .................................................. 98
Irrotettava puolateline .................................................. 14
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Jatka ......................................................................... 68
jousitettu vapaaompelu................................................. 88
Joustavat kankaat ........................................................ 71
JoyOS ADVISOR™ -ominaisuuden..............................128
JoyOS ADVISOR™ -projektivalikko.............................. 79
JoyOS ADVISOR™ ominaisuutta ................................119
JoyOS ADVISOR™ Projekti-ikkuna – yleiskuva .............. 69
JoyOS ADVISOR™ projektitiedosto.............................159
JoyOS ADVISOR™ toiminnossa .................................146
JoyOS ADVISOR™-projekti-ikkuna ...........79, 101, 124, 140
JoyOS ADVISOR™-projektivalikko....................... 101, 140
JoyOS ADVISOR™projektin.......................................146
Jäljellä oleva kirjonta-aika väreittäin ........................ 124, 132
Järjestä ....................................................... 101, 106, 161

K
Kahva ....................................................................... 14
Kaiutin...................................................................... 12
Kaksoisneula ........................................................98, 148
Kaksoisneulan langoittaminen ....................................... 39
Kangas valittu............................................................. 79
Kankaan pingottaminen ............................................... 50
Kankaan valinta ..................................................... 70–71
Kansi ........................................................................ 12
Kansio on jo olemassa ................................................163
Katso klippi/koko animaatio......................................... 69
Kehän asennot.................................................... 124, 127
Kehän klipsit .............................................................. 19
kehän liitin ................................................................136
Kehän sijainti ............................................................101
Kehän valinta ............................................................106
Kelaa ........................................................................ 69
Keskimerkit ............................................................... 48
Keskitä/irrota kehä -asentopainike ................................127
keskivahva signaali....................................................... 58
Kieli.........................................................................154
Kiinnitetty pistolevy....................................................125
Kiinnitä kehä.............................................................136
Kiinteä kirjainkulma ............................................ 114–115
Kiinteä kuviokulma ....................................................116
Kiinteät USB-portit ..................................................... 14
Kiristysruuvi .............................................................. 48
Kirjaimet ................................................................... 25
Kirjo........................................................................119
Kirjo kuvio myöhemmin .............................................107
Kirjomistila - Yleiskuva ...............................................124
Kirjonnan aloittaminen ...............................................100
Kirjonnan muokkaustila - yleiskuva ...............................101
Kirjonnan oletusasetukset............................................153
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174
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Kirjontalaitteen pistorasia ........................................ 16, 48
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Kirjontatekstin ohjelmointi ..........................................114
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Kone ei saa yhteyttä mySewnet™-pilveen .........................171
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koneen MAC-osoitteen ...............................................156
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Kulmien tarkistus ................................................ 124, 127
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kuvion numero ................................................... 126, 132
Kuvion sijoittelu ................................................. 124, 128
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Kuviovalikon nimi......................................................101
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Kuvioyhdistelmän tikkimäärä ................................ 124, 132
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Käytettävissä oleva tila on vähissä .................................163
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Langankireys ................................................. 79, 124, 131
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Lataa ommel .............................................................104
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Lukituspisteen valinta näytöllä ......................................129
Luo
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Muuta kokoa (Resize)........................................... 101, 120
mySewnet™ ............................................................ 54, 63
mySewnet™ Asetukset ..................................................156
mySewnet™ Palvelut...................................................... 62
mySewnet™ pilvikansioon .............................................159
mySewnet™ pilvisynkronointi ......................................... 62
mySewnet™ Valikko ...................................................... 64
mySewnet™-pilveen .....................................................171
mySewnet™-pilvi ..................................................... 62–63
mySewnet™-pilvikansio..................................... 62, 158–160
mySewnet™-pilvikansioon .............................................158
mySewnet™-pilvisynkronointityökalun asentaminen
tietokoneelle ............................................................. 64
mySewnet™-tili............................................................. 62
mySewnet™-tilillesi.......................................................171
mySewnet™-valikko ...................................................... 62
Määritä kohdistuspiste näytöllä .....................................129
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Nahka ....................................................................... 71
Napin koko..........................................................83, 112
Napin ompelu ............................................................ 83
Napinläpijalka C ......................................................... 20
Napinläpimittari.......................................................... 21
Napinläpimittaria ........................................................ 98
Napinläpimittarin kiinnittäminen ................................... 45
Napinläpimittarin ripustuskoukku .................................. 14
Napinlävet ................................................................. 91
nappilusikka ............................................................... 19
Neula-alue ................................................................. 13
Neulan vaihtaminen..................................................... 34
neulan yhdistelmä........................................................ 38
Neulapakkausten paikka ............................................... 14
Neulastop ylös/alas ..................................................... 17
Neulasuositus ............................................................. 81
Neulat ....................................................................... 33
Neulatanko ja neularuuvi .............................................. 13
Neulos ...................................................................... 71
Nimeä uudelleen tiedosto tai kansio........................ 158, 161
Nipistä/levitä ............................................................... 26
Nopeasti eteenpäin ...................................................... 69
Nykyinen kansio ........................................................158
Nykyinen tikki ...........................................................127
nykyisen ohjelmiston ..................................................156
Nykyisen värialueen tikkimäärä .............................. 124, 132
nykyisistä kirjonta-asetukset .........................................125
Nyörivahvisteinen napinläpi .......................................... 92
176

