
KEEPING THE WORLD SEWING™

Käyttöohje



TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA
Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen tämän kotiompelukoneen käyttöönottoa.
Sähkölaitteita käytettäessä on aina noudatettava perusturvaohjeita, joita ovat seuraavat:
Säilytä käyttöohjetta sopivassa paikassa koneen lähettyvillä. Muista antaa käyttöohjeet mukaan, jos luovutat
koneen toiselle henkilölle.
Tämä laite on tarkoitettu aikuisten käyttöön. Tätä laitetta voivat käyttää aikuisen valvonnassa (i) yli 8-12-vuotiaat
lapset ja (ii) henkilöt, joiden fyysiset, aistimelliset tai henkiset kyvyt, kokemukset ja tiedot ovat tavanomaista
heikommat, vain jos heille on opastettu laitteen turvallista käyttöä ja jos he ymmärtävät siihen liittyvät
vaaratekijät. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa. Kukaan ei saa leikkiä koneella. Alle
8-vuotiaat lapset eivät saa käyttää konetta.

VAROITUS – PALOVAMMOJEN, TULIPALON, SÄHKÖSO-
KIN TAI LOUKKAANTUMISEN EHKÄISEMISEKSI:
• Laitetta ei saa jättää ilman valvontaa, kun se on yhdistetty virtalähteeseen. Pistorasian, johon laite on kytketty, 

on oltava helposti saatavilla. Irrota ompelukone aina virtalähteestä heti lopetettuasi ompelun sekä ennen 
koneen puhdistamista, suojusten irrottamista tai voitelua tai tehdessäsi muita käyttöohjeessa mainittuja 
huoltotoimia.

• 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 työnnä tai pudota mitään laitteen 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.
• Saumuria käytetään jalkasäätimellä. Älä pane jalkasäätimen päälle mitään esineitä.
• Älä käytä saumuria, 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.
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OPI TUNTEMAAN KONEESI
Tässä käyttöohjeen osassa on yleiskuva ompelukoneesta, sen varusteista sekä 
ompeleista. 1
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KONEEN YLEISKUVA
1. Kansi
2. Esikireyslevyt
3. Langankireyslevyt
4. Langannostaja
5. Puolauksen langankireys 
6. Toimintopaneeli
7. Lankaveitsi
8. Napinläpimittarin pistorasia
9. LED-valot
10. Langoitin
11. Paininjalka
12. Pistolevy
13. Puolakotelon kansi
14. Vapaavarsi

15. Syöttäjän laskin
16. Neulatanko ja neularuuvi
17. Painintanko
18. Paininjalan istukka
19. Ompeleet
20. Lankatappi
21. Lankarullan pidikkeet
22. Lisälankatappi
23. Puolauksen lankaveitsi
24. Puolausakseli, puolauksen 

stoppari
25. Käsipyörä
26. Interaktiivinen värillinen 

kosketusnäyttö
27. Kiinteä USB-portti

28. Muovineulateline
29. ON/OFF-kytkin, virtajohdon ja 

jalkasäätimen liitännät
30. Kahva
31. Kirjontalaitteen kojevastake
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Opi tuntemaan kOneesi

Tarvikelaatikko
Tarvikelaatikossa on omat osastot paininjaloille ja puolille sekä 
tilaa neuloille ja muille tarvikkeille. Säilytä tarvikkeita tässä 
laatikossa, niin ne ovat aina käden ulottuvilla.

32.  Tila tarvikkeille
33.  Irrotettava paininjalka- ja puolalokerikko

Kirjontalaitteen osat:
(Tyyppi BE19)

34.  Kirjontalaitteen pistorasia
35.  Kirjontavarsi
36.  Kirjontalaitteen vapautuspainike (alapuolella)
37.  Kirjontakehän kiinnitys
38.  Korkeudensäätöjalat

VARUSTEET
Vakiovarusteet
39. Muovineula 
40. Lankaverkko (2)
41. Jarruhuopa (2)
42. Ruuvitaltta
43. Ratkoja
44. Harja
45. Lankarullan pidike, suuri 

(valmiiksi kiinni koneessa)
46. Lankarullan pidike, keskikokoinen 

(valmiiksi kiinni koneessa)
47. Lankarullan pidike, pieni 
48. Monitoimityökalu/nappilusikka
49. 6 Puolaa (1 puolakotelossa)
50. USB-kirjontatikku (1 GB)
51. DESIGNER™ Jewel Hoop (240x150)

Vakiovarusteet - ei kuvassa
• Ladattava tietokoneohjelma
• Pehmeä suojahuppu ompelukoneelle
• Jalkasäädin
• Virtajohto
• Neuloja
• DESIGNER TOPAZ™ 40 -mallikirjanen
• Mikrokuituliina
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PAININJALAT
7

Peruspaininjalka A
Kiinni koneessa. Tätä jalkaa käytetään pääasiassa suoraompelun ja siksakkiin tikin pituuden ollessa 
yli 1.0.

7

Koristeommeljalka B
Käytä tätä jalkaa tiheisiin siksakompeleisiin (satiiniompeleisiin), joiden tikin pituus on alle 1.0 mm, 
sekä koristeompeleisiin. Jalan alapinnalla olevan uran ansiosta jalka liukuu sulavasti ompeleiden yli.

7 Napinläpijalka C
Manuaaliset napinlävet Tässä jalassa on ohjainmerkit, joilla napinläven pituus määritellään. 
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
Käytä tätä jalkaa piilo-ompeleisiin. Jalan sisäreuna ohjaa kangasta. Jalan oikea varvas kulkee 
päärmeen reunaa pitkin.

7 Vetoketjujalka E
Jalan voi kiinnittää joko neulan oikealle tai vasemmalle puolelle. Sen ansiosta kummankin 
puoliskon ompeleminen sujuu helposti. Siirrä neulaa oikealle tai vasemmalle päästäksesi 
ompelemaan lähempää hammastusta tai päällystäessäsi paksua nyöriä kankaalla.

Reunajalka J
Tätä jalkaa käytetään huolitteluun ja saumaamiseen ommelleveyden ollessa 5.0–5.5. Tikit 
muodostuvat pienan ympärille, mikä estää kankaan reunan rypistymisen. 

Kirjonta/parsinjalka R
Tätä jalkaa käytetään vapaaseen konekirjontaan, -tikkaamiseen ja -ompeluun sekä kirjontaan 
kehällä.

7

Napinläpimittari
Kytke napinläpimittari koneen pistorasiaan ja valitse haluamasi napinläven pituus. Keskimerkistä 
on 15 mm kankaan reunaan.

Liukutarra
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.
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OMPELEET
A – Hyötyompeleet
Vaatteiden ompeluun ja korjaamiseen.

Ommel Numero Ompeleen nimi Paininjalka Käyttö

1 Suoraommel,
neula keskellä A Kaikenlainen ompelu. Valittavana 29 neulan asemaa.

 
2 Jousto-ommel,  

neula vasemmalla. A Trikoon ja joustavien kankaiden ompelu.

 
3

Vahvistettu 
suoraommel, neula 

keskellä
A

Rasitukselle joutuvat saumat. Kolminkertainen vahvistettu ommel. Urheilu- ja työvaatteiden vahvat 
saumat ja päällitikkaukset. Päällitikkauksia varten lisää tikin pituutta ja siirrä neula haluamaasi kohtaan. 
Käytössä on 29 neulan asemaa.

4 Harsinommel A Kankaiden liittäminen yhteen pitkällä tikillä. Päällitikkauksia varten lisää tikin pituutta ja siirrä neula 
haluamaasi kohtaan. Käytössä on 29 neulan asemaa.

5
Suoraommel, 

jossa FIX
A Ommel alkaa ja päättyy tikeillä eteen- ja taaksepäin, joten päättely on napakka.

6
Suora harsinom-

mel
A Laske syöttäjä. Käytä yhdessä jalkasäätimen kanssa kankaiden harsimiseen. Syötä kangasta siirtämällä 

se seuraavan harsinpiston kohdalle, kun jalka nousee.

 
7 Siksak A Applikointi, reunapitsin kiinnittäminen, nauhojen ompelu jne. Ommelleveys lisääntyy sekä vasemmalle 

että oikealle.

 
8 Kolmiaskelsiksak J Korjaaminen, paikkojen ja kuminauhojen ompelu. Sopii ohuille ja keskivahvoille kankaille.

Valitse huolittelua varten tekniikaksi huolittelu SEWING ADVISORista™.

9 Kaksiaskelsiksak A Kahden reunahuolitellun kankaan yhdistäminen, kuminauhalla poimuttaminen. Sopii myös pitsin 
ompelemiseen.

 
10 Huolitteluommel J Samanaikainen yhdistäminen ja huolittelu. Ohuille joustaville ja joustamattomille kankaille. 

 
11 Joustava 

saumausommel B Samanaikainen yhdistäminen ja huolittelu. Keskivahvoille sekä keskivahvoille/vahvoille joustaville 
kankaille.

12 Overlock-ommel B Samanaikainen yhdistäminen ja huolittelu. Keskivahvat joustavat kankaat.

13 Kaksois-
overlockommel B Samanaikainen yhdistäminen ja huolittelu. Vahvat joustavat ja vahvat kudotut kankaat.

 
14 Taso-ommel B Koristepäärmeet, limittäissaumat, vyöt ja kaitalenauhat. Keskivahvoille/vahvoille joustaville 

ompeleille. 

15 Joustava piilo-
ommel D Piilo-ommel keskivahvoille ja vahvoille joustaville kankaille.

16 Piilo-ommel 
kudotuille kankaille D Piilo-ommel keskivahvoille ja vahvoille kudotuille kankaille.

17 Vahvistettu siksak A Kankaiden yhdistäminen reunoistaan, nahan limittäisompeleet. Koristeompelu.

18 Joustava ommel tai 
smokkipoimutus. B Poimuta kangas ompelemalla kahden tai useamman kumilangan päälle.
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Ommel Numero Ompeleen nimi Paininjalka Käyttö

19 Joustava/
kuminauhaommel B Limittäissaumat trikoolle. Kapean kuminauhan kiinnittäminen.

20 Yhdistämisommel B
Kahden reunahuolitellun kankaan yhdistäminen, kuminauhalla poimuttaminen.

21 Salpa
(manuaalinen) B Taskunsuiden, paidan pääntieaukkojen, vyönlenkkien sekä vetoketjun alapään vahvistaminen.

22 Vyönlenkkiommel A Vyönlenkkien vahvistamiseen.

23 Parsinommel 
(edestakainen) A Työvaatteiden, farkkujen, pöytäliinojen ym. parsiminen ja pienten reikien korjaaminen. Ompele 

reiän yli ja jatka parsimista painamalla taaksesyöttöä. Kone pysähtyy automaattisesti.

24 Parsinommel 
(sivuttainen) A Pienten repeämien korjaaminen.

25 Salpanapinläpi
Napinläpimittari,

yksivaiheinen 
napinläpijalka/C

Perusnapinläpi useimmille kankaille

26 Pyöreäpäinen 
napinläpi

Napinläpimittari
yksivaiheinen 

napinläpijalka/C
Paidat ja lasten vaatteet.

27 Keskikokoinen 
vahvistettu napinläpi C Keskivahvat sekä keskivahvat/vahvat joustavat kankaat.

28 Perinnenapinläpi
Napinläpimittari, 

yksivaiheinen
Napinläpijalka/C

Käsintehdyn näköinen napinläpi 
hienoille ja hauraille kankaille. 
Vinkki: Lisää napinläven pituutta ja leveyttä farkkujen napinläpiä varten. Käytä tavallista 
paksumpaa lankaa.

29 Räätälinnapinläpi
Napinläpimittari

yksivaiheinen 
napinläpijalka/C

Räätälöidyt jakut, takit ym.

30 Tukeva napinläpi
Napinläpimittari

yksivaiheinen 
napinläpijalka/C 

Vahvistetut salvat

31 Suoraommelnapinläpi 
nahalle A Nahka ja mokka. 

32 Automaattinen napin 
ompelu Ei paininjalkaa Nappien ompelu. Aseta tikkien lukumäärä kosketusnäytöllä.

33 Punosreikä B Vyöt, pitsit ym.
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B – Satiiniompeleet
Koristeompeluun ja applikointiin.

A – Hyötyompeleet
Vaatteiden ompeluun ja korjaamiseen.
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C – Perinneompeleet
Päärmeet, smokkipoimutus sekä pitsin ja koristenauhojen 
ompeluun jne. Jotkin ompeleet voi toteuttaa siipineulalla.

D – Tilkkuompeleet
Kaikenlaiseen tilkkuiluun.
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E – Vintageompeleet
Valikoima tilkkuompeleita crazy-tikkaukseen ja 
koristeompeluun.

F – Koristeompeleet
Koristeompeluun

F – Koristeompeleet
Koristeompeluun.

G – Erikoisompeleet
Esimerkiksi solmuompeleet ja reunusompeleet. Joihinkin 
ompeleisiin tarvitaan lisätarvike. Lisätietoa on Pikaoppaassa.
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Brush Line

Block

Cyrillic  ja Hiragana
Venäläiset ja japanilaiset fontit Näet fontit ompelukoneesi värillisellä kosketusnäytöllä.

KIRJAIMET



Seuraavien ohjeiden avulla pääset alkuun ompelussa. Opit langoittamaan koneen, 
puolaamaan, vaihtamaan neulan ja paininjalan sekä asentamaan ohjelman 
tietokoneelle.

KÄYTTÖÖNOTTO2
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PAKKAUKSEN AVAAMINEN
1. Aseta kone tukevalle, tasaiselle alustalle, ota kone pois 

pakkauksesta ja nosta suojakotelo pois.
2. Irrota loppu pakkausmateriaali ja ota jalkasäädin esiin. 
3. Koneen mukana toimitetaan tarvikepussi, virtajohto ja 

jalkasäätimen johto.
4. Pyyhi kone pehmeällä kankaalla puhtaaksi mahdollisesta 

liasta etenkin neula- ja pistolevyalueelta.
Huomaa: HUSQVARNA VIKING® DESIGNER TOPAZ™ 
40 -ompelu- ja kirjontakone on säädetty niin, että se tuottaa parhaan 
mahdollisen tikin normaalissa huonelämpötilassa. Kovin kuuma ja 
kovin kylmä lämpötila voivat vaikuttaa tikin laatuun.

Jalkasäätimen johdon yhdistäminen
Tarvikkeiden joukossa on jalkasäädin ja virtajohto. Johto 
tarvitsee liittää jalkasäätimeen vain ottaessasi koneen 
ensimmäistä kertaa käyttöön.

1. Ota jalkasäätimen johto esiin. Käännä jalkasäädin 
ylösalaisin. Yhdistä johto jalkasäätimen sisäpuolella olevaan 
pistorasiaan. Paina johto napakasti paikalleen.

2. Aseta johto jalkasäätimen sisäpuolella olevaan uraan.

VIRTAJOHDON JA JALKASÄÄTIMEN 
LIITTÄMINEN
Koneen pohjassa on tiedot verkkojännitteestä (V) ja 
taajuudesta (Hz). 

Huomaa: Ennen jalkasäätimen yhdistämistä tarkista jalkasäätimen 
pohjasta, että se on tyyppiä “FR2”.

1. Kytke jalkasäätimen johto koneen oikeassa alareunassa 
olevaan etummaiseen pistorasiaan (1).

2. Kytke virtajohto koneen oikeassa alareunassa olevaan 
takimmaiseen pistorasiaan (2).

3. Kytke koneeseen virta ja valo painamalla ON/OFF-kytkin 
asentoon “I” (3). 
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USB-PORTTI
Koneen oikeassa reunassa on USB-portti, johon voit kytkeä 
USB-tikun. 

Huomaa: Tarkista, että USB-tikkusi formaatti on FAT32.

USB-porttiin liittäminen ja siitä irrottaminen
Työnnä USB-tikku koneen oikeassa reunassa olevaan USB-
porttiin. USB-tikku menee porttiin vain yhdellä tavalla – älä 
yritä työntää sitä väkisin! 

Ota USB-tikku pois vetämällä sitä suoraan oikealle.

USB-kirjontamuistitikun käyttö
Näytölle ilmestyy tiimalasikuvake, kun lataat USB-tikulta tai 
tallennat sille. 

Huom: Älä irrota USB-kirjontamuistitikkua tiimalasin tai file 
managerin näkyessä näytöllä, sillä sen irrottaminen em. tilassa saattaa 
vahingoittaa tikulla olevia tiedostoja. 

PAKKAAMINEN SÄILYTYSTÄ VARTEN
1. Paina ON/OFF -kytkin (3) asentoon “O”. 
2. Irrota virtajohto pistorasiasta ja sitten koneesta.
3. Irrota jalkasäätimen johto koneesta. Kiedo johto rullalle ja 

aseta se jalkasäätimen alapuolella olevaan tilaan.
4. Tarkista, että kaikki tarvikkeet ovat tarvikelaatikossa. 

Liu'uta tarvikelaatikko vapaavarren taakse.
5. Aseta jalkasäädin vapaavarren päällä olevaan tilaan.
6. Pane suojakotelo koneen päälle.

VAPAAVARREN KÄYTTÖ
Liu'uta tarvikelaatikkoa vasemmalle, kun haluat irrottaa sen ja 
käyttää vapaavartta.