Näin otat käyttöön WiFin ............................................. 58
Näin otat käyttöön WiFin ja mySewnet™ Cloudin............... 30
Näin pääset alkuun ompelussa ....................................... 78
Näppäile kuvioiden määrä..................................... 116, 118
näppäimistö ....................................................... 140–141
näppäimistön.............................................................142
Näytöllä näkyvät kaikki valitut ja valitsematta jätetyt
värialueet.................................................................113

O
Off ..........................................................................150
Ohjauspyörä..............................................................101
Ohjelmistopäivitys USB-laitteen avulla ............................ 60
Ohjelmistopäivitys WiFi-yhteyden avulla ......................... 59
Ohjelmoinnin ponnahdusviestit ....................................144
Ohjelmointi...............................................................101
Ohjelmointi – yleiskatsaus ...........................................140
Ohjelmoitava napin ompelu .......................................... 92
Oikea puoli ................................................................ 14
OK........................................................52, 111, 119, 140
Omat kehäni .............................................................153
Ommel valittu ............................................................ 81
Ommelasetukset ......................................................... 81
Ommelkategoriat ................................................... 79–80
Ommelleveyden rajoitin .........................................98, 147
Ommelleveys............................................ 79, 82, 112, 140
Ommelrajoitukset ............................................... 146–147
Ommelta ei voi ohjelmoida ..........................................144
ommeltiedosto...........................................................159
Ommelvalikko ....................................79–80, 101, 116, 140
Ommelvalikon nimi..................................................... 79
Ommelyhdistelmän komennot......................................143
Ompele tai kirjo ommelyhdistelmä ................................144
Ompeleen aloitus ........................................................ 79
Ompeleen aloitus alusta................................................ 17
ompeleen sijoittelu ................................................79, 140
Ompeleen sijoittelu ..................................................... 82
Ompeleen tasapainotus ................................................ 79
ompeleen tiheys .........................................................112
Ompeleet................................................................... 22
Ompeleiden enimmäismäärä on saavutettu......................144
Ompelu-/kirjontatilan valinta ........................................ 55
Ompelun oletusasetukset.............................................152
Ompelun ponnahdusviestit ........................................... 98
Ompeluohjeet ....................................................... 75–76
Ompelusuositukset................................................. 79, 81
Ompelutekniikat ......................................................... 70
Ompelutekniikkaryhmät .......................................... 70, 72
Ompelutila – yleiskuva ................................................. 79
ON/OFF switch......................................................... 14
ON/OFF-kytkin......................................................... 28
OpenType™-fonteista ................................................. 61
Osoitin.............................................................. 140, 142

P
Paina ......................................................................... 26
Paina & pidä alhaalla..................................................... 26
Paina ja siirrä ............................................................... 26
Paininjalan istukka ....................................................... 13
Paininjalan kääntökorkeus – Oletus ...............................153
Paininjalan lasku ja kääntöasento.................................... 17
Paininjalan nostin .......................................................146
Paininjalan puristus...................................................... 79
Paininjalan vaihtaminen................................................ 44
Paininjalat .................................................................. 20
Paininjalka ................................................................. 13
Paininjalka ylös ja lisänosto -painike................................ 17
Paininjalkasuositus....................................................... 81
Painintanko ................................................................ 13
Pakkaaminen ompelun jälkeen ....................................... 29
Palaa kirjonnan muokkaustilaan. ............................ 124, 132
Palauta .....................................................................110
Panorointi.......................................................... 102, 109
Parkkiasento..............................................................127
Peilikuva.................................................................... 85
Peilikuva pitkittäin ...............................79, 85, 108, 140, 142
Peilikuva sivuttain................................79, 85, 108, 140, 142
Peru.........................................................................110
Perusompelutekniikat................................................... 90
Peruspaininjalka A....................................................... 20
Peruuta ................................................... 52, 86, 111, 144
Peruuta ohjelma .........................................................140
Pienennä valinta-alue ..................................................101
Pienennä/laajenna valinta-alue.................................79, 140
Pienennä/laajenna värialueluettelo.................................124
Piilo-ommel ............................................................... 91
Piilo-ommeljalka D...................................................... 20
Piilotettu verkko ......................................................... 58
Pika-aloitusopas .......................................................... 75
Pikaopastus ................................................................ 76
Pikasalpa ................................................................... 48
Pistolevy.................................................................... 12
Pistolevyn irrottaminen ...............................................166
Pistolevyn vaihtaminen................................................166
Pistolevyn varastointi ................................................... 15
Pohjalevy ................................................................... 12
Poista................................................... 107, 140, 142, 158
Poista kaikki ..............................................................116
Poista kirjain .............................................................114
Poista ommel tai kirjain ...............................................142
Poista tiedosto tai kansio ...................................... 161, 163
Poista viimeinen.........................................................116
Ponnahdusviestit kirjontatilassa ....................................136
Projekti-ikkuna ........................................................... 68
Projektivalikko............................................................ 68
puola-alueen puhdistaminen.........................................166
Puola-alueen puhdistaminen.........................................166
Puolaaminen .............................................................. 42
Puolaaminen neulan kautta ........................................... 43
puolakotelo ...............................................................166
puolakotelon .............................................................166

Puolakotelon kansi ...................................................... 12
Puolan asettaminen ..................................................... 44
Puolat ....................................................................... 19
Puolauksen langanohjaimet ........................................... 12
Puolauksen lankaveitsi.................................................. 14
Puolausakseli .............................................................. 14
puolausakseliin............................................................ 42
Puolausakselin vipu ..................................................... 14
Pyyhkäise .................................................................... 26
Pyörityskahva .............................................. 101, 116, 119
Pyöritä .............................................................. 102, 108
Pyöritä kuviota kankaalla .............................................130
Päälankatappi ............................................................. 12

Q
Q-jalan kiinnittäminen ................................................. 45
Q-jalka ...........................................................20, 48, 149
Quick Help ................................................................ 72
Quick Help (Pika-apu) ................................................. 55
QUILT ADVISOR – Yleiskuva ..................................... 73
Quilter’s ¼″ Piecing Foot P........................................... 20

R
Ratkoja...................................................................... 19
Resize-muokkaukset ...................................................120
Reuna/tikkausohjain.................................................... 19
Reunajalka J ............................................................... 20
Ruudukon/taustan väri................................................101

S
sarjanumeron ............................................................156
Satiiniommel (leveä tai kapea) .......................................119
Saumaaminen ............................................................. 90
Selaa File Manageria ...................................................159
SEWING ADVISOR™ – Yleiskuva .............................. 70
Siipineula ................................................................... 33
Siirry edelliseen ompeleeseen............................ 79, 140–142
siirry ensimmäiseen ............................................. 140, 142
Siirry kirjontatilaan .....................................................101
Siirry seuraavaan ompeleen osaan................................... 79
siirry seuraavaan ompeleeseen ......................................141
Siirry seuraavaan ompeleeseen .......................... 79, 140, 142
Siirry tikkiin ..............................................................124
siirry viimeiseen .................................................. 140, 142
Siirry yksi kansiotaso ylöspäin................................ 158, 160
Siirrä tiedosto tai kansio ..............................................161
Sijainti ............................................................... 101, 108
Sisäkehä..................................................................... 48
Sivusyöttöjalka S ......................................................... 21
Skaalaa .............................................................. 102, 109
Skaalauskahvat............................................. 101, 116, 119
177