Vapaavarren avulla housunlahkeiden ja hihojen ompeleminen 
sujuu helpommin.

Liu'uta tarvikelaatikko takaisin vapaavarteen, kunnes se 
napsahtaa paikalleen.
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LANKATAPIT JA LANKARULLAN PIDIKKEET
Ompelukoneessa on kaksi lankatappia: päälankatappi ja lisälankatappi. Lankatapit sopivat kaikenlaisille lankarullille. Päälankatappi 
on säädettävä, ja sitä voi käyttää vaaka-asennossa (lanka juoksee paikallaan pysyvältä rullalta) tai pystyasennossa (lankarulla pyörii). 
Käytä vaaka-asentoa, kun ompelet tavallisella ompelulangalla, ja pystyasentoa, kun lankarulla on suuri tai kun käytät erikoislankaa. 

Lisälankatappi
Lisälankatappia käytetään puolattaessa toiselta lankarullalla tai 
kun tarvitaan kahta rullaa kaksoisneulalla ompelua varten.

Nosta lisälankatappi ylös ja oikealle. Liu'uta lankarullan pidike 
paikalleen. Jos lankarulla on keskikokoista pidikettä pienempi, 
aseta rullan alle jarruhuopa estääksesi lankaa purkautumasta 
liian nopeasti. Suurien rullien yhteydessä jarruhuopaa ei 
käytetä.

Vaaka-asento
Nosta vaaka-asennossa olevaa lankatappia hiukan, niin saat 
rullan pujotetuksi tappiin. Langan tulee purkautua rullalta 
yläkautta vastapäivään kuvan osoittamalla tavalla. Työnnä 
rullan päälle pidike ja siirrä lankatappi takaisin vaaka-asentoon.

Uuden koneen lankatapissa on aina kaksi lankarullan pidikettä. 
Jos lankarulla on keskikokoinen, aseta keskikokoinen pidike 
(A) rullan päälle. Jos lankarulla on suuri, aseta suuri pidike (B) 
rullan päälle.

Pidikkeen litteän puolen pitää olla tiiviisti lankarullaa vasten. 
Pidikkeen ja lankarullan väliin ei saa jäädä tyhjää tilaa.

Koneen mukana toimitetaan myös pieni lankarullan pidike. 
Pientä pidikettä voi käyttää pienten lankarullien kanssa. 

Huomaa: Kaikki lankarullat eivät ole rakenteeltaan samanlaisia. Jos 
rulla aiheuttaa ompelussa ongelmia, käännä se toisin päin tai käytä 
pystyasentoa.

Pystyasento
Nosta lankatappi ylös ja sitten oikealle. Lukitse lankatappi 
pystyasentoon painamalla sitä kevyesti alaspäin. Liu'uta suuri 
lankarullan pidike paikalleen. Jos lankarulla on keskikokoista 
pidikettä pienempi tai jos käytät erikoislankaa, aseta rullan alle 
jarruhuopa estääksesi lankaa purkautumasta liian nopeasti. 
Suurien rullien yhteydessä jarruhuopaa ei tarvita.

Huomaa: Lankarullan päälle ei nyt saa asettaa pidikettä, koska se 
estäisi rullaa pyörimästä.

Huomaa: Kun lankatappi on pystyasennossa, langankireyttä joudutaan 
ehkä säätämään manuaalisesti.
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YLÄLANGAN PUJOTTAMINEN
Nosta paininjalka ylös ja neula yläasentoonsa.

1. Aseta rulla lankatappiin ja pidike rullan päälle sivun 2:4 
ohjeen mukaan.

2. Lankatappi vaaka-asennossa: 
Vie lanka esikireyslanganohjaimen (A) yli ja takaa ja 
langanohjaimen (B) alta.

 Lankatappi pystyasennossa: 
Älä vie lankaa esikireyslanganohjaimeen (A) vaan tuo se 
suoraan langanohjaimen (B) alta.

3. Vie lanka alas kireyslevyjen (C) välistä.
4. Jatka langoitusta nuolien suuntaisesti. Vie lanka oikealta 

langannostajan (D) uraan.
5. Vie lanka alas ja aivan neulan yläpuolella olevaan 

viimeiseen ohjaimeen (E).
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LANGOITIN
Neulan on oltava yläasennossa voidaksesi käyttää koneen 
kiinteää langoitinta. Suosittelemme, että lasket myös 
paininjalan.

1. Tartu kahvaan ja vedä langoitin aivan alas niin, että lanka 
jää ohjaimen (A) alle.

2. Työnnä langoitin eteenpäin niin, että metallikielekkeet 
asettuvat neulan ympärille. Pieni koukku menee nyt 
neulansilmän (B) läpi.

3. Aseta lanka kielekkeiden alle neulan eteen niin, että lanka 
tarttuu pieneen koukkuun (C).

4. Anna langoittimen ponnahtaa kevyesti takaisin. Koukku 
vetää langan neulansilmän läpi, ja neulan taakse 
muodostuu lankalenkki. 

5. Vedä lenkki kokonaan neulansilmän läpi. Aseta lanka 
paininjalan alle.

Huomaa: Langoitinta voi käyttää neulakoon ollessa 70-120. Sitä ei 
voi käyttää numeroa 60 tai pienemmän neulan kanssa, kaksois- tai 
kolmoisneulan kanssa tai jos napinläpimittari on kiinni koneessa. Myös 
eräiden muiden lisätarvikkeiden yhteydessä ylälanka on pujotettava 
käsin.

Muista aina pujottaa ylälanka edestä taaksepäin. Paininjalan 
istukan valkoinen kohta auttaa näkemään, missä neulanreikä 
on. Voit myös käyttää puolakotelon kantta suurennuslasina.

LANGAN KATKAISEMINEN
Kun olet lopettanut ompelun, nosta paininjalka ja katkaise 
langat vetämällä ne takakautta eteen koneen vasemmassa 
sivussa olevaan lankaveitseen.
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KAKSOISNEULAN LANGOITTAMINEN
1. Kiinnitä koneeseen kaksoisneula.
2. Käytä toista lankarullaa tai kiedo puolaan lankaa, jota aiot 

käyttää toisessa neulassa.
3. Nosta lankatappi ylös ja sitten oikealle. Lukitse lankatappi 

pystyasentoon painamalla sitä kevyesti alaspäin. 
Liu'uta lankarullan pidike paikalleen. Jos lankarulla on 
keskikokoista pidikettä pienempi, aseta jarruhuopa 
lankarullan alle.

4. Aseta ensimmäinen rulla lankatappiin. Rullan tulee pyöriä 
myötäpäivään, kun lanka purkautuu rullalta.

5. Vasen neula: Langoita kone sivulla 2:5 neuvotulla tavalla. 
Tarkista, että lanka on vasempien langankireyslevyjen 
välissä (A). Langoita vasen neula käsin.

6. Ota esiin lisälankatappi ja pujota siihen lankarullan pidike. 
Jos lankarulla on keskikokoista pidikettä pienempi, aseta 
jarruhuopa lankarullan alle.

7. Aseta toinen rulla lankatappiin. Rullan tulee pyöriä 
vastapäivään, kun lanka purkautuu rullalta.

8. Oikea neula: Langoita kone kuten edellä, mutta tämän 
langan pitää kulkea oikeanpuoleisten kireyslevyjen (A) 
välissä ja langanohjaimen (B) ulkopuolella. Langoita oikea 
neula käsin.

Huomaa: Aktivoi ja valitse oikea neulanleveys SET-valikon 
ompeluasetuksissa, jotta neula tai paininjalka eivät pääse 
vahingoittumaan.

Huomaa: Jos käytät erikoislankaa (esim. metallilankaa), sen paino 
ja epätasainen pinta lisäävät langankireyttä. Alenna silloin koneen 
langankireyttä, jotta neula ei pääsisi katkeamaan.

Huomaa: Käytä vain symmetrisiä 
kaksoisneuloja (C). Älä käytä tällaista 
kaksoisneulaa (D), sillä se saattaisi 
vahingoittaa konettasi.
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PUOLAAMINEN LANGOITETUSTA 
KONEESTA
Nosta paininjalka ylös ja neula yläasentoonsa.
Huomaa! Älä puolaa neulan kautta, jos koneessa on muovinen 
paininjalka. 

1. Aseta tyhjä puola koneen päällä olevaan puolausakseliin. 
Puola menee siihen vain siten, että logo on ylöspäin. Käytä 
vain alkuperäisiä HUSQVARNA VIKING® -puolia.

2. Vedä lanka neulansilmästä paininjalan alta ja sitten oikealle 
langanohjaimen (C) läpi.

3. Ohjaa lanka puolassa olevan reiän (D) läpi sisäkautta ulos. 
Huomaa: Jos puolasi on vanhaa HUSQVARNA VIKING® -mallia, 
jossa ei ole reikää, kiedo puolaan aluksi käsin useita kierroksia lankaa. 

4. Aktivoi puolaus työntämällä puolausakseli oikealle.
 Näytölle ilmestyvässä ponnahdusikkunassa ilmoitetaan 

puolauksen olevan käynnissä. Voit säätää puolausnopeutta 
ponnahdusikkunan liukusäätimellä. Aloita ompelu 
painamalla jalkasäädintä tai start/stop-painiketta. 

 Puola lakkaa pyörimästä, kun se on tullut täyteen. 
Vapauta jalkasäädin tai paina start/stop-painiketta, niin 
puolausakseli pysähtyy. Vie puolausakseli vasemmalle, niin 
ponnahdusikkuna sulkeutuu. Ota puola pois ja katkaise 
lanka lankaveitseen. 

Huomaa: On tärkeää katkaista lanka aivan puolan läheltä.

Huomaa: Puolausakselin siirtäminen vasemmalle aktivoi 
ompelumekanismin. Pysäytä aina puolaus painamalla start/
stop-painiketta tai vapauttamalla jalkasäädin ennen kuin siirrät 
puolausakselia.

PUOLAAMINEN PYSTYSUORASTA 
LANKATAPISTA
1. Aseta tyhjä puola koneen päällä olevaan puolausakseliin. 

Puola menee siihen vain siten, että logo on ylöspäin. Käytä 
vain alkuperäisiä HUSQVARNA VIKING® -puolia.

2. Aseta pystysuorassa olevaan päälankatappiin suuri 
lankarullan pidike ja jarruhuopa.

3. Vie lanka esikireyslanganohjaimen (A) yli ja takaa ja sitten 
alas kireyslevyjen (B) ympäri, sitten langanohjaimeen (C), 
kuvan mukaisesti.

4. Puolaaminen langoitetusta koneesta, vaihe 3–4.
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PUOLAAMINEN LISÄLANKATAPISTA
1. Aseta tyhjä puola koneen päällä olevaan puolausakseliin. 

Puola menee siihen vain siten, että logo on ylöspäin. Käytä 
vain alkuperäisiä HUSQVARNA VIKING® -puolia.

2. Ota lisälankatappi esiin. Aseta rullan alle pidike ja 
jarruhuopa.

3. Vie lanka esikireyslanganohjaimen (A) yli ja takaa ja sitten 
alas kireyslevyjen (B) ympäri, sitten langanohjaimeen (C), 
kuvan mukaisesti.

4. Puolaaminen langoitetusta koneesta, vaihe 3–4.

PUOLAN ASETTAMINEN
1. Irrota puolakotelon kansi liu'uttamalla sitä itseesi päin.
2. Aseta puola puolakoteloon. Puola menee siihen vain siten, 

että logo on ylöspäin. Lanka purkautuu puolan vasemmalta 
puolelta. Puola pyörii vastapäivään vetäessäsi langasta.

3. Pane sormesi puolan päälle estääksesi sitä pyörimästä ja 
vedä samalla lankaa napakasti oikealle ja sitten vasemmalle 
kireysjouseen (E), kunnes lanka napsahtaa paikalleen.

4. Jatka langoittamista kohdan (F) ympäri ja oikealle 
lankaveitseen (G). Pane puolakotelon kansi paikalleen (H). 
Katkaise lanka vetämällä sitä vasemmalle (I).

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 loppuu, vaihda 
koneeseen täysi puola ja jatka ompelua.

Huomaa: Kun puola on tyhjenemässä, kone pysähtyy automaattisesti, 
ja näytölle tulee ponnahdusviesti. Voit jatkaa ompelua sulkematta 
ponnahdusikkunaa, kunnes alalanka loppuu kokonaan.
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LASKE SYÖTTÄJÄ
Syöttäjä laskee, kun siirrät vapaavarren edessä olevan säätimen 
oikealle. Siirrä säädin vasemmalle, kun haluat nostaa syöttäjän. 
Syöttäjä nousee sitten, kun aloitat ompelemisen. Syöttäjä pitää 
laskea nappien ompelua tai vapaata koneompelua varten.

PAININJALAN VAIHTAMINEN
1. Nosta paininjalka ylös ja neula yläasentoon. Vedä 

paininjalkaa itseesi päin.
2. Kohdista jalan poikkipiena paininjalan istukassa olevaan 

uraan. Työnnä jalkaa, kunnes se napsahtaa paikalleen.

NEULAN VAIHTAMINEN
1. Aseta neula monitoimityökalun reikään.
2. Löysää neularuuvia.
3. Irrota neula. 
4. Aseta uusi neula paikalleen monitoimityökalun avulla. 

Työnnä neulaa ylöspäin sen litteä puoli takana, kunnes se ei 
mene enää pidemmälle.

5. Kiristä neularuuvi.
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NEULAT
Ompelukoneen neulalla on tärkeä merkitys onnistuneessa 
ompelussa. Käytä aina laadukkaita neuloja. Suosittelemme 
neulajärjestelmää 130/705H. 

Yleisneula (A)
Yleisneulassa on hiukan pyöristetty kärki, ja niitä on saatavana 
useassa eri koossa. Erityyppisten ja -painoisten kankaiden 
yleisompeluun.

Stretchneula (B)
Stretchneulassa on erityismuotoilu, jonka ansiosta joustavaan 
kankaaseen ei tule hyppytikkejä. Neulosten, uima-asujen, 
fleecen, keinomokan ja nahan ompeluun. Keltainen 
merkkiviiva.

Farkkuneula (C)
Farkkuneulassa on terävä kärki, joten se työntyy 
tiivissidoksiseen kankaaseen vahingoittumatta. Paksun 
puuvillakankaan, denimin ja mikrokuitujen ompeluun. Sininen 
merkkiviiva. 

Huomaa: Vaihda neula usein. Käytä aina suoraa ja terävää neulaa (D).

Vahingoittunut neula (E) saattaa aiheuttaa hyppytikkejä, katketa tai 
aiheuttaa langan katkeamista. Rikkinäinen neula voi vahingoittaa myös 
pistolevyä.

Älä käytä epäsymmetrisiä kaksoisneuloja (F), sillä ne voivat 
vahingoittaa ompelukonetta.
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LANGAT
Nykyään tarjolla on monenlaisia eri tarkoituksiin kehitettyjä 
lankoja.

Yleisompelulanka
Yleisompelulanka on tekokuitua, puuvillaa tai sekoitetta. 
Tällaista lankaa käytetään vaatteiden ja muiden töiden 
ompeluun.

Kirjontalanka
Kirjontalanka voi olla rayonia, polyesteriä, akryyliä tai 
metallilankaa. Näistä langoista muodostuu hohtava pinta 
kirjontakuvioihin ja koristeompeleisiin.

Käytä kirjonnassa ohutta, kirjontaan tarkoitettua alalankaa, 
josta ei muodostu paksua kerrosta työn nurjalle puolelle.

Huomaa: Kun käytät kirjonnassa metalli- tai litteää lankaa, tarvitset 
ehkä suurempisilmäisen neulan. Myös kirjontanopeutta on usein syytä 
alentaa. Käytä lankatappia pystyasennossa.

Läpinäkyvä lanka
Läpinäkyvä monofilamenttilanka on yksisäikeinen 
tekokuitulanka. Sitä käytetään tilkkutöiden tikkauksessa ja 
muussa koristeompelussa. Käytä lankatappia pystyasennossa. 
Puolaa tämä lanka tavallista hitaammin ja puola vain puoliksi 
täyteen.

Huomaa: 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.

TUKIKANKAAT
Irtirevittävät tukikankaat
Irtirevittäviä tukikankaita käytetään tiiviiden kudottujen 
kankaiden kanssa. Aseta tukikangas koristeompelun tueksi tai 
pingota kehälle yhdessä kirjottavan kankaan kanssa. Revi liika 
tukikangas pois ompelun jälkeen.

Silitettävä tukikangas
Silitettävä tukikangas on erittäin tukeva materiaali, jonka 
liukas puoli tarttuu kankaaseen silittämällä. Sitä suositellaan 
neuloksille ja kaikille löyhäsidoksisille kankaille. Silitä 
tukimateriaali kankaan nurjalle puolelle ennen ompelua tai 
kirjontaa. Revi liika tukikangas pois ompelun jälkeen.

Irtileikattava tukikangas
Irtileikattava tukikangas ei repeydy, joten ylimääräinen 
on leikattava pois. Sitä suositellaan neuloksille ja kaikille 
löyhäsidoksisille kankaille erityisesti kirjottaessa kehällä.

Vesiliukoinen tukimateriaali
Vesiliukoinen tukimateriaali asetetaan kankaan päälle 
koristeltaessa/kirjottaessa nukka- tai silmukkapintaisia kankaita 
kuten froteeta. Kirjoessasi leikekirjontaa aseta vesiliukoinen 
tukimateriaali kankaan alle. Liuota liika tukimateriaali 
upottamalla työ veteen. Tätä materiaalia on saatavana eri 
vahvuisina.

Häviävä tukimateriaali
Häviävä tukimateriaali on tukeva, harvasidoksinen kangas, jota 
käytetään leikekirjonnassa ja ommeltaessa kankaan reunan 
ulkopuolelle. Tukimateriaali haihtuu lämmön vaikutuksesta.

Tarrapintainen tukikangas
Tarrapintaista tukikangasta käytetään kirjottaessa kehällä 
silloin, kun kangas on liian haurasta kirjottavaksi tai kun pala 
on niin pieni, ettei sitä voi pingottaa. Pingota tarrapintainen 
tukikangas paperipuoli ylöspäin. Poista paperi ja paina kangas 
tahmeaan pintaan. Revi liika tukikangas pois ompelun jälkeen.
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MAKSUTON OHJELMA (PC) 
HUSQVARNA VIKING® DESIGNER TOPAZ™ 40 
-ompelu- ja kirjontakoneelle on saatavana tietokoneohjelma. 
Siinä on seuraavat ominaisuudet:

• QuickFont -ohjelma, jolla voit luoda rajattoman määrän 
kirjontafontteja lähes kaikista tietokoneesi TrueType™- ja 
OpenType™ fonteista.

•  Kirjontakuvioiden käsittely: kuvioiden katselu 
pienoiskuvina, kirjonnan eri tiedostomuotojen lataaminen, 
leikkuukomentojen lisääminen ym.

Mene HUSQVARNA VIKING® -verkkosivulle osoitteessa 
www.husqvarnaviking.com, etsi Embroidery Machines/
Support ja lataa ohjelma. Asennuksen yhteydessä sinulta 
kysytään asennuskoodia. Kirjoita luku:

9200
Lisätietoa ja yksityiskohtaiset asennusohjeet löydät ohjelman 
lataussivulta.

KONEEN PÄIVITTÄMINEN
Muista käydä verkkosivulla www.husqvarnaviking.com ja/
tai paikallisen valtuutetun HUSQVARNA VIKING® 
-jälleenmyyjän luona saadaksesi koneeseesi ja käyttöohjeeseen 
aina uusimmat päivitykset.

Päivitysohjeet
• Mene HUSQVARNA VIKING® -verkkosivulle 

osoitteeseen www.husqvarnaviking.com ja etsi oma 
ompelukonemallisi. Sivulta löydät omalle koneellesi 
ajankohtaiset päivitykset. 

• Lataa päivitysohjelma USB-kirjontatikulle.
• Sammuta virta koneesta. Yhdistä USB-kirjontatikku, jolle 

latasit uuden ohjelmaversion, koneesi USB-porttiin. 
• Kytke koneeseen virta samalla, kun painat 

taaksesyöttöpainiketta (A).
• Päivitys käynnistyy automaattisesti, ja voit vapauttaa 

taaksesyöttöpainikkeen, kun edistymispalkki tulee esiin.
Huomaa: Edistymispalkin ilmaantumiseen saattaa kulua minuutin 
verran, ja sitten voit vapauttaa taaksesyöttöpainikkeen.

• Kun päivitys on valmis, kone käynnistyy automaattisesti. 
Tarkista ohjelmaversion numero SET-valikossa. 
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ASETUKSET & TOIMINTOPAINIKKEET
Tässä osassa käydään läpi koneen perusasetukset ja toimintopainikkeet. Opit 
selaamaan interaktiivisen värillisen kosketusnäytön toimintoja ja asetuksia sekä 
käyttämään ompelupään toimintopainikkeita.3
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1. START/STOP
Painamalla tätä painiketta voit käynnistää ja pysäyttää ompelun 
tai kirjonnan silloin, kun et käytä jalkasäädintä. Käynnistä kone 
painamalla START/STOP ja pysäytä se painamalla samaa 
painiketta uudelleen. 

Kone pysähtyy automaattisesti värinvaihdon yhteydessä ja 
kirjontakuvion valmistuttua. 

2. STOP (Yksivärinen)
OMPELUTILA: STOP-painikkeella ommel ommellaan loppuun 
tai siitä ommellaan vain yksi mallikerta. Kone ompelee 
päättelytikit ja pysähtyy automaattisesti, kun yksi mallikerta tai 
ommelyhdistelmä on valmis. Painikkeen vieressä oleva LED 
palaa, kun STOP on aktivoitu. Paina uudelleen STOP, jos 
haluat peruuttaa toiminnon tai valita uuden ompeleen. STOP-
toiminto nollautuu, kun ommel on valmis. Paia painiketta 
uudelleen, jos haluat aktivoida toiminnon jälleen.

STOP-painiketta painamalla voit myös toistaa parsin- tai 
salpaompeleen saman kokoisena. 

STOP-toiminnon voi ohjelmoida, katso sivu 5:3.

KIRJONTATILA Kirjonnassa STOP aktivoituu automaattisesti, ja 
kone pysähtyy värinvaihtoja varten. Peruuta STOP, jos haluat 
kirjoa kuvion vain yhdellä värillä (katso sivu 8:4). Painikkeen 
vieressä oleva LED palaa, kun STOP on aktivoitu. 

3. FIX (Harsiminen)
OMPELUTILA: FIX-toiminnolla aktivoidaan päättely. FIX 
aktivoituu automaattisesti, kun valitset ompeleen, käytät 
selektiivistä langankatkaisua tai painat STOP-painiketta 
ompelun aikana. Kone ompelee aluksi muutaman päättelytikin 
ja jatkaa sitten valitulla ompeleella. Kun painat FIX ompelun 
aikana, kone tekee muutaman päättelytikin ja pysähtyy 
automaattisesti. Painikkeen vieressä oleva LED palaa, kun 
FIX on aktivoitu. Paina FIX-painiketta, jos haluat peruuttaa 
kyseisen toiminnon. FIX-toiminnon voi ohjelmoida, katso sivu 
5:3. 

Huomaa: FIX Auto voidaan peruuttaa myös SET-valikon 
ompeluasetuksissa (katso sivu 3:10). FIX-päättelytikkejä ei ommella nyt 
automaattisesti, ellet paina koneen FIX-painiketta.

KIRJONTATILA: Paina FIX, kun haluat harsinnan kirjontakuvion 
ympärille tai harsia kankaan kiinni tukikankaaseen.

4. Selektiivinen langankatkaisu
OMPELUTILA: Paina Selektiivinen langankatkaisu -painiketta, 
niin kone ompelee päättelyn, katkaisee ylä- ja alalangat, nostaa 
paininjalan ja neulan sekä aktivoi FIX-toiminnon seuraavaa 
aloitusta varten. Kun haluat katkaista langat ompeleen tai 
yhdistelmän lopuksi, paina Selektiivinen langankatkaisu 
-painiketta ompelun aikana. Painikkeen vieressä oleva LED 
alkaa vilkkua sen merkiksi, että langankatkaisu on valittu. 
Kun ommel tai yhdistelmä on valmis, kone ompelee FIX-
päättelyn ja katkaisee langat. Selektiivisen langankatkaisun voi 
ohjelmoida, katso sivu 5:3. 

Huomaa: Kone katkaisee langat automaattisesti tiettyjen 
ompeleiden jälkeen, esim. yksivaiheisen napinläven valmistuttua. 
Selektiivinen langankatkaisu voidaan peruuttaa myös SET-valikon 
ompeluasetuksissa (katso sivu 3:10).

KIRJONTATILA: Jos painat selektiivistä langankatkaisua, kone 
katkaisee molemmat langat ja nostaa paininjalan. Värialueen 
lopuksi katkaistaan vain ylälanka. Kun kuvio on valmis, 
molemmat langat katkaistaan automaattisesti.

Huomaa: Selektiivinen langankatkaisu voidaan peruuttaa SET-
valikossa, katso sivu 3:10.

5. Neulastop ylös/alas (Langankatkaisuasento)
OMPELUTILA: Siirrä neula ylös tai alas painamalla Neulastop 
ylös/alas -painiketta. Neulastopin asennon säätöarvo 
muuttuu samalla. Kun valittuna on neulastop alas, alaspäin 
osoittavalla nuolella varustettu neulakuvake näkyy värillisellä 
kosketusnäytöllä.

Neulan voi nostaa ja laskea myös napauttamalla jalkasäädintä. 
Jos sekä neula että paininjalka ovat ylhäällä, vain paininjalka 
laskee, kun napautat jalkasäädintä ensimmäisen kerran. Toinen 
napautus laskee myös neulan. 

KIRJONTATILA: Kehä siirtyy eteenpäin itseäsi kohti, jolloin 
langat on helppo katkaista.

TOIMINTOPAINIKKEET 
(Kirjontatilan toiminnot ovat suluissa)
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6. Speed + ja -
OMPELUTILA: Kaikissa koneen ompeleissa on esisäädetty, 
suositeltu ompelunopeus. Painamalla Speed + tai Speed - 
voit lisätä tai alentaa ompelunopeutta. Kun painat Speed, 
näytölle tulee ponnahdusikkuna, josta näet nopeusasetuksen. 
Voit säätää nopeutta myös painamalla ponnahdusikkunan 
liukusäädintä. Jos muutat nopeusasetusta ompelun/kirjonnan 
aikana, ponnahdusviestiä ei tule.

Kun ompelet metallilangalla tai erityisen hauraita kankaita, saat 
parhaan ompelutuloksen alentamalla ompelunopeutta.

KIRJONTATILA: Kirjontakuvion jokaisella tikkityypillä on oma 
maksiminopeutensa. Jos haluat alentaa nopeutta ommellessasi 
erikoislangoilla tai hauraita kankaita, paina Speed -. Lisää 
ompelunopeutta painamalla Speed +.

7. Automaattinen paininjalan nosto ja lisänosto
OMPELUTILA: Paina Automaattinen paininjalan nosto 
-painiketta, niin paininjalka nousee. Kun painat sitä uudelleen, 
jalka nousee lisänostoasentoon.

KIRJONTATILA: Paininjalka nousee ylös, kun painat 
Automaattinen paininjalan nosto ja lisänosto -painiketta. 
Kun painat sitä uudelleen, jalka nousee lisänostoasentoon, 
jolloin kehän asettaminen paikalleen ja irrottaminen sujuu 
helpommin.

8. Automaattinen paininjalan lasku ja kääntöasento
OMPELUTILA: Kun painat Automaattinen paininjalan lasku 
ja kääntöasento -painiketta, paininjalka laskee. Paininjalka 
pitää kankaan paikallaan. Kun painat painiketta uudelleen, 
paininjalka nousee kääntöasentoon kankaan päälle, ja pääset 
asettelemaan kangasta tai muuttamaan ompelusuuntaa.

Paininjalka laskee automaattisesti, kun aloitat ompelun. Voit 
laskea paininjalan myös napauttamalla jalkasäädintä.

Kun pysähdyt neula ala-asennossa, paininjalka nousee 
automaattisesti kääntöasentoon. Toiminnon voi peruuttaa 
SET-valikossa, katso sivu 3:10. 

KIRJONTATILA: Painamalla Automaattinen paininjalan lasku 
ja kääntöasento -painiketta voit laskea paininjalan kirjonnan 
"liukuasentoon".

9. Taaksesyöttö
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. 
Taaksesyötön merkkivalo palaa, kun pidät painiketta alhaalla.

Taaksyöttöä käytetään myös ommeltaessa napinläpiä, salpoja ja 
parsinompeleita siirryttäessä niiden vaiheesta toiseen. 

Taaksesyöttö ei toimi kirjontatilassa. 

EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM™ -  
AINUTLAATUINEN SENSOR SYSTEM™
AINULAATUISEN SENSOR SYSTEM™ -toiminnon 
ansiosta jalka tuntee koko ajan kankaan paksuuden sekä 
ompelu- että kirjontatilassa ja liukuu kankaan päällä pehmeästi 
ja tasaisesti syöttäen kangasta moitteettomasti.

SET-valikossa näet automaattisen paininjalan puristuksen 
säädöt kullekin kankaalle ja voit säätää puristusta itse.

TOIMINTOPAINIKKEET
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Pikaohje
Paina pikaohjetta oikeassa yläkulmassa. Näytöllä näkyy 
kysymysmerkki sen merkiksi, että pikaohje on aktiivisena. 
Paina mitä tahansa kuvaketta, tekstiä tai aluetta, josta haluat 
lisätietoa. Ponnahdusikkunassa annetaan lyhyt selitys. Sulje 
ponnahdusikkuna ja poistu pikaohjeesta painamalla OK. 

Tallenna kansioon Oman ompeleeni/ Omat 
tiedostoni
Paina kuvaketta Tallenna kansioon Oman ompeleeni/ 
Omat tiedostoni, niin näytölle avautuu ikkuna ompeleen 
ommelyhdistelmän, muokatun ompeleen tai muokatun kuvion 
tai kuvioyhdistelmän tallentamista varten.

YLEISKUVA  KOSKETUSALUEESTA
HUSQVARNA VIKING® DESIGNER TOPAZ™ 40:n näyttöä on hyvin helppo käyttää. Valinnat tehdään vain koskettamalla 
sitä muovineulalla tai sormenpäällä. Tässä kappaleessa käsitellään aluetta värillisen kosketusnäytön ulkopuolella. Tämän alueen 
ulkonäkö ei muutu.

Pikaohje

ALT

Toimintonuolet

Peilikuva poikittain

Peilikuva pitkittäin

Poista

Tallenna kansioon Oman 
ompeleeni/ 
Omat tiedostoni

Kirjontatila
Ompelutila

Ainutlaatuinen SEWING 
ADVISOR™

Toimintonuolet

Poista
Paina Poista-kuvaketta, kun haluat poistaa ompeleen, 
yhdistelmän, kuvion tai kansion. Kun painat tallennettua 
ommelta poistaaksesi sen, ponnahdusikkunassa pyydetään 
vahvistamaan poisto. Painamalla pitkään Poista-kuvaketta 
voit poistaa kaikki ompeleet, yhdistelmät, kuviot tai kansiot. 
Ponnahdusikkunassa sinua pyydetään vahvistamaan poisto.

Huomaa: Et voi poistaa koneen kiinteitä fontteja, kuvioita tai 
ompeleita.

Peilikuva pitkittäin/poikittain
Paina tätä kuvaketta, kun haluat peilata ompeleen tai 
yhdistelmän poikittain. Paina tätä kuvaketta, kun haluat peilata 
ompeleen tai yhdistelmän pitkittäin.

Huomaa: Napinläpiä ei voi peilata.

Kirjontatilassa kuvio muuttuu peilikuvaksi poikittain tai 
pitkittäin painamalla näitä kuvakkeita.
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ALT ja toimintonuolet
Kosketusalueen nuolten toiminta muuttuu sen mukaan, mitä 
värillisellä kosketusnäytöllä näkyy. Paina ALT nähdäksesi, 
onko käytettävissä enemmän toimintoja kuin ne, jotka 
näkyvät näytöllä. ALT-kuvakkeen vaihtoehdoista on lisätietoja 
kappaleissa 4, 7 ja 8.

Ompelu/kirjontatila
Ompelutilassa käytetään tavalliseen ompeluun (ks. kappaleet 4 
ja 5) ja kirjontatilaa kirjontaan (ks. kappaleet 7 ja 8). Painamalla 
ompelutilan kuvaketta pääset ompelutilaan. Painamalla 
kirjontatilan kuvaketta pääset kirjontatilaan. 

YLEISKUVA KOSKETUSALUEESTA

Ainutlaatuinen SEWING ADVISOR™

Tässä ompelukoneessa on ainutlaatuinen HUSQVARNA 
VIKING® SEWING ADVISOR™. Se on aina käytettävissä 
kosketusnäytön alalaidassa. Kosketa ompeluprojektin 
aluksi kangastyyppiä ja -painoa, ja sen jälkeen haluamaasi 
ompelutekniikkaa. 

SEWING ADVISOR™ valitsee sopivimman ompeleen ja 
säätää tikin pituuden, ommelleveyden, ompelunopeuden, 
langankireyden ja paininjalan puristuksen työllesi sopiviksi. 
Valittu ommel näkyy näytöllä, samoin paininjalka- ja 
neulasuositukset.

Huomaa: Voimassa vain ompelun aikana.

Pikaohje

ALT

Toimintonuolet

Peilikuva sivuttain

Peilikuva pitkittäin

Poista

Tallenna kansioon Oman 
ompeleeni/ 
Omat tiedostoni

Toimintonuolet

Kirjontatila
Ompelutila

Ainutlaatuinen SEWING 
ADVISOR™
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Käynnistä-valikko

Ommelvalikko

Ommelfonttivalikko

Ohjelmointi

File Manager

Käynnistä-valikko

SET-valikko

VÄRILLINEN KOSKETUSNÄYTTÖ
START-VALIKKO
Paina Start-valikon kuvaketta tehtäväpalkissa. Tehtäväpalkkia 
käytetään eri ikkunoiden valitsemiseen ja aktivoimiseen. 

Tehtäväpalkin ulkonäkö muuttuu sen mukaan, onko valittuna 
ompelu- vai kirjontatila. File Manager ja SET-valikko ovat aina 
käytettävissä.