Smart Save .................................. 79, 86, 101, 111, 124, 131
Smart Toolbox............................................................ 26
Solmuommel (leveä tai kapea).......................................119
Sovellukset................................................................. 64
Speed – ja + ............................................................... 17
Start/Stop.................................................................. 17
STOP-komento .................................................. 140, 143
STOP-toiminto........................................................... 17
Stretchneula ............................................................... 33
Suippo-ommel, harjoitus .............................................. 95
Suippo-ommelvalikko .................................................. 79
Suippo-ompeleet – Valikko Q........................................ 94
Sulje.......................................................................... 69
Suodata fontit............................................................162
Suodata JoyOS ADVISOR™ projektitiedostot................162
Suodata kansiot..........................................................162
Suodata kuviot...........................................................162
Suodata ompeleet .......................................................162
Suodata tiedostot ................................................ 158, 162
Suoraommelpistolevy.............................................. 19, 48
Suoraommelpistolevy, suositus....................................... 81
Suoraommelpistolevyn käyttöönotto............................... 46
Suoraommelpistolevyä ................................................125
Suuntaompeleet – Valikko L.......................................... 92
Suuri lankarullan pidike ................................................ 19
Syöttäjävaihtoehdot ............................................. 146, 148
Säilytä täyttötikkityyppi................................................120
Säädä langankireyttä/langansyöttöä ................................ 84

T
tai liukuva vapaaompelu ............................................... 88
Takaa ........................................................................ 14
Tallenna..................................................79, 101, 140, 144
Tallenna kuvio ...........................................................111
Tallenna mySewnet™-pilvikansioon..................... 86, 111, 144
Tallenna ommel .......................................................... 86
Tallenna USB-laitteeseen ................................. 86, 111, 144
Tarkista ylälanka....................................................98, 136
Tarrapintaiset luistolevyt............................................... 21
Tarvikelaatikko ........................................................... 14
Tarvikepistorasia ......................................................... 14
Tarvikkeet.................................................................. 19
Tasapaino .................................................................. 87
Teemaompeleet – Valikko M ......................................... 93
Tekniikkaryhmät ......................................................... 75
Tekniset tiedot ...........................................................171
Tekstialue .................................................................114
Tekstin muotoilu ........................................................114
Teleskooppilanganohjain .............................................. 31
Teleskooppinen langanohjain ........................................ 12
Tervetuloa kirjontatilaan..............................................125
Tiedostomuodot ........................................................159
Tiedoston tiedot ........................................................158
Tiedostonimi ................................................. 86, 111, 144
Tiedot kuviosta..........................................................102
Tiedot ompeleesta .................................................. 79–80
178

Tietokeskus – Yleiskuva ............................................... 75
Tikin pituus.....................................................79, 82, 140
Tikkien maksimikokonaismäärä ylittyy ...........................122
Tikkitiedosto .............................................................159
Tikkitiheys ......................................................79, 83, 140
tila mySewnet™-pilvessä................................................. 63
Tila napinläpijalka C:lle................................................. 14
Tila paininjaloille ......................................................... 14
Tila pistolevyä varten ................................................... 14
Tila ratkojalle ja harjalle ................................................ 14
Tila tarvikkeille ........................................................... 14
Tilkkutekniikkaryhmät ................................................. 73
Tilkkutyötekniikat ....................................................... 73
Toimintopainikkeet................................................. 12, 17
Toista.......................................................................101
Toista on/off.............................................................. 69
Toistuva äänimerkki....................................................154
Touch & Hold ............................................................ 52
TrueType™- .............................................................. 61
Tukikangasopas ..................................................... 75–76
Tukikangassuositus...................................................... 81
tyhjentää käyttäjätilin...................................................156
Tärkeää tietoa neulasta ................................................. 33
Tärkeää tietoa Resize-toiminnosta .................................121

U
Ulkokehä ................................................................... 48
Urat kiinnitysklipsulle................................................... 48
USB laitteeseen..........................................................159
USB-laite ........................................................... 158–160
USB-laitteen käyttäminen ............................................. 29
USB-laitteeseen..........................................................158
USB-portit ................................................................. 29
uusi yhdistelmä ..........................................................141
Uusi yhdistelmä .......................................................... 79

V
vahva signaali ............................................................. 58
Vahvista ..............................................................86, 144
Vaihda lanka..............................................................136
Vaihda muokkaus- ja suodatusnäkymän välillä .................162
Vaihda neula..............................................................137
Vaihda useampi kuin yksi värialue..................................113
Vaiheittainen työkirja .............................................. 75–76
Vaihtoehtoinen kytkinpalkki.......................................... 79
Vakiokehät ................................................................. 19
Vakiovarusteet ............................................................ 19
Valinta-alue ........................................79, 86, 111, 144, 158
Valitse kaikki ...................................................... 106, 113
Valitse kiinteä kuviokulma............................................118
Valitse oikea langan ..................................................... 38
Valitse samanlainen.....................................................113
Valitse sijoittelu sivuun ......................................... 116, 118

Valitse sijoittelu viivalle......................................... 116–117
Valitse tekstimuoto .....................................................114
Valitse välistys..................................................... 114–117
Valitse yksi kuvio........................................................105
Valittu kehä ........................................................ 124–125
Valittu kirjontajalkatyyppi ............................................124
Valittu paininjalkatyyppi ..............................................125
Valittujen tiedostotyyppien yhdistelmää ei voi ladata .........163
Valitun fontin tiedot ...................................................114
Valitun ryhmän käytettävissä olevat tekniikat .................... 75
Vapaaompelun vaihtoehdot........................................... 88
Vapaaompelun vaihtoehdot – Oletus .............................152
Vapaaompeluvaihtoehdot ............................................. 79
Vapaavarsi............................................................. 14, 30
vapautuspainiketta ......................................................166
Vasen puoli ................................................................ 13
Vetoketjujalka E.......................................................... 20
Vianetsintä Yhdistettävyys ...........................................170
WiFi ...................................................................53, 170
WiFi-asetukset ...........................................................156
WiFi-asetuksiin ..........................................................170
WiFi-esittely ............................................................... 58
WiFi-reititintä ............................................................170
Viivain ja nappimittari .................................................. 12
Vinkkejä langoitukseen................................................. 41
Vähennä LED-valojen kirkkautta/Lisää LED-valojen
kirkkautta................................................................. 17
Väliaikaiset kirjonta-asetukset .......................................149
Väliaikaiset ompeluasetukset ........................................146
Värialue....................................................................124
Värialueiden lajittelu ............................................ 124, 133
Värialueiden yhdistäminen ...........................................124
värialuejärjestys..........................................................126
Värialueluettelo................................................... 124, 126
värijärjestys ...............................................................132
Värivaihtoehdot .................................................. 125, 133

Z
Zoom-liukusäädin ............................................... 101, 124
zoom-liukusäätimellä ..................................................126
Zoom-vaihtoehdot ................................. 101, 110, 124, 127
Zoomaa kaikkiin ................................................. 110, 127
Zoomaa kehään ........................................... 107, 110, 127
zoomaa osoittimeen....................................................129
Zoomaa osoittimeen...................................................130
Zoomaus ........................................................... 109, 126

Ä
Älä käytä automaattista langoitinta.................................. 98
Äänen voimakkuus .....................................................154

Y
Yhdistelmän muokkaaminen ........................................141
Yhdistelmän pituus: ....................................................140
Yhdistelmän uusinta ...................................................116
Yhdistä verkkoon WiFillä.............................................. 30
Yhdistäminen ............................................................. 90
Yksivärinen ........................................................ 124, 133
Yleiset toiminnot......................................................... 52
Yleisiä ongelmia .........................................................167
Yleisneula .................................................................. 33
Yleisompelulanka ........................................................ 32
yleistyökalu ...............................................................166
Yleistyökalu................................................................ 19
Ylälangan ohjain ......................................................... 13
Ylälangan pujottaminen................................................ 35
Ylälanka katkeilee. ......................................................168
Yläpalkki ................................................................... 53
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Olet hankkinut modernin, päivitettävän ompelu- ja kirjontakoneen. Koska julkaisemme
säännöllisesti ohjelmapäivityksiä, on mahdollista, että koneen ohjelmiston ja käyttöohjeen
tietojen välillä on vähäisiä eroja. Kysy neuvoa paikalliselta valtuutetulta HUSQVARNA®
VIKING®-jälleenmyyjältä ja muista käydä usein sivulla www.husqvarnaviking.com, josta voit
päivittää koneesi käyttöohjeen.
Pidätämme oikeuden muuttaa koneen varustusta ja tarvikevalikoimaa ilman
ennakkoilmoitusta sekä tehdä muutoksia koneen ominaisuuksiin tai muotoiluun. Tällaiset
muutokset ovat aina edullisia sekä tuotteen että käyttäjän kannalta.

IMMATERIAALIOIKEUS
Tätä tuotetta suojaavista patenteista on luettelo ompelukoneen pohjassa olevassa kyltissä.
AINUTLAATUINEN SENSOR SYSTEM, 173, DELUXE, DESIGNER, 173,
DESIGNER RUBY, JOYOS ADVISOR, MYSEWNET, VIKING, ja KEEPING THE
WORLD SEWING & Design ovat KSIN Luxembourg II, S.ar.l.:n tavaramerkkejä.
HUSQVARNA ja ”kruunu-H" ovat Husqvarna AB:n tavaramerkkejä. Kaikkia tavaramerkkejä
valmistetaan VSM Group AB:n lisenssillä.

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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