TEHTÄVÄPALKKI, OMPELUTILA
Tehtäväpalkista pääset ommel- ja fonttivalikkoon, 
ohjelmointitilaan, File Manageriin ja SET-valikkoon. Valitse 
toiminto, jonka haluat aktivoida. 

Ommelvalikko
Kun painat tehtäväpalkissa ommelvalikkokuvaketta, 
ommelvalikot tulevat näytölle. Valitse ommel painamalla sitä 
tai paina valikkoa päästäksesi tiettyyn valikkoon (ks. kappale 4).

Ommelfonttivalikko
Paina ommelfonttivalikkoa, niin näytölle tulee 
ponnahdusikkuna, jossa näkyvät käytettävissä olevat 
ommelfontit. Valitse fontti painamalla sitä. Kun valitset fontin, 
siirryt automaattisesti ohjelmointitilaan.

Huomaa: Ommelfontit näkyvät vain ompelutilan ollessa aktiivisena, ja 
kirjontafontit näkyvät vain kirjontatilan ollessa aktiivisena,

Ohjelmointi
Paina ohjelmointikuvaketta päästäksesi ohjelmointi-ikkunaan. 
Voit yhdistellä ompeleita ja/tai kirjaimia ja numeroita ja 
luoda niistä yhdistelmiä. Yhdistele koneen koristeompeleita 
ja ommelfontteja. Yhdistelmästä voi tehdä noin 500 mm:n 
mittaisen. Ohjelmoinnista on lisätietoa kappaleessa 5.

File Manager
File Managerissa voit järjestellä, lisätä, siirtää, poistaa ja 
kopioida kaikkia kuvio- ja fonttitiedostoja. Voit käyttää 
tallennukseen joko koneen muistitilaa tai ompelukoneeseen 
liitettyä ulkoista laitetta. File Managerista on lisätietoa 
kappaleessa 9.
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Käynnistä-valikko

Kuviovalikko

Kirjontafonttivalikko

Kirjontatekstin muokkaus

Käynnistä-valikko

File Manager

SET-valikko

TEHTÄVÄPALKKI, KIRJONTATILA
Tehtäväpalkista pääset kuviovalikkoon, kirjontafonttivalikkoon, 
File Manageriin ja SET-valikkoon. Valitse toiminto, jonka 
haluat aktivoida.

Kuviovalikko
Painamalla kuviovalikkokuvaketta voit avata ikkunan, jossa 
näet koneen muistissa olevat kuviot. Lataa kuvio painamalla 
sitä.

Kirjontafonttivalikko
Painamalla kirjontafonttivalikon kuvaketta voit avata ikkunan, 
jossa näet koneen muistissa olevat kirjontafontit. Valitse fontti 
painamalla sitä. Kun valitset fontin, siirryt automaattisesti 
kirjontatekstin muokkaustilaan.

Huomaa: Ommelfontit näkyvät vain ompelutilan ollessa aktiivisena, ja 
kirjontafontit näkyvät vain kirjontatilan ollessa aktiivisena,

Kirjontatekstin muokkaus
Jos haluat muokata kirjonnan muokkaustilassa luomaasi 
kirjontafonttiyhdistelmää, paina kirjontatekstin 
muokkauskuvaketta. Näytölle tulee ohjelmointi-ikkuna, 
jossa voit muokata yhdistelmää. Voi lisätä uusia kirjaimia 
tai poistaa kirjaimia. Jos olet ohjelmoinut tekstin kirjonnan 
muokkaustilassa, voit tallentaa tekstin kuvion osana, ja ne voi 
kirjoa vain kirjomistilassa.
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SET-VALIKKO
SET-valikossa voit tehdä omia säätöjä koneen asetuksiin, 
ommelasetuksiin, ompelu-asetuksiin ja kirjonta-asetuksiin.

Paina kuvaketta, kun haluat aktivoida jonkin toiminnon tai 
avata luettelon eri vaihtoehdoista. Kun muutat ompelu- tai 
kirjonta-asetuksia, ne pysyvät tallessa sammuttaessasi virran 
koneesta. Jos muutat ommelasetuksia, muutokset eivät tallennu 
sammuttaessasi virran koneesta.

KONEEN ASETUKSET

Infokuvake
Infokuvake avaa ikkunan, jossa näet koneen ohjelmaversion, 
muistin käytön ja lisenssitiedot.

Kieli
Näet luettelon koneen kielistä painamalla tätä kuvaketta. 
Valitse haluamasi kieli painamalla sitä. 

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

Näytön lukitus
Voit lukita näytön, niin et pääse muuttamaan asetuksia 
koskettamalla näyttöä vahingossa.

Kun toiminto on aktivoitu, näyttö lukittuu joka kerta, kun 
et koske siihen kymmeneen sekuntiin. Näytöllä näkyy 
ponnahdusikkuna, ja näyttö pysyy lukittuna, kunnes painat 
ponnahdusikkunassa OK.

Kosketusnäytön säätö
Näyttö täytyy toisinaan kalibroida, jotta se vastaisi 
kosketukseen. 

Paina kuvaketta, niin näytölle avautuu ikkuna kalibrointia 
varten.  
Kalibroi näyttö ohjeiden mukaan.

SET-valikko

Ommelasetukset

Kirjonta-asetukset

Ompeluasetukset

Koneen asetukset

Infokuvake
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Kirjonta-asetukset

OMMELASETUKSET 
(aktiivinen vain ompelutilassa)

Ommelasetukset-näytöllä voit säätää paininjalan puristuksen. 

AINUTLAATUINEN SENSOR SYSTEM™  -  
Automaattinen paininjalan puristus
Automaattisen paininjalan puristuksen ansiosta kone 
tuntee koko ajan ommeltavan kankaan paksuuden ja tekee 
automaattisesti tarvittavat säädöt ja takaa tasaisen syötön koko 
ajan.

Painamalla +voit lisätä ja painamalla - voit vähentää paininjalan 
puristusta. Säätö on voimassa vain valittuna olevalle 
ompeleelle.

Jos valitset uuden ompeleen tai saman ompeleen uudelleen, 
asetus palautuu oletusarvolle. Oletusarvo näytetään mustana. 
Muutettu arvo näytetään punaisena. 
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OMPELUASETUKSET

Kaksoisneula
Kun painat tätä, näytölle avautuu luettelo kaksoisneulavalintaa 
varten. Kun kaksoisneula on valittuna, kaikkien ompeleiden 
leveys rajoittuu kyseiselle neulakoolle. Asetus pysyy voimassa, 
kunnes poistat kaksoisneulan valinnan. 

Ommelleveyden rajoitin
Valitse ommelleveyden rajoitin, kun käytössä on 
suoraommelpistolevy tai -paininjalka. Ommelleveys rajoittuu 
nollaan kaikissa ompeleissa, jotta neula, paininjalka tai 
pistolevy eivät pääse vahingoittumaan.

Kun kytket virran koneeseen tämän asetuksen ollessa valittuna 
ja jos valitset muun kuin suoraompeleen, ponnahdusikkunassa 
muistutetaan suoraommelasetuksesta. Palaa normaaliompeluun 
poistamalla ommelleveyden rajoittimen valinta.

Huomaa: Kaksoisneulaa ja ommelleveyden rajoitinta ei voi valita samaan 
aikaan.

Selektiivinen langankatkaisu ompelussa
Aktivoi selektiivinen langankatkaisu ompeluasetuksissa. Langat 
katkaistaan automaattisesti, ja paininjalka nousee ommeltuasi 
napinläven, napin jne. Kun toiminto ei ole valittuna, lankoja ei 
katkaista automaattisesti.

Automaattinen paininjalan nosto
Paininjalka nousee kääntöasentoon esimerkiksi pysähtyessäsi 
neula ala-asennossa. Kun toiminto ei ole valittuna, paininjalka 
pysyy alhaalla silloinkin, kun kone pysäytetään neula ala-
asennossa.

FIX Auto
Kun FIX Auto on aktiivisena, kone aloittaa ompeleen aina 
FIX-ompeleilla. Voit peruuttaa FIX Auton ottamalla sen 
kohdalta rastin pois SET-valikossa. Jos sitä ei ole aktivoitu, 
voit valita päättelytikit painamalla koneen edessä olevaa FIX-
painiketta.



3:11Asetukset & toimintopAinikkeet

KIRJONTA-ASETUKSET

Selektiivinen langankatkaisu kirjonnassa
Selektiivinen langankatkaisu kirjonnassa on oletuksena 
valittuna. Langat katkaistaan automaattisesti, ja paininjalka 
nousee värinvaihdon yhteydessä ja kirjontakuvion valmistuttua. 
Kun poistat valinnan, lankoja ei katkaista automaattisesti.

Automaattinen hyppytikkien katkaisu
Koneessa on automaattinen hyppytikkien katkaisu. 
Sen ansiosta et joudu leikkaamaan hyppytikkejä kuvion 
valmistuttua. Kirjonnassa kone katkaisee ylälangan hyppytikin 
ja vetää langanpään nurjalle.

Huomaa: Kone katkaisee langanpään myös silloin, kun olet vaihtanut 
uuden värin. Pidä kiinni langanpäästä aloittaessasi taas kirjonnan, niin 
langanpää on helppo poistaa katkaisun jälkeen.

Tällä symbolilla merkittyihin kuvioihin on ohjelmoitu 
automaattinen hyppytikkien katkaisu. Kirjontaohjelmassa voit 
lisätä nämä komennot kaikkiin kuvioihin.  
Katso kappale 2.

Huomaa: Jos kirjot kuvion kohteeseen, jossa sen molemmat puolet ovat 
näkyvissä, peruuta automaattinen hyppytikkien katkaisu ja katkaise 
langat käsin.

Kehän valinta
Paina tätä kuvaketta ja valitse omista kehistäsi sopiva. Kun 
lataat kuvion, kone valitsee sopivimman niistä kehistä, jotka 
olet lisännyt kehävalikoimaan. 

Paininjalan nostokorkeus kirjonnassa
Säädä paininjalan nostokorkeus kirjomistilassa käyttäessäsi 
paininjalkaa R.

Joissakin kuvioissa paininjalan alle saattaa muodostua paljon 
tikkejä. Jos paininjalan ja kuvion välissä ei ole tarpeeksi tilaa, 
ylälanka alkaa muodostaa lenkkejä kuvion nurjalle puolelle. 
Lisää paininjalan nostokorkeutta pienin askelin, kunnes kuvio 
pääsee liikkumaan vapaasti paininjalan alla.

Q-jalka kirjontaan
Aktivoi kirjonnassa ”Q-jalka”, kun käytät Q-jalkaa. Q-jalka 
mittaa koko ajan kankaan vahvuuden ja säätää nostokorkeuden 
sen mukaan.
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USEIN KÄYTETYT KUVAKKEET
Kirjonnan muokkaustila
Kirjonnan muokkaustila -ikkunan vasemmassa alanurkassa on 
GO!-kuvake. Pääset kirjomistilaan painamalla tätä kuvaketta.

Kirjomistila
Paluukuvake sijaitsee kirjomistilaikkunan vasemmassa 
alanurkassa. Jos painat kuvaketta, palaat kirjonnan 
muokkaustilaan. 

OK
Tällä kuvakkeella vahvistat muutokset ja paluut edelliseen 
ikkunaan.

Peruuta
Tällä kuvakkeella peruutat muutokset ja paluut edelliseen 
ikkunaan.

Pitkä painallus
Joillakin kuvakkeilla on lisätoimintoja, mitä ilmaisee nuoli 
oikeassa alakulmassa. Kun haluat päästä näihin toimintoihin, 
pidä kuvaketta alaspainettuna muutama sekunti.



4 OMPELU
Tässä kappaleessa käsitellään ompeleen valintaa, muokkaamista, ohjelmointia ja 
ompelemista.
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OMPELUTILA
Ompelutilassa voit valita ompeleen, muokata siitä ja 
ommella. Näytöllä on kaksi välilehteä: Ompeluinfo, jossa 
voit muokata ommelta, esim. sen pituutta ja leveyttä, sekä 
nähdä sitä koskevat suositukset. Ommelvalikossa näet eri 
ommelkategoriat ja niihin sisältyvät ompeleet.

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

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

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

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

Huom: Ommelfontin voi valita vain ompelutilassa.

Lataa ommel muusta sijainnista
Lataa Omat ompeleeni -kansioon tai USB-tikulle tallentamasi 
ompeleet painamalla File Manager -kuvaketta tehtäväpalkissa. 
File Manager -ikkuna avautuu. Etsi haluamasi ommel ja lataa 
se painamalla sitä.

Ommelfonttivalikko 

Ommelvalinta-alue

Ommelvalikko
Ompelutiedot

Ommelvalikkorakenne
Ommelvalikon kuvake

Useat ommelvalikot
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Ainutlaatuisen  
SEWING  
ADVISORin™ 
asetus

OMPELUTIEDOT-VÄLILEHTI
Kone valitsee kullekin valitulle ompeleelle sopivimmat säädöt. 
Ompelutiedot-välilehti koostuu kolmesta osasta. 

Välilehden yläreunassa on ainutlaatuinenSEWING 
ADVISOR™, ja siinä tekemäsi valinnat: kangas ja 
ompelutekniikka.

SEWING ADVISOR™ -asetusten alapuolella näet neulaa, 
tukikangasta ja mahdollista luistopohjaa koskevat suositukset.

Alimmassa osassa näet ompeleen säädöt. Tässä voit 
muokata ommelta, esimerkiksi langankireyttä, säätää koneen 
vapaaompelulle, muokata ommelleveyttä, neulan asemaa 
(vain suoraommel), tikin pituutta ja ompeleen tiheyttä, napin 
ompelua ja napinläven pituutta. Seuraavalla sivulla on lisätietoa 
ompeleen muokkaamisesta. 

Vapaaompelu
Kun painat vapaaompelukuvaketta, näytölle tulee 
ponnahdusikkuna, jossa voit valita kahdesta vaihtoehdosta: 
Liukuva ja jousitettu vapaaompelu 

Liukuva vapaaompelu
Aktivoi kone liukuvaan vapaaompeluun. Voit käyttää 
paininjalkaa R tai lisätarvikkeena saatavaa jalkaa. Laske syöttäjä 
käyttäessäsi tätä toimintoa.

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

Voi muuttaa paininjalan nostokorkeutta liukuvassa 
vapaaompelussa painamalla kuvakeita + ja -.

Hyppytikkejä saattaa muodostua, jos kangas liikkuu ylös ja alas 
neulan mukana ompelun aikana. Paininjalan nostokorkeuden 
alentaminen vähentää paininjalan ja kankaan väliin jäävää tilaa 
ja siten hyppytikkien ilmaantumista.

Huom: Älä vähennä paininjalan nostokorkeutta liikaa. Kankaan on 
päästävä liikkumaan vapaasti paininjalan alla.

Huom: Jos valittuna on liukuva vapaaompelua, älä käytä mitään 
jousitettuja jalkoja, koska ne saattaisivat vahingoittua. Aktivoi 
ommelleveyden rajoitus, jos se on tarpeen valitulle jalalle.

Jousitettu vapaaompelu
Aktivoi jousitettu vapaaompelu valitsemalla se. Laske syöttäjä. 
Jousijalka mittaa kankaan paksuutta ja nousee ja laskee 
jokaisen tikin myötä pitäen kankaan kiinni pistolevyssä tikkiä 
muodostettaessa. Kangasta pitää liikutella käsin.

Jos käytät lisätarvikkeena saatavaa Q-jalkaa, aktivoi jousitettu 
vapaaompelu ja ommelleveyden rajoitus.

Ommelvalinta-alue

Ommelvalikko
Ompelutiedot

Ompeleiden 
säädöt

Ompelusuositukset

Vapaaompelu
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OMPELEEN MUUTTAMINEN
Kone valitsee valitulle ompeleelle parhaat asetukset. Voit 
muuttaa itse valitun ompeleen asetuksia. Säädöt vaikuttavat 
vain valittuna olevaan ompeleeseen. Muuttamasi asetukset 
palautuvat oletusasetuksiksi, kun valitset uuden ompeleen. 
Muutettuja asetuksia ei tallenneta automaattisesti, kun 
sammutat virran koneesta. Omat ompeleeni, jolloin omat 
säätösi pysyvät tallessa (ks. s. 5:4).

Langankireys
Kone näyttää kullekin valitulle ompeleelle sopivimman 
langankireyden. Langankireyttä voi silti säätää erikoislankoja, 
-tekniikoita tai -kankaita varten. Lisää ylälangan kireyttä 
painamalla + ja vähennä painamalla -.

Ymmärrät langankireyden merkityksen. kun ompelet 
muutaman suoraommelnäytteen eri säädöillä kaksinkertaiselle 
kankaalle. 

1. Aloita niin, että lanka on liian löysällä, ts. säädä pienelle 
luvulle. Alalanka on suorana ja ylälanka vetäytyy työn 
nurjalle puolelle.

2. Jos säädät langankireyden ylimmälle arvolle, alalanka 
nousee työn oikealle puolelle. Sauma saattaa vetää ja 
ylälanka katketa.

3. Langankireys on oikein, kun  langat kietoutuvat yhteen 
kangaskerrosten välissä ja koristeompeleissa työn nurjalla 
puolella.

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

Ommelleveys

1

2

3

Langankireys
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Ompeleen sijoittelu
Siirrä vieressä olevilla nuolilla suoraommelta vasemmalle tai 
oikealle. Koneessa on 29 neulan asemaa. 

Napin ompelu
Napin ompelua varten voit asettaa tikkien määrän. Lisää tai 
vähennä toistoja painamalla nuolia. Sivulla 4:16 on lisätietoa 
napin ompelusta.

Ompeleen 
sijoittelu

Napin ompelu
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ALT-toiminto ja nuolet
ALT-kuvakkeen avulla voit vaihtaa nuoliin liittyviä toimintoja. 
Ompelutilassa ALT on käytössä, kun ompelee satiiniompeleita 
ja täysin tasapainoisia napinläpiä napinläpimittarilla.

Kun painat ALT, kuvake ylä- ja alanuolten vieressä muuttuu. 
Paina uudelleen ALT, niin kuvake palaa ennalleen.

Seuraavassa käsitellään eri kuvakkeisiin liittyviä toimintoja.

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

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

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

Painamalla nuolia voit lisätä tai vähentää arvoa.

Huom: Säädä tiheyttä, jos ompelet tavallista paksummalla tai 
erikoislangalla tai kun haluat tavallista harvemman tai tiheämmän 
tikin.

Napinläven koko
Kun ompelet napinläven napinläpimittarilla, voit määrittää itse 
napinläven koon. Mittaa nappi ja näppäile sen koko näytölle.

Stitch Density

Napinläven 
koko

Tikkitiheys ↑ Tikkitiheys ↓

Tikin pituus ↑Tikin pituus ↓

Stitch Length 
Information
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AINUTLAATUINEN SEWING ADVISOR™

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

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

Huom: Ainutlaatuinen SEWING ADVISOR™ toimii vain 
ompelutilassa.

KANKAAN VALINTA

Kudottu tai neulos
Kudottu kangas ja neulos eroavat toisistaan perus-rakenteensa 
puolesta. Kudotussa kankaassa on kaksi lankaa, loimi pitkittäin 
ja kude poikittain, ja ne risteävät suorassa kulmassa. Neulos 
muodostuu yhdestä langasta. Neulos on yleensä varsin 
joustavaa. 

Valitse kudottu, jos kankaasi on tukevaa ja joustamatonta, ja 
neulos, jos kangas on joustavaa. 

Kangasehdotukset
A Ohut kudOttu: sifonki, organza, batisti, silkki, villachallis 
jne. 

B NOrmAAli kudOttu: puuvillakangas, tilkkutyökankaat, 
villakreppi, tiivis villakangas jne. 

C VAhVA kudOttu: denim, puku- ja takkikankaat, kanvas, 
frotee, monikerroksiset tilkkutyöt jne.

d Ohut jOustAVA: charmeuse, trikoo, jerseyt jne. 

E NOrmAAli jOustAVA: neulokset, veluuri, uimapukukankaat jne.

F VAhVA jOustAVA: svetarikankaat, fleece jne.

G NAHKA JA MUOVI: mokka, nahka, muovi ja keinonahka. 

Kun valittuna on materiaali G, suosittelemme hyötyompeluun 
tarttumatonta luistojalkaa H (lisätarvike). Koristeompeleisiin ja 
napinläpiin SEWING ADVISOR™ suosittelee tarrapintaisia 
luistolevyjä.

NeulosKudottu kangas

Nahka Muovi
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OMPELUTEKNIIKAT
1 yhdistäminen: kahden kankaan yhdistäminen reunoistaan. 

2 huOlittElu: kankaan reunan huolittelu rispaantumisen ja 
käpristymisen estämiseksi.

3  sAumAAmiNEN:  yhdistäminen ja huolittelu samanaikaisesti.

4 hArsimiNEN: kankaiden tilapäinen yhdistäminen sovitusta, 
poimutusta ja merkitsemistä varten.

5 piilO-OmmEl: näkymätön päärme vaatteen helmassa tai 
lahkeessa. Ei suositella ohuille kankaille eikä nahalle/muoville. 
Kone valitsee kankaallesi sopivimman ompeleen.

6 hElmApäärmE: kone valitsee parhaan näkyvän päärmeen tai 
päällitikkauksen valitulle kankaalle

7 NApiNläpi: SEWING ADVISOR™ valitsee kankaallesi 
sopivimman napinläven.

Huom: Jos valitset sopimattoman yhdistelmän (esim. ohut kudottu ja 
piilo-ommel), kone antaa äänimerkin eikä tekniikkaa valita. Voit silti 
ommella kyseisen ompeleen, vaikka koneesi ei suosittele sitä.
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OMPELUTEKNIIKAT
YHDISTÄMINEN
Sauma  muodostuu, kun kaksi kangasta ommellaan yhteen 
saumanvaralla, joka tavallisesti silitetään auki. Useimmiten 
saumanvara huolitellaan ennen sauman ompelemista. 

Joustavan kankaan saumojen pitää myös joustaa. Jousto-
ommel sopii joustavien stretchkankaiden ompelemiseen. 

kANgAs: normaali kudottu, kaksi palaa. 

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

käytä: suosituksen mukainen paininjalka A ja neula nro 80.

OmpElE:
• Pane kappaleet yhteen oikeat puolet vastakkain. Pane 

kangas paininjalan alle. Kohdista reuna 15 mm:n 
ohjainmerkkiin. 

• Paina jalkasäädintä. Paininjalka laskee automaattisesti.
• Ompele sauma. Valitse lopuksi selektiivinen 

langankatkaisu. Kone katkaisee molemmat langat ja 
paininjalka nousee, jotta voit irroottaa ompelutyösi 
koneesta.

kANgAs: ohut joustava, kaksi palaa.

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

käytä: suosituksen mukainen paininjalka A ja neula nro 75. 

OmpElE:
• Pane kappaleet yhteen oikeat puolet vastakkain. Pane 

kangas paininjalan alle. Kohdista reuna 10 mm:n 
ohjainmerkkiin. 

• Paina jalkasäädintä. Paininjalka laskee automaattisesti.
• Ompele sauma. Valitse lopuksi selektiivinen 

langankatkaisu. Kone katkaisee molemmat langat ja 
paininjalka nousee, jotta voit irrottaa ompelutyösi 
koneesta.

Suoraommel

Jousto-ommel

Suoraommelta voi käyttää myös päälli-
tikkaukseen. Jos haluat näyttävän päälli-
tikkauksen, pidennä tikkiä ja ompele 
paksulla langalla ja suurella neulalla.
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HUOLITTELU
Kankaan reunan huolitellaan rispaantumisen ja käpristymisen 
estämiseksi. Huolittelu on helpointa tehdä ennen kappaleiden 
ompelemista yhteen. Ohuille ja normaaleille kankaeille 
suositellaan J-paininjalkaa kankaan reunan rypistymisen 
estämiseksi. Paksuille kankaille sopii paininjalka B. 
SEWING ADVISOR™ valitsee sopivimman tikin pituuden 
ja ommelleveyden ja antaa paininjalkaa ja neulaa koskevat 
suositukset. 

kANgAs: normaali kudottu

VAlitsE: normaali kudottu ja huolittelu (SEWING ADVISOR™ 
valitsee kolmiaskelsiksakin.) 

käytä: suosituksen mukainen paininjalka J ja neula nro 80. 

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

OmpElE: 
• Paina jalkasäädintä. Paininjalka laskee automaattisesti.
• Ompele huolittelu kankaan reunaan.
• Paina langankatkaisupainiketta.

Huom: Nahkaa ja muovia ei tarvitse huolitella, koska ne eivät 
rispaannu. SEWING ADVISOR™ antaa kuitenkin tarvittaessa 
siihenkin ohjeet. Valitse SEWING ADVISORista™ Nahka/Muovi 
ja huolittelu. (SEWING ADVISOR™ valitsee siksakin.)
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RESORIN SAUMAAMINEN
Saumaamalla on helppo kiinnittää resorit pääntielle ja 
hihansuihin. 

kANgAs: svetarikangas ja resorikaitale.
VAlitsE: normaali joustava ja saumaaminen
käytä: suosituksen mukainen paininjalka B ja stretchneula nro 
90.

lANkA: Tavallinen ompelulanka.

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

SAUMAAMINEN
Saumausompeleella ommellaan sauma ja huolitellaan 
kankaan reuna samanaikaisesti. Koneessasi on joukko erilaisia 
saumausompeleita. Ainutlaatuinen SEWING ADVISOR™ 

valitsee kankaallesi aina parhaan ja sopivimman ompeleen ja 
tekee säädöt automaattisesti.

kANgAs: ohut joustava, kaksi palaa.

VAlitsE: valitse SEWING ADVISOR™ :ssa ohut joustava ja 
saumaaminen.

käytä: suosituksen mukainen paininjalka J ja stretchneula nro 
75.

OmpElE: 
• Pane kappaleet yhteen oikeat puolet vastakkain. Pane 

kangas paininjalan alle niin, että jalan piena kulkee kankaan 
reunassa.

• Paina jalkasäädintä. Paininjalka laskee automaattisesti.
• Ompele reunaan saumausommel.
• Paina langankatkaisupainiketta.
Kokeile saumaustekniikkaa vielä vahvalla joustavalle ja 
vahvalle kudotulle kankaalle, SEWING ADVISOR™ valitsee 
kullekin kangastyypille sopivimman ompeleen, tikin pituuden, 
ommelleveyden, langankireyden, paininjalan puristuksen ja 
ompelunopeuden. Noudata muita värilliselle kosketusnäytölle 
tulevia ohjeita.
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PIILO-OMMEL
Piilo-ompeleella teet näkymättömän päärmeen vaatteen 
helmaan tai lahkeeseen. Piilo-ompeleita on kahdenlaisia: toista 
suositellaan normaaleille ja vahvoille joustaville kankaille, toista 
normaaleille ja vahvoille kudotuille kankaille. 

Piilo-ommelta ei suositella ohuille kankaille, mutta SEWING 
ADVISOR™ valitsee niillekin sopivimman ompeleen.

kANgAs:  villa ja muut normaalipainoiset kankaat.

VAlitsE: normaali/vahva kudottu ja piilo-ommel

käytä: suosituksen mukainen paininjalka D ja neula nro 80.

lANkA: tavallinen ompelulanka.

Taita kangas kuvan mukaisesti. Tarkista, että taitettu reuna 
kulkee piilo-ommeljalan D oikeanpuoleisen "varpaan" 
sisäreunaa. 

Paina jalkasäädintä. Paininjalka laskee automaattisesti.

Neulan vasemman heilahduksen tulee juuri ja juuri tarttua 
kankaan reunaan. Säädä ommelleveyttä tarpeen mukaan 
painamalla interaktiivisen värikosketusnäytön säätökuvakkeita  
+ tai -  niin, että neula tarttuu vain muutamaan kuituun 
kankaan reunassa. Kun päärme on valmis, paina selektiivistä 
langankatkaisua.

HARSIMINEN 
Harsiminen  kankaiden tilapäinen yhdistäminen sovitusta, 
poimutusta ja merkitsemistä varten.. 

SEWING ADVISOR™ säätää tikin automaattisesti pitkäksi 
ja vähentää langankireyttä niin, että työ on helppo poimuttaa 
langoista vetämällä.

kANgAs: normaali kudottu, kaksi palaa.

VAlitsE: normaali kudottu ja harsiminen.

käytä: suosituksen mukainen paininjalka A ja neula nro 80.

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

sAumANVArA: 15 mm.

OmpElE:
• Paina jalkasäädintä. Paininjalka laskee automaattisesti.
• Ompele saumaviivaa pitkin. 
• Paina langankatkaisupainiketta.
• Poista ompeleet vetämälllä alalangasta.
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Tasosauma joustavan kankaan 
helmaan ja vyönlenkkien ompeluun.

HELMAPÄÄRME
SEWING ADVISOR™ -toiminto valitsee näkymättömän 
helmapäärmeen tai päällitikkauksen sen mukaan, kumpi on 
parempi valitsemallesi kangastyypille. Kudotulle kankaalle 
sekä nahalle ja muoville valitaan suoraommel. Stretchkankaalle 
valitaan joustava ommel.

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

kANgAs: farkkukangas.

VAlitsE: vahva kudottu ja helmapäärme.

käytä: suosituksen mukainen paininjalka B ja nro 90 
farkkuneula.

Paina neulastop ylös/alas, kun haluat siirtää neulan ylös tai 
alas. Aloita helmapäärmeen ompelu takasauman kohdalta 
tai lähettyviltä. Kun lähestyt sivusaumaa, lopeta ompelu. 
Kone pysähtyy neula alhaalla, ja paininjalka nousee. Työnnä 
monitoimityökalu jalan takaa paksun kohdan jatkeeksi.

Monitoimityökalun päät ovat eri paksuisia. Valitse pää, 
joka vastaa parhaiten sauman paksuutta. Laske paininjalka 
painamalla jalkasäädintä ja jatka ompelua hitaasti paksun 
sauman yli.

Pysäytä kone juuri ennen korkeaa saumaa niin, että neula jää 
alas. Ota monitoimityökalu pois ja aseta sen nyt  paininjalan 
eteen.

Ompele muutama tikki, kunnes koko jalka on kulkenut 
sauman yli ja lepää monitoimityökalun päällä. Pysäytä 
kone jälleen. Neula on alhaalla ja paininjalka nousee. Ota 
monitoimityökalu pois. Jatka päärmeen ompelua.

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

Taita käänne nurjalle ja ompele tasosaumalla työ oikealta 
puolelta. Leikkaa liika kangas pois. Ompele tällä tekniikalla 
myös vyönlenkit.
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TÄYSIN TASAPAINOINEN YKSIVAIHEINEN 
NAPINLÄPI
SEWING ADVISOR™ valitsee kankaallesi parhaan napinläven 
ja asetukset. Käytä aina tukikangasta kankaan alla tai kerrosten 
välissä ommellessasi napinläpiä.

Voit valita napinläven myös suoraan napinläpivalikosta B. 

kANgAs: normaali kudottu ja tukikangas

VAlitsE: normaali kudottu ja napinläpi

käytä: suosituksen mukainen neula nro 80. 

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

Kone ompelee napinläven automaattisesti riittävän pitkäksi 
valitulle nappikoolle.

Napinläven koko riippuu myös napin mallista ja paksuudesta. 
Ompele aina ensin koenapinläpi tilkulle.

Huom: Vahvaa kudottua ja  nahkaa varten SEWING 
ADVISOR™ valitsee napinlävet, jotka pitää ommella yksivaiheisella 
napinläpimittarilla. 

Ompele napinläpi 
• Taita kangas kaksinkerroin ja pane kerrosten väliin 

tukikangas. Merkitse napinläven sijianti kankaalle. Näppäile 
koneeseen napinläven pituus. 

• Aseta kangas napinläpimittarin alle. Voit nostaa 
mittapyörää ylös, jolloin kankaan asettaminen paininjalan 
alle helpottuu.

Huom: Käytä napinläpijalan vasemman varpaan merkkiviivoja vaatteen 
reunan kohdistamiseen. Aseta vaatteen reuna keskimerkin kohdalle, 
niin napinläpi alkaa 15 mm:n päästä kankaan reunasta.
• Paina jalkasäädintä. Napinläpimittari laskeutuu 

automaattisesti. Kone ompelee taaksepäin suoraompeleen 
napinläven vasemman pylvään vahvistukseksi ja sitten 
satiinipylvään eteenpäin. Oikea pylväs ommellaan samoin. 
Salvat ommellaan automaattisestri (katso kuva 1). Pidä 
jalkasäädintä alhaalla, kunnes selektiivinen langankatkaisin 
katkaisee langat ja napinläpimittari nousee.

Kun ompelet napinläpiä muilla kuin satiiniompeleilla, 

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

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

ompeluvaiheet ovat erilaiset (suoraommelvaihetta ei ole). 
Katso kuva 2.

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

MANUAALINEN NAPINLÄPI
Ompele manuaalinen napinläpi jalalla C. 

• Ompele ensimmäinen pylväs haluamasi mittaiseksi. 
• Paina taaksesyöttöä. Kone ompelee salvan ja toisen 

pylvään. 
• Kun pylväät ovat saman mittaiset, ompele salpa painamalla 

jälleen taaksesyöttöä. Pidä paininjalkaa alhaalla, kunnes 
kone pysähtyy.

Vahvistettu napinläpi (joustavat kankaat)
Kun ompelet napinläpiä joustaville kankaille, suosittelemme 
käyttämään niissä nyörivahvistusta. Silloin napinlävestä tulee 
vakaampi ja venymättömämpi.

1. Kiinnitä C-paininjalan takana olevan nipukan päälle pätkä 
efektilankaa.

2. Ompele napinläpi. Napinläven pylväät ommellaan nyt 
nyörin päälle. 

3. Lopeta ompelu ennen kuin napinläven viimeinen salpa 
on ommeltu. Kun napinläpi on valmis, ota lanka pois 
takanipukan päältä ja vedä langat suoraksi. 

4. Pane langat ristiin neulan edessä ja ompele salpa niiden 
päälle. 
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1. 2. 3. 4.

MANUAALINEN SALPA
Päätä salvan pituus manuaalisesti ompeleella A:21. 

OmpElE:
Pane kangas paininjalan alle. Paina paininjalan nosto- ja 
kääntöpainiketta kahdesti ja säädä kangasta tarvittaessa. Paina 
jalkasäädintä, niin paininjalka laskeutuu automaattisesti ja 
ompelu alkaa. 

• Kone ompelee suoraan, kunnes painat taaksesyöttöä. 
• Silloin kone ompelee taaksepäin, kunnes painat painiketta 

uudelleen. 
• Kone ompelee siksakin, joka peittää suoraompeleen.
• Paina taaksesyöttöä, niin kone päättelee ompeleen ja 

katkaisee langat automaattisesti .

NAPPIEN OMPELU
Ompelukoneella nappien, hakasten, koukkujen ja punosreikien 
ompelu sujuu nopeasti.

Valitse käyttämäsi kangas ja napinompeluommel A:32.

1.  Irrota paininjalka ja laske syöttäjä. 
2. Aseta kangas, monitoimityökalu ja nappi paininjalan 

istukan alle niin, että neulan osuu napinläven molempiin 
reikiin. Tarkista painamalla sivuttaispeilikuvapainiketta, 
että neula ei osu vahingossa nappiin. Tuo neula napin 
reikiin käsipyörästä kääntämällä.

Vinkki: Kun käytät monitoimityökalua, nappiin tulee kaula. Aseta 
monitoimityökalun ohut pää napin alle, kun ompelet nappia ohueen 
kankaaseen. Käytä paksuissa kankaissa paksumpaa päätä. Kiinnitä 
nappi kankaaseen läpinäkyvällä teipillä.

Ilman monitoimityökalua nappi ommellaan tiiviisti kiinni kankaaseen 
ilman kaulaa.

Huomaa: Suositeltu leveys 3.0 sopii useimmille napeille. Jos nappi on 
hyvin suuri tai hyvin pieni, vähennä (–) tai lisää (+) ommelleveyttä, 
kunnes neula osuu napin kumpaankin reikään.

3. Aseta napin ompelua varten haluamasi tikkimäärä 
painamalla ylä/alanuolia. Normaali määrä on 6–8 tikkiä.

4. Paina jalkasäädintä. Kone ompelee näytölle asetetun 
määrän tikkejä, päättelee ja pysähtyy.

5. Kun lopetat nappien ompelun, nosta syöttäjä.
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ERIKOISTEKNIIKAT 
Ommelvalikko G - Erikoisompeleet sisältää 
erikoisompelutekniikoita, kuten solmuompeleen, yhdistämis- 
ja taitto-ompeleen, kaksoisefektiompeleen, tikkausompeleen, 
kolmireikäisen nyöriompeleen sekä reunusompeleita. Näissä 
tekniikoissa saatetaan tarvita erikoispaininjalkoja ja -tarvikkeita. 
Tämä ilmaistaan lisätarvikejalan kuvakkeella. 

Huom: Pika-apu-kuvaketta painamalla saat tietoa näistä ompeleista.

VAPAA KIEMURATIKKAUS

Liukuva vapaaompelu
Ommeltaessa vapaaompelua hitaasti paininjalka nousee ja 
laskee jokaisen tikin myötä pitäen kankaan kiinni pistolevyssä 
tikkiä muodostettaessa. Nopeammin ommeltaessa paininjalka 
liukuu kankaan päällä ompelun aikana. Syöttäjä on laskettuna, 
ja kangasta liikutetaan käsin. 

Vapaaompelussa käytetään yleensä suoraommelta tai 
siksakkia. Voit silti ommella kaikkia koneen ompeleita 
vapaaompelutekniikalla. Ompelusuunta ja se, miten 
nopeasti liikutat kangasta, vaikuttavat ratkaisevasti ompeleen 
ulkonäköön. 

Huom: Jousitettu vapaaompelu – Jos käytät lisätarvikkeena saatavaa 
jousitetun vapaaompelun jalkaa, säädä kone jousitetun vapaaompelun 
tilaan. Säätö jää voimaan silloinkin, kun sammutat virran koneesta. 
Ponnahdusikkunassa muistutetaan säädöstä, kun jälleen kytket virran 
koneeseen. Sulje ponnahdusikkuna painamalla OK. Kun haluat palata 
normaaliompeluun, poista jousitetun vapaaompelun valinta Ompeluinfo-
välilehdellä.

Jousitettu vapaaompelujalka seurailee neulan liikkeitä jousen 
ja paininjalan varren avulla. Syöttäjä on laskettuna, ja kangasta 
liikutetaan käsin. 

Vinkki: Voit käyttää myös avointa jousitettua vapaaompelujalkaa 
(lisätarvike). 

Vapaa kiemuratikkaus
Muista, että tässä tekniikassa sinä itse liikutat kangasta. 

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

2.  Ompele tasaista vauhtia liikutellen kangasta sinne tänne. 
Sitä voisi verrata kiemuroiden piirtelyyn kynällä. Vapaa 
kiemuratikkaus on yleensä sattumanvaraisesti aaltoileva 
ommel, joka kulkee lähekkäin mutta ei risteä toistensa yli. 
Ommel näyttää samalta kuin palapelin kiemurat.

Vinkki: Lisätarvikkeena saatavalla avoimella kiemuratikkausjalalla 
ommeltaessa näet työn kulun paremmin.

Huom: Kun haluat palata normaaliompeluun, paina 
vapaaompelukuvaketta ja poista vapaaompelun valinta.

Vapaa kiemuratikkaus

Kangas: Normaali kudottu  
ja sen alla vanu.

Valitse: Normaali kudottu  
SEWING ADVISORista™,  
suoraommel A:1, liukuva 
vapaaompelu ompeluinfo-
välilehdeltä.

Käytä: Suosituksen mukainen 
paininjalka R ja neula nro 80. 
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OMPELUN PONNAHDUSVIESTIT
Alalanka loppumassa
Kun alalanka on loppumassa, näytölle tulee ponnahdusikkuna, 
joka ilmaisee, että puola on vaihdettava piakkoin. Näin voit 
keskeyttää ompelun sopivassa kohdassa ja vaihtaa puolan. 
Jos haluat jatkaa ompelua, paina jalkasäädintä sulkematta 
ponnahdusikkunaa.

Tarkista ylälanka
Kone pysähtyy automaattisesti, jos ylälanka loppuu tai katkeaa. 
Pujota neulalanka uudelleen, sulje ponnahdusikkuna ja jatka 
ompelua.

Poista yksivaiheinen napinläpimittari
Yksivaiheista napinläpimittaria käytetään vain napinläpien 
ompeluun. Ponnahdusviestissä kehotetaan poistamaan se 
muuta ompelua varten.

Kone on ylikuormittunut
Jos kone pysähtyy, ja tämä viesti näkyy ponnahdus-ikkunassa, 
kone on ylikuormittunut. Kun OK-kuvake aktivoituu, voit 
jatkaa ompelua/kirjontaa. Tauko ei vaikuta ompelutulokseen.



5 Tässä käyttöohjeen osassa opit laatimaan kauniita ommel- 
ja kirjainyhdistelmiä ompelutöidesi koristeeksi.

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

OHJELMOINTI OMPELUTILASSA
• Siirry ohjelmointitilaan painamalla aloitusvalikossa 

PROG-kuvaketta.

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

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

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

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

Tikin pituus

Ommelleveys

Navigointi

Fonttivalikko

Ommelvalikko

Ompeluinfo

Osoitin

Vieritä alkuun

Yhdistelmän 
pituus
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Fonttivalikko

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

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

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

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

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

OHJELMOINTIKOMENNOT
Voit lisätä yhdistelmään komennot STOP, FIX ja 
langankatkaisu. Nämä komennot lisätään yhdistelmään, ja 
kone ottaa ne aina huomioon ommellessasi yhdistelmää.

Vie osoitin ylä- tai alanuolilla kohtaan, johon haluat lisätä 
komennon. Paina painiketta tai kuvaketta näytöllä, niin se 
lisätään ommelyhdistelmään. Se vahvistaa, että komento on 
lisätty ja näyttää, millä kohdalla yhdistelmässä se on.

Poista

Peilikuva 
pitkittäin

Peilikuva 
poikittain

Tikin pituus

Ommelleveys

Fonttivalikko

Ommelvalikko

Ompelutiedot
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OMMELYHDISTELMÄN OMPELEMINEN
Kun haluat ommella yhdistelmän, lataa se ompelutilaan 
painamalla OK näytön oikeassa yläkulmassa. Voit myös painaa 
jalkasäädintä, jolloin ommel latautuu ompelutilaan ja voit 
aloittaa ompelun. 

Huom: Ommelyhdistelmän voi avata, tallentaa ja ommella vain 
ompelutilassa.

Koko yhdistelmän muokkaaminen
Kun haluat muokata koko yhdistelmää, mene ompelutilaan. 
Nyt säädöt vaikuttavat koko yhdistelmään. 

OMMELYHDISTELMÄN TALLENTAMINEN
Kun olet valmis, paina OK näytön oikeassa yläkulmassa 
ladataksesi yhdistelmän ompelutilaan. Paina "Tallenna Omat 
ompeleeni -kansioon", niin näytölle avautuu sitä varten ikkuna. 
Omat ompeleeni -valikossa (U-valikko) on kolme sivua, joita 
voit selata heti näytön alapuolella olevilla nuolilla.

Tallenna
Aiemmin tallennetut ompeleet tai yhdistelmät näkyvät Omat 
ompeleeni -valikossa (U-valikko). Uusi ommel tai yhdistelmä 
voidaan tallentaa mihin tahansa vapaaseen kohtaan. Paina 
vapaata kohtaa, niin ommel tai yhdistelmä tallentuu sinne.

Kun painat varattua kohtaa, ponnahdusviestissä pyydetään 
vahvistusta vanhan ompeleen korvaamiselle. Paina OK, niin 
uusi ommel tallennetaan vanhan tilalle. Painamalla Peruuta 
vot sulkea ponnahdusikkunan. Valitse sitten jokin toinen 
muistipaikka.

Poista tallennettu ommel tai yhdistelmä
Voit poistaa tallennetun ompeleen tai yhdistelmän painamalla 
Poista ja sitten ommelta tai ommelyhdistelmää. Kun 
olet painanut poistokuvaketta, näytön alareunassa näkyy 
kuva.  Poista-toiminto on aktiivisena niin kauan kuin kuva 
on näkyvissä, ja voit poistaa ompeleita. Peruuta toiminto 
painamalla uudelleen Poista-kuvaketta. Kun painat tallennettua 
ommelta poistaaksesi sen, ponnahdusikkunassa pyydetään 
vahvistamaan poisto. Tämä on käytettävissä vain, kun olet 
ikkunassa Tallenna Omat ompeleeni -kansioon.

Huomaa: Jos pidät poistopainiketta alaspainettuna, voit poistaa kaikki 
Omat ompeleeni -valikossa olevat ompeleet. 

OK

Tallenna Omat 
ompeleeni 
-kansioon
Poista
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OMMELYHDISTELMÄN LATAAMINEN
Kun yhdistelmä on valmis, paina Ok, niin se ladataan 
ompelutilaan valmiina ommeltavaksi. Jos valitset toisen 
ompeleen ompelutilassa ja sitten avaat ohjelmointitilan 
uudelleen, luomasi ommel on ennallaan. Joka kerta, kun suljet 
ohjelmointitilan, yhdistelmä latautuu ompelutilaan.

Voit ladata aiemmin tallennetun yhdistelmän U-valikosta ja 
tehdä muutoksia ohjelmoituun ompeleeseen ohjelmointitilassa.

Huom: Jos koneesta sammutetaan virta, yhdistelmä katoaa 
ohjelmointitilasta. Muista tallentaa yhdistelmä ennen kuin sammutat 
virran koneesta.

OHJELMOINNIN PONNAHDUSVIESTIT
Ei-ohjelmoitava ommel
Joitakin ompeleita ei voi liittää yhdistelmään. Sellaisia ovat 
esim. napinlävet.

Yhdistelmä ei ole ompelualueella
Lisäämäsi ommel tekee yhdistelmästä liian pitkän.

Yhdistelmä voi olla korkeintaan 500 mm pitkä, ja siinä voi olla 
enintään 99 ommelta. Ponnahdusikkunaan tulee ilmoitus, jos 
yhdistelmä ylittää maksimipituuden.





6 KIRJONNAN VALMISTELU
Tässä osassa kerrotaan, miten pääset alkuun kirjonnassa.
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KIRJONTALAITTEEN YLEISKUVA
(tyyppi BE19)

1. Kirjontalaitteen vapautuspainike (alapuoli)
2. Kirjontavarsi
3. Kirjontakehän kiinnitys
4. Korkeudensäätöjalat. 
5. Kirjontalaitteen kojevastake

KIRJONTAKEHÄ, YLEISKUVA
A  Kirjontakehän liitäntä
B Ulkokehä
C Sisäkehä
D Pikavapautus
E Kiristysruuvi
F Keskimerkit

SISÄÄNRAKENNETUT KUVIOT
100 kuviota ja 1 kirjontafontti kolmessa koossa ovat valmiina 
koneesi muistissa.

DESIGNER TOPAZ™ 40 -MALLIKUVIOVIHKONEN
Selaile DESIGNER TOPAZ™ 40 -mallikuviovihkosen 
kuvioita ja fontteja. 

Kuvion numero, tikkimäärä ja kuvion koko  ovat 
kunkin kuvion vieressä. Kullekin lankavärille annetaan 
värinumeroehdotus.

Kun otat kirjontalaitetta laatikosta ensimmäistä 
kertaa, muista irrottaa kuljetustuki, joka sijaitsee 
kirjontalaitteen alapinnalla.

A

B

C

F

E

D

5

21

3

4
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B

A

KIRJONTALAITTEEN KYTKEMINEN
1. Liu´uta tarvikelaatikko pois.
2.  Koneen takana on kirjontalaitteen kojevastake (A). Liu’uta 

kirjontalaite vapaavarteen, kunnes se napsahtaa napakasti 
paikalleen. Säädä tarvittaessa koneen jalkoja niin, että kone 
ja kirjontalaite ovat samalla korkeudella. Kytke koneeseen 
virta, jos se on sammutettu. 

4. Ponnahdusikkunassa kehotetaan tyhjentämään kirjonta-
alue ja irrottamaan kehä. Paina OK ta Peruuta sen 
mukaan, haluatko kalibroida laitteen. Kone kalibroidaan, ja 
kirjontavarsi liikkuu valmiusasentoon. 

Huom: Konetta ei saa milloinkaan kalibroida kehän ollessa kiinni 
kirjontalaitteessa, koska se saattaisi vahingoittaa neulaa, paininjalkaa, 
kehää ja/tai kirjontalaitetta. Tyhjennä kirjontakoneen ympäristö 
tavaroista ennen kalibrointia niin, että kirjontavarsi ei törmää 
mihinkään kalibroinnin aikana. 

KIRJONTALAITTEEN  IRROTTAMINEN
1. Kun lopetat kirjonnan, siirrä kirjontavarsi parkkiasentoon 

valitsemalla kyseinen toiminto kirjntatilassa. 
2. Paina kirjontalaitteen alla (B) vasemmalla olevaa painiketta 

ja irrota laite liu´uttamalla sitä vasemmalle. 
Huom: Jos haluat palata normaaliompeluun, irrota kirjontalaite. 

KIINNITÄ KIRJONTAJALKA R
Käytä kirjonnassa paininjalkaa R. Sivullla 2:10 on ohjeet 
paininjalan vaihtamisesta.

Huom: Vot käyttää kirjontaan myös lisätarvikkeena saatavaa  
Q-jalkaa. Aktivoi ”Q-jalka”SET-valikon kirjonta-asetuksissa, ks. s. 
3:11.
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A

B

C

D

KANKAAN PINGOTTAMINEN
Käytä aina kirjottavan kuvion alla tukikangasta varmistaaksesi 
parhaan mahdollisen kirjontatuloksen. Pingota aina tukikangas 
ja kirjottava kangas niin, että ne ovat sileänä ja tiukasti kehällä.

1. Avaa ulkokehän pikasalpa (A) ja löysää kiristysruuvia 
(B). Irrota sisäkehä. Aseta ulkokehä tukevalle ja tasaiselle 
pinnalle niin, että ruuvi on alaoikealla. Kehän alareunassa 
on pieni nuoli, joka kohdistetaan sisäkehän nuoleen.

2. Levitä tukikangas ja kangas oikeat puolet ylöspäin 
ulomman kehän päälle. Pane sisäkehä kankaan päälle 
niin, että pieni nuoli on alareunassa. Jos näet kehän koon 
sisäkehän alaosassa, kehä on kiinnitetty oikein.

3. Paina sisäkehä tiukasti ulkokehän sisään.
4. Sulje pikasalpa (A). Säädä ulkokehän kireyttä ruuvilla (B). 

Paras tulos syntyy, kun kangas on tiukkana kehällä.
Huom: Jos haluat kirjoa lisää kuvioita samalle kankaalle tai vanulle, 
avaa pikasalpa, siirrä kangasta kehällä ja sulje pikasalpa. Kun vaihdat 
kangastyyppiä, on kiristysruuvia ehkä säädettävä jonkin verran. Älä 
paina pikasalpaa kiinni väkisin. 

KEHÄN KIINNITTÄMINEN/
IRROTTAMINEN
Liu´uta kehä kirjontalaitteeseen (C) edestä taaksepäin, kunnes 
se napsahtaa paikalleen.

Kun haluat irrottaa kehän kirjontavarresta, paina kehässä 
olevaa harmaata painiketta (D) ja liu´uta kehä itseesi päin.
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File Manager

Kirjontatila

KIRJONNAN ALOITTAMINEN
1. Kun kirjontalaite ja -jalka ovat paikallaan, pane koneeseen 

puola, jossa on ohutta kirjonnan alalankaa.

2. Avaa tehtäväpalkki painamalla Start-valikkoa. Avaa 
tehtäväpalkin kuviovalikko tai File Manager ja paina 
kuviota, joka latautuu kirjonnan muokkaustilaan.

3. Kun olet valmis kirjomaan, siirry kirjonnan 
muokkaustilasta  kirjontatilaan painamalla GO!

4. Pingota kangas kehälle ja liu´uta kehä paikalleen.

5. Pujota koneeseen kuvion ensimmäinen lankaväri.
Huom: Paina väriluettelokuvaketta nähdäksesi kaikki kuvion värit.

Kuviovalikko

Värialueluettelo
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6. Tarkista, että koneen ympärillä on tarpeeksi tilaa 
kirjontalaitteen ja kehän liikkeille. Pidä kiinni ylälangasta ja 
paina Start/Stop-painiketta tai jalkasäädintä. Kone aloittaa 
kirjomisen.

Huom: Tässä koneessa on automaatinen hyppytikkien katkaisu. Kun se 
on aktiivisena, kone katkaisee ylälangan hyppytikit ja vetää langanpäät 
työn nurjalle puolelle. Tämä ominaisuus on oletuksena toiminnassa. Jos 
haluat kytkeä sen pois, avaa SET-valikko, Ommelasetukset ja poista 
valinta kohdasta Automaattinen hyppytikkien katkaisu. Lue lisää 
automaattisesta hyppytikkien katkaisusta kappaleesta 3.

 Jos hyppytikkien katkaisua ei ole aktivoitu, kone pysähtyy 
muutaman tikin jälkeen. Näytölle tulee ponnahdusikkuna, 
jossa kehotetaan katkaisemaan langanpää. Katkaise langat 
ja jatka painamalla start/stop.

7. Kun kuvio on valmis, kone katkaisee molemmat langat 
ja pysähtyy. Ponnahdusikkunassa kehotetaan vaihtamaan 
lankaväri. Pujota seuraava väri ja jatka kirjontaa painamalla 
start/stop. Pidä kiinni langanpäästä. Kone katkaisee 
ylälangan, ja voit vetää sen irti.

 Jokaisen värialueen lopussa ommel päätellään ja ylälanka 
katkaistaan.

8. Kun kuvio on valmis, kone katkaisee molemmat langat ja 
pysähtyy. Neula ja paininjalka nousevat yläasentoon, jolloin 
kehä on helppo irrottaa. 

 Ponnahdusikkunassa ja äänimerkillä ilmoitetaan, että kuvio 
on valmis. Paina OK, jos haluat pitää kuvion ladattuna 
näytöllä ja pysyä kirjontatilassa.



7 KIRJONNAN MUOKKAUSTILA
Tässä osassa perehdymme tarkemmin kuvioiden muokkaamiseen 
ennen kirjontaa.
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KIRJONTATILA
Paina kirjontatilan kuvaketta, kun haluat siirtyä  kirjonnan 
muokkaustilaan. Jos kytket koneeseen virran kirjontalaitteen 
ollessa kiinni koneessa, kirjontatila on aktiivisena 
automaattisesti. Kirjonnan muokkaustilassa voit muokata, 
yhdistellä, tallentaa ja poistaa kuvioita. Kirjontalaitteen ei 
tarvitse olla kiinni koneessa. 

START-VALIKKO
Avaa tehtäväpalkki painamalla Start-valikkoa. Tehtäväpalkin 
kautta voit ladata kuvion, tai fontin, päästä kirjontatekstin 
muokkaustilaan, File Manageriin sekä tehdä muutoksia SET-
valikossa.

LATAA KUVIO 
Lataa kuvio painamalla Kuviovalikko-kuvaketta 
tehtäväpalkissa. Näytölle tulee ikkuna, jossa on kaikki 
sisäänrakennetut kuviot. Paina kuviota näytöllä kerran, niin 
kuvio latautuu kirjonnan muokkaustilaan.

LATAA FONTTI
Lataa fontti valitsemalla tehtäväpalkin fonttivalikosta fontti ja 
paina haluttua fonttia näytöllä. Näytölle tulee ikkuna, johon 
voit kirjoittaa tekstin. Kirjoita teksti ja paina OK ladataksesi 
tekstin kirjonnan muokkaustilaan.

LATAA USB-TIKULTA TAI OMISTA TIEDOSTOISTA
Voit ladata kuvion tai fontin myös USB-laitteesta tai Omat 
tiedostoni -kansiosta. Paina tehtäväpalkissa File Manageria ja 
valitse USB tai Omat tiedostoni ladataksesi kuvion niistä.

Start-valikko

Kuviovalikko

Fonttivalikko

Kirjontatekstin muokkaustila

File Manager

SET-valikko
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KIRJONTATEKSTIN MUOKKAUSTILA
Jos painat kirjontatekstin muokkauskuvaketta, näytölle tulee 
ikkuna, jossa voit muokata luomaasi kirjontatekstiä. Voit lisätä 
tai poistaa kirjaimia tai vaihtaa fonttia. 

Muokkaaminen
Valitse tekstiin lisättävät kirjaimet muovineulalla. Teksti 
näkyy tekstikentässä  niin, että osoitin on aktiivisen kirjaimen 
kohdalla. Käytä nuolia tekstikentässä tai näytön alareunassa 
liikkuaksesi tekstissä eteen- ja taaksepäin. 

Vaihda fontia
Voit muuttaa tekstin fonttia ja kokoa painamalla Vaihda fontti 
-kuvaketta. Valitse eri fontti/fonttikoko, niin koko tekstisi 
muuttuu uuden fontin/koon mukaiseksi. 

Lisää kirjain tekstiin
Siirrä osoitin nuolilla kohtaan, johon haluat lisätä kirjaimen. 
Lisää kirjain osoittimen kohdalle painamalla sitä. 

Poista kirjain
Aseta osoitin poistettavan kirjaimen perään. Paina Poista. 
Jos haluat poistaa koko tekstin, paina kuvaketta pitkään. 
Ponnahdusikkunassa kysytään vahvistusta.

Nuolet, joilla siirrytään 
tekstissä eteen- ja taaksepäin

Vaihda fonttia

Poista

Nuolet, joilla siirrytään 
tekstissä eteen- ja taaksepäin
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VÄRILLINEN KOSKETUSNÄYTTÖ, KUVAKKEET 
Liikkuminen kuviossa ja Omat kehäni ovat aina aktiivisina, 
kun taas näytön alareunan näkymä voi muuttua sen mukaan, 
oletko valinnut sijainnin, skaalauksen, pyörityksen tai zoom/
pan-toiminnon.

Liikkuminen kuviossa
Joka kerta, kun kosket Liiku kuviossa -kuvaketta, valitset 
kuvion siinä järjestyksessä kuin ne on ladattu näytölle. 
Painamalla kuvaketta pitkään valitset kaikki kuviot. Peruuta 
valinta koskettamalla kirjontakenttää kuvioikkunan 
ulkopuolella.

Huom: Kun haluat muokata kuviota kirjontakentässä, kuvion on 
oltava aktiivisena.

Omat kehäni
Valitse oikea kehäkoko painamalla valintakuvaketta. Näytölle 
tulee ikkuna eri kehävaihtoehdoista, mukana myös kehät, 
joita voit ostaa lisätarvikkeena valtuutetulta HUSQVARNA 
VIKING® -jälleenmyyjältä. Kun olet valinnut kehäkoon, 
ikkuna sulkeutuu automaattisesti. 

Näet valitsemasi koon kirjontakentän alapuolella.

Huom: Jos olet valinnut  omistamasi kehän Omat kehäni -ikkunassa 
SET-valikossa, ne kehät tulevat ensimmäisenä esiin kirjonnan 
muokkaustilassa.

ALT
Näytön alareunan kuvakkeet muuttuvat sen perusteella, minkä 
toiminnon olet valinnut. Paina ALT-kuvaketta, niin näytölle 
tulee ponnahdusikkuna, jossa voit valita sijainnin, skaalauksen, 
pyörityksen tai zoom/pan-toiminnon.

SIJAINTI
Toiminnon ollessa aktiivisena voit siirtää kuvioita minne 
tahansa kirjontakentässä. Siirrä kuvioita nuolilla tai 
muovineulalla. Nuolien yläpuolella/vieressä olevat numerot 
ilmaisevat millimetreinä kuvioiden nykyisen sijainnin pysty- ja 
vaakasuorassa suhteessa kehän keskustaan.

Paina Keksitä kuvio -kuvaketta, niin kuviot siirtyvät kehän 
keskelle.

Siirrä kehälle
Tällä kuvakkeella siirrät kehäalueen ulkopuolelle joutuneen 
kuvion kehälle. Kuvio sijoitetaan kehän uloimpaan reunaan 
siinä suunnassa, jossa sen asetit.

Sijainti

Skaalaa

Pyöritys

Zoom/pan

Start-valikko

Liiku kuviossa

Omat kehäni

Kirjontatila
Valittu kehäkoko

Kuvioyhdistelmän kokonaistikkimäärä

Kirjontakenttä

Kuvion 
keskittäminen
Siirrä kehälle.

Kuviota siirretty 
keskeltä (mm)

Kuviota siirretty 
keskeltä (mm)

Sijainti
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SKAALAUS
Kun skaalaus on aktiivisena, voit suurentaa tai pienentää 
kuvioita tai kuvioryhmää enintään. Oletuksena kuvion 
mittasuhteet lukitaan. Sitä ilmaisee suljettu lukkokuvake. 
Voit avat lukon painamalla sitä. Nyt voit muuttaa leveyttä ja 
korkeutta erikseen. 

Muuta koko vetämällä kuviota näytöllä. Jos siirrät 
muovineulaa näytöllä valittujen kuvioiden keskustaa kohti, 
koko pienenee. Jos siirrät muovineulaa näytöllä valittujen 
kuvioiden reunoja kohti, koko suurenee. Tee hienosäätö 
nuolilla. Paina kuvaketta Alkuperäinen koko, niin kuvio 
palautuu lähtökokoon.

PYÖRITÄ
Kun pyöritys on aktiivisena, valitut kuviot pyörivät 
keskipisteensä ympäri.

Vasemmalla ja oikealla nuolella voit pyörittää kuvioita yksi 
astetta kerrallaan. Jokainen kosketus kiekon keskustaan 
pyörittää kuvioita 90 ° myötäpäivään. 

Vasemman/oikean nuolen yläpuolella ilmoitetaan asteina, 
kuinka paljon kuvioita on pyöritetty alkuperäisestä 
asennostaan. Voit pyörittää kuviota myös muovineulalla.

ZOOM/PAN
Kun Zoom/Pan on aktiivisena, voit panoroida koko 
kirjontakenttää lähennettynä tarttumalla ja vetämällä 
kirjontakenttää muovineulalla.

Kuvakkeilla + ja - voit loitontaa ja lähentää kirjontakenttää. 

Näytä kehäalue näyttää kaiken, mitä valitulla kehällä on. 

Näytä kaikki näyttää kaikki kehällä olevat kirjontakuviot.

Näytä ikkuna auttaa lähentämään tietylle alueelle. Luo 
ikkuna vetämällä muovineulalla kirjontakentässä. Näkymä 
lähenee luomallesi alueelle.

Alkuperäinen koko

Lukko

Skaalaa

Pyöritä 90°

Pyöritä 1°

Pyöritys

Korkeus

Leveys

Näytä kehä

Näytä kaikki

Näytä laatikko

Zoom/Pan

Loitonna
Lähennä

Siirrä kehälle.

Sijainti
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TALLENNA OMAT TIEDOSTONI -KANSIOON
Paina Tallenna Omat tiedostoni -kansioon avaaksesi valintaikkunan 
kuvio(ide)n tallentamista varten. Näytölle avautuu uusi ikkuna, 
jossa voit valita kuviosi tallennuspaikan. Voit tallentaa joko Omat 
tiedostot -kansioon tai USB-laitteeseen. Voit luoda myös uusia 
kansioita, joihin kuviot on helppo järjestää.

Jos haluat vaihtaa kuvion nimen, paina Nimeä uudelleen -kuvaketta, 
jolloin pääset vaihtamaan nimen. Vahvista painamalla Tallenna. 
Jos haluat poistua tallennuksesta, paina peruutuskuvaketta. Palaat 
kirjonnan muokkaustilaan.

POISTA
Painamalla tätä poistat valitut kuviot kirjontakentästä. Painamalla 
painiketta pitkään voit poistaa kaikki kuviot kirjonta-kentästä. 
Ponnahdusikkunassa kysytään vahvistusta.

PEILAUS PITKITTÄIN/POIKITTAIN
Muuta ommel pitkittäin peilikuvaksi painamalla kyseistä kuvaketta. 
Voit muuttaa ompeleen poikittain peilikuvaksi painamalla kyseistä 
kuvaketta. 

GO!
Kun olet muokannut kuviosi valmiiksi ja haluat kirjoa sen, kiinnitä 
kirjontalaite koneeseen. Kirjontalaite kalibroituu. Kun kirjontalaite 
on kalibroitunut, kiinnitä kehä, pujota langat koneeseen ja paina 
GO! näytön vasemmassa alakulmassa. Kone siirtyy kirjontatilaan, ja 
voit aloittaa kirjonnan.

KIRJONNAN MUOKKAUSTILAN 
PONNAHDUSVIESTIT
Kirjontayhdistelmä on liian monimutkainen
Tämä viesti voi tulla esiin seuraavista syistä:

• Kuvioyhdistelmässä on liian monta värialuetta.
• Kuvioyhdistelmässä on liikaa kuvioita.

Irrota kehä
Tämä viesti tulee näytölle, jos olet valinnut toiminnon, jossa 
kirjontalaite liikkuu kehäalueen ulkopuolelle. Irrota kehä ja 
paina OK, jotta kirjontavarsi pääsee liikkumaan vapaasti. Poistu 
toiminnosta painamalla Peruuta.

Nimeä uudelleen Peruuta

Uusi kansio



8 KIRJONTATILA
Tässä osassa opastamme sinua pääsemään alkuun kirjonnassa!
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KIRJONTATILA - KUVAKKEET

SIIRTYMINEN KIRJONTATILAAN
Kun haluat kirjoa kuviosi, sirry kirjontatilaan painamalla GO!-kuvaketta kirjonnan muokkaustilan vasemmassa alakulmassa. 
Kirjontalaitteen on oltava kiinni koneessa sen siirtyessä kirjontatilaan.

Huom: Jos kirjontalaitetta ei ole vielä kalibroitu, se kalibroidaan siirtyessäsi kirjontatilaan. Ponnahdusikkunaan tulee sitä koskeva viesti.

Start-valikko

Paluu kirjonnan 
muokkaustilaan

Siirrä kehää

Basic Design Positioning

Yksivärinen

Harsiminen kuvion 
ympäri

Värialueluettelo

ALT-toiminto valittuna

Kuvioyhdistelmän 
kokonaistikkimäärä

Nykyisen värialueen  
tikkimäärä
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START-VALIKKO
Avaa tehtäväpalkki painamalla Start-valikkoa. Kirjontatilan 
tehtäväpalkista voit voit tehdä muutoksia ain SET-valikkoon. 

SIIRRÄ KEHÄÄ
Näillä toiminnoilla voit siirtää kirjontavarren ja kehän eri 
asentoihin.

Tämänhetkinen tikki
Kun haluat palata nykytikkiin ja jatkaa kirjontaa keskeytyneestä 
kohdasta, paina Nykytikki-kuvaketta. Voit myös painaa start/
stop-painiketta kerran tai painaa jalkasäädintä, kun haluat 
palata nykytikkiin ja jatkaa kirjontaa.

Parkkiasento
Kun kuvio on valmis, irrota kehä ja valitse parkkiasento. 
Krjontavarsi siirtyy varastoinnissa tarvittavaan asentoon.

Huom: On tärkeää irrottaa kehä ennen parkkiasennon valintaa.

Puolanvaihtoasento
Paina tätä kuvaketta, kun haluat vaihtaa puolan. Kehä liikkuu 
itsestäsi poispäin, jolloin pääset avaamaan puolakotelon ja 
vaihtamaan puolan.

Langankatkaisuasento
Kehä liikkuu itseesi päin, ja hyppytikkien katkaisu sekä 
kankaan leikkaaminen applikointikuvioissa sujuu helposti.

Huom: Voit painaa myös Neulastop ylös/alas -painiketta, niin kehä 
liikkuu langankatkaisuasentoon.

Keskiasento
Valitse kehän keskiasento, kun haluat tarkistaa, mille kohdalle 
kangasta keskikohta asettuu. 

Start-valikko

SET-valikko
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BASIC DESIGN POSITIONING
Basic Design Positioning -toiminnon avulla voit asettaa kuvion 
täsmälleen haluamaasi kohtaan kankaalla. Sitä tarvitaan myös, 
jos haluat sijoittaa uuden kuvion aiemmin kirjotun yhteyteen. 

Lähennä ja panoroi voidaksesi olla varma, että kuvio asettuu 
juuri haluamaasi kohtaan. Hienosäädä nuolien avulla.

Sivulla 8:6 on lisätietoa Basic Design positioning -toiminnosta.

YKSIVÄRINEN
Painamalla kuvaketta voit valita kirjonnan yhdellä värillä. 
Kaikki kuviot näytetään harmaina, eikä kone pysähdy 
värinvaihtoja varten. Voit poistaa valinnan painamalla samaa 
kuvaketta uudelleen. 

Huom: Jos  automaattinen hyppytikkien katkaisu on valittuna SET-
valikossa, se on edelleen aktiivinen värialueiden välillä.

Huom: Voit aktivoida yksivärisen kirjonnan myös painamalla STOP-
painiketta.

HARSIMINEN
Voit kiinnittää kankaan tukikankaaseen harsimalla. Se on 
erityisen hyödyllistä, jos kirjottavaa kangasta ei voi pingottaa. 
Harsiminen antaa tukea venyville kankaille.

Kun valitset harsinnan kuvioalueen ympäri, kone ompelee 
harsinpistot alueelle, jolle kuvio kankaalla asettuu.

Huom: Väriluetteloa ei voi avata harsittaessa kuvion ympäri.

Huom: Painamalla FIX-painiketta voit aktivoida ja peruuttaa 
harsinnan.

ALT KIRJONTATILASSA
Kun painat ALT kirjontatilassa, tarjolla on kolme vaihtoehtoa. 
Liikkuminen tikki tikiltä, langankireys ja Zoom/Pan.

ALT-toiminnon valinta näkyy kuvakkeena näytön oikeassa 
alakulmassa.

LIIKKUMINEN TIKKI TIKILTÄ, HALLINTA
Voit liikkua kuviossa eteen- ja taaksepäin painamalla vasenta ja 
oikeaa nuolta. Painamalla vasenta nuolta voit siirtyä muutaman 
tikin taaksepäin, jos ylälanka katkeaa tai loppuu Pidä painiketta 
alhaalla, jos haluat liikkua nopeammin. Ristiosoitin seuraa 
ompeleita kirjontakentässä.

Harsiminen

Näytä kehä

Yksivärinen

Basic Design Positioning

Siirrä kehää

Liikkuminen tikki tikiltä

Langankireys

Zoom/pan

Liikkuminen tikki tikiltä

ALT-toiminto valittuna
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LANGANKIREYS
Kun kirjot erikoislangalla tai -kankaalle, saatat joutua 
alentamaan langankireyttä saadaksesi parhaan kirjontatuloksen. 
Voit säätää langankireyttä langankireyden säätimen alapuolella 
olevilla nuolilla.

ZOOM/PAN
Kun painat Zoom/Pan, esiin tulee Näytä kehä -kuvake. Pan on 
aina aktiivisena. Lue lisää sivulta 8:7.

KUVIOYHDISTELMÄN 
KOKONAISTIKKIMÄÄRÄ
Kuvion tai yhdistelmän nykyinen tikki näkyy kukkasymbolin 
vieressä. Suluissa oleva numero kertoo nykyisen värialueen 
kokonaistikkimäärän.

NYKYISEN VÄRIALUEEN  TIKKIMÄÄRÄ
Nykyisen värialueen nykyinen tikki näkyy värialuesymbolin 
vieressä. Suluissa oleva numero kertoo nykyisen värialueen 
kokonaistikkimäärän.

VÄRIALUELUETTELO
Paina väriluettelokuvaketta nähdäksesi kaikki kuvion värit- 
Kaikki ladatun kuvion (tai kuvioiden) värit näkyvät näytöllä 
kirjontajärjestyksessä. Jokaisen värin ohella näytetään sen 
järjestys ja numero. Selauspalkin avulla voit katsoa kaikkia 
luettelon värejä. 

Langanvalmistaja näytetään, kun Pika-apu on aktiivisena.

Esimerkki: 1:2, 2261 merkitsee, että ensiksi ladatun kuvion toinen 
lanka on numero 2261. 

PALUU KIRJONNAN MUOKKAUSTILAAN
Paina tätä kuvaketta palataksesi kirjonnan muokkaustilaan, jos 
haluat vielä muokata kuvio(i)tasi. Ponnahdusviestissä kysytään, 
haluatko palata kirjonnan muokkaustilaan, koska kirjontatilassa 
tehdyt muutokset häviävät.

Nykyisen värialueen tikkimäärä

Kuvioyhdistelmän kokonaistikkimäärä

Langankireys

Zoom/Pan

Näytä kehä

Paluu kirjonnan 
muokkaustilaan



8:6

1

2

BASIC DESIGN POSITIONING
Basic Design Positioning -toiminnon avulla voit asettaa kuvion 
täsmälleen haluamaasi kohtaan kankaalla. Sitä tarvitaan myös, 
jos haluat sijoittaa uuden kuvion aiemmin kirjotun yhteyteen. 

BASIC DESIGN POSITIONING -TOIMINNON 
KÄYTTÖ

Lukituspisteen valinta (1)
Ensimmäinen vaihe on lukituspisteen valinta (1). Lukituspiste 
on sellainen kohta kuviossa, jonka haluat sijoittaa tiettyyn 
kohtaan kankaalla. Tällä toiminnolla voit myös yhdistää kuvion 
toiseen, jo aiemmin kirjottuun. 

Aseta punainen ristiosoitin kohtaan, johon haluat määritellä 
lukituspisteen. Jos haluat asettaa lukituspisteen, paina Näytä 
ristiosoitin, jotta pystyt asettamaan ristiosoittimen täsmälleen 
haluamaasi kohtaan.

Huom: Mitä lähemmäksi zoomaat, sitä helpompi on sijoittaa 
lukituspiste täsmälleen haluamaasi kohtaan.

Siirrä lukittua pistettä kankaalla (2)
Vaiheessa 2 katsot kangasta kehällä. Kun painat nuolia 
vaiheessa 2, kehä liikkuu. Käytä muovineulaa tai nuolia näytöllä 
liikuttaaksesi kehää, kunnes neula on täsmäleen siinä kohdassa, 
johon lukituspiste kankaallasi tulee. Tarkista sijainti laskemalla 
neula kankaaseen käsipyörän avulla.

Neulan asema ilmaisee, missä lukituspiste on kankaalla.

Huom:  Lukituspiste ei ole kirjontakuviosi aloituspiste vaan kuvion 
sijoittelun aputoiminto.

Nosta neula
Jos lasket neulan käsipyörällä tarkistaaksesi neulan aseman 
kankaalla, näytölle tulee ponnahdusviesti, jotta neula ja kangas 
eivät pääse vahingoittumaan säätäessäsi kehän asentoa. 
Tarkista, että neula on kankaan yläpuolella ja paina OK.

OK

Peruuta

Lukituspisteen valinta

Lukituspisteen valinta

Siirrä lukittua pistettä 
kankaalla.

Siirrä lukittua pistettä 
kankaalla.

Vaihtoehdot 
painettaessa ALT

Kulmakuvakkeet
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Kulmakuvakkeet

KULMAKUVAKKEET
Kulmakuvakkeilla voit asettaa lukituspisteet Basic Design 
Positioning-toimintoa varten kuvion kulmissa tai keskellä. 
Tämä on helpoin ja tarkin tapa, koska yhdistämispiste asettuu 
automaattisesti täsmälleen kulmakohtaan. 

Myös kulmakuvakkeita voi käyttää lukituspisteen ollessa 
valittuna. Kun koskevat jotakin kuvakkeita, valittu piste asettuu 
automaattisesti vastaavaan kohtaan eli kirjontakuvion kulmaan 
tai keskelle. 

Kun esimerkiksi valitset vasemman yläkulman kuvakkeen, 
yhdistämispiste asetetaan kuvio(ide)n ulkoääriviivan 
vasempaan yläkulmaan. Tämän jälkeen voit jatkaa 
muokkaamalla yhdistämispistettä mielesi mukaan.

Kirjontakentän jäljitys
Kulmakuvakkeiden avulla voi myäs jäljittää kuviokentän 
koskettamalla kutakin neljää kulmakuvaketta vuorotellen. 
Löydät jälleen kuvion keskikohdan painamalla keskikuvaketta.

ZOOM/PAN
Paina Näytä osoitin zoomataksesi osoittimen kohtaan 
mahdollisimman tarkasti. Voit sijoittaa lukitus- ja 
kohdistuspisteet täsmälleen haluamaasi kohtaan.

Näytä kehäalue näyttää kaiken, mitä valitulla kehällä on.

Näytä kaikki -toiminto näyttää kaikki kehällä olevat 
kirjontakuviot.

Näytä ikkuna auttaa lähentämään tietylle alueelle. Luo ikkuna 
vetämällä muovineulalla kirjontakentässä. Näkymä lähenee 
luomallesi alueelle.

Huom: Kun käytät Näytä laatikko -toimintoa, pan ei ole aktiivisena-

Näytä osoitin

Näytä kehä

Näytä kaikki

Näytä laatikko
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TOIMINTOPAINIKKEET KIRJONTATILASSA

1. Start/Stop
Painamalla tätä painiketta voit aloittaa ja lopettaa ompelemisen 
ilman jalkasäädintä. Käynnistä kone painamalla START/STOP 
ja pysäytä se painamalla samaa painiketta uudelleen. 

Kone pysähtyy automaattisesti värinvaihdon yhteydessä ja 
kirjontakuvion valmistuttua. 

2. STOP (Yksivärinen)
Kirjonnassa STOP aktivoituu automaattisesti, ja kone pysähtyy 
värinvaihtoja varten. Peruuta STOP, jos haluat kirjoa kuvion 
vain yhdellä värillä (katso sivu 8:4). Painikkeen vieressä oleva 
LED palaa, kun STOP on aktivoitu. 

Huomaa: Jos automaattinen hyppytikkien katkaisu on aktivoitu SET-
valikossa, se toimii edelleen värialueiden välillä.

3. FIX (Harsiminen)
Paina FIX, kun haluat harsinnan kirjontakuvion ympärille tai 
harsia kankaan kiinni tukikankaaseen.

4. Selektiivinen langankatkaisu
Jos painat selektiivistä langankatkaisua, kone katkaisee 
molemmat langat ja nostaa paininjalan. Värialueen lopuksi 
katkaistaan vain ylälanka. Kun kuvio on valmis, molemmat 
langat katkaistaan automaattisesti.

Huomaa: Selektiivinen langankatkaisu voidaan peruuttaa SET-
valikossa, katso sivu 3:10.

5. Neulastop ylös/alas (Langankatkaisuasento)
Kehä siirtyy eteenpäin itseäsi kohti, jolloin langat on helppo 
katkaista.

6. Speed + ja -
Kirjontakuvion jokaisella tikkityypillä ja jokaisella kehäkoolla 
on oma maksiminopeutensa. Painamalla Speed + tai Speed 
- voit lisätä tai alentaa kirjontanopeutta. Kun kirjonta ei ole 
meneillään ja painat Speed, näytölle tulee ponnahdusikkuna, 
josta näet nopeusasetuksen. Voit säätää nopeutta myös 
painamalla ponnahdusikkunan liukusäädintä. Jos muutat 
nopeusasetusta ompelun/kirjonnan aikana, ponnahdusviestiä 
ei tule. 

Kun ompelet metallilangalla tai erityisen hauraita kankaita, saat 
parhaan ompelutuloksen alentamalla ompelunopeutta.

7. Automaattinen paininjalan nosto ja lisänosto
Paininjalka nousee ylös, kun painat Automaattinen paininjalan 
nosto ja lisänosto -painiketta. Kun painat sitä uudelleen, jalka 
nousee lisänostoasentoon, jolloin kehän asettaminen paikalleen 
ja irrottaminen sujuu helpommin.

8. Automaattinen paininjalan lasku ja kääntöasento
Paininjalka laskee automaattisesti, kun aloitat kirjonnan.

Painamalla automaattinen paininjalan lasku ja kääntöasento 
-painiketta voit laskea paininjalan kirjonnan “liukuasentoon”.

9. Taaksesyöttö
Taaksesyöttö ei toimi kirjontatilassa. 

2
1

3 5 64

7

8

9
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KIRJONNAN  PONNAHDUSVIESTIT
Kirjontalaitteen kalibrointi
Kirjontalaitteen ollessa kiini koneessa ponnahdusikkunassa 
pyydetään liu´uttamaan kehä pois ja tyhjentämään kone 
kirjontavarren kalibrointia varten. Sinua muistutetaan myös 
kirjontajalan kiinnittämisestä.

Huom: On hyvin tärkeää ottaa kehä pois, sillä muutoin kehä tai 
kirjontalaite saattavat vahingoittua kalibroinnin aikana. 

Kiinnitä oikea kehä
Jos koneeseen kiinnitetty kehä ei ole sama kuin näytöllä 
näkyvä, kone ei aloita kirjontaa. Vaihda kehä näytöllä olevaan 
kokoon tai muuta kehäasetusta näytöllä.

Jos haluat muuttaa kehäasetuksia, palaa kirjonnan 
muokkaustilaan ja paina Omat kehäni -kuvaketta.

Langanpään leikkaaminen
Kun automaattinen hyppytikkien katkaisu on valittuna SET-
valikossa, langanpäät katkaistaan automaattisesti. Poista 
katkaistu langanpää.

Huom: Kun olet vaihtanut langan, kone ompelee muutaman tikin ja 
pysähtyy, jotta voit katkaista langanpään.

Alalankaloppumassa - siirtyminen 
puolanvaintoasentoon
Kun alalanka on loppumassa, näytölle tulee ponnahdusikkuna, 
joka ilmaisee, että puola on vaihdettava piakkoin. Näin voit 
keskeyttää ompelun sopivassa kohdassa ja vaihtaa puolan. 
Jos haluat jatkaa ompelua, paina jalkasäädintä sulkematta 
ponnahdusikkunaa.

Voit jatkaa kirjontaa, kunnes lanka on loppunut kokonaan. Jos 
haluat vielä jatkaa kirjontaa, paina Start/Stop-painiketta tai 
jalkasäädintä, mutta älä OK-painiketta.

Paina Peruuta, jos haluat pysyä nykyisessä tikissä. Paina OK, 
niin kehä liukuu puolan vaihtoa varten. Näytölle tulee välilehti 
Kehän asento. Vaihda koneeseen täysi puola. Paina Nykyinen 
asento -kuvaketta ja vedä rullalta purkaantunut liika lanka 
takaisin. Jatka kirjontaa painamalla start/stop tai painamalla 
jalkasäädintä.
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Tarkista ylälanka
Kone pysähtyy automaattisesti, jos ylälanka loppuu tai katkeaa. 
Pujota lanka uudelleen, sulje ponnahdusikkuna, siirry muutama 
tikki taaksepäin ja jatka kirjontaa.

Vaihda leikekirjontaneulaan (lisätarvike)
Eräät leikekirjontakuviot voit kirjoa erikoisneulalla: 
HUSQVARNA VIKING®  -leikekirjontaneula, (P/N 920268-
096). Nämä kuviot on merkitty DESIGNER TOPAZ™ 40 
Sampler -vihkoseen leikekirjontaneulan symbolilla. Kun 
kone pysähtyy ja tämä ponnahdusikkuna tulee esiin, vaihda 
koneeseen leikekirjontaneula. Paina Ok, ja jatka kirjontaa 
painamalla Start/Stop.

Huom: Nämä kuviot voi kirjoa myös ilman leikekirjontaneulaa, mutta 
silloin ne on leikattava manuaalisesti. Jos leikkaat kuviot manuaalisesti, 
siirry seuraavaan värialueeseen ponanhdusikkunan tullessa esiin.

Kone on ylikuormittunut
Jos kone pysähtyy, ja tämä viesti näkyy ponnahdusikkunassa, 
kone on ylikuormittunut. Kun OK-kuvake aktivoituu, voit 
jatkaa kirjontaa. Tauko ei vaikuta ompelutulokseen.



9FILE MANAGER
Tässä osassa perehdymme tarkemmin kuvioiden ja tiedostojen järjestelyyn 
ompelukoneessasi.
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FILE MANAGER
File Managerissa voit avata, järjestellä, lisätä, siirtää, poistaa 
ja kopioida kuvioita ja fonttitiedostoja. Käytä kuvioiden 
ja tiedostojen säilyttämiseen joko koneen omaa muistia tai 
koneeseen yhdistettyä ulkoista laitetta. Avaa File Manager 
painamalla Start-valikkoa  ja sitten File Manager -kuvaketta.

VAPAA MUISTI
Koneen muistiin voi tallentaa kuvioita, fontteja, ompeleita 
ja muita tiedostoja. Voit tarkistaa, kuinka paljon muistia on 
käytetty, painamalla Start, SET-valikko, Koneen asetukset ja 
Info. Vapaan muistin määrä ilmoitetaan ponnahdusikkunassa.

TIEDOSTOMUODOT
Voit ladata koneelle seuraavia tiedostomuotoja:

• .SHV, .DHV, .VP3, .VIP, .HUS, .PEC, .PES, .PCS, .XXX, 
.SEW, .JEF, .EXP, .10* ja .DST (kirjontatiedostoja)

• .VF3 (kirjontafonttitiedosto) 
Huom: Jos koneesi ei tue tiedostotyyppiä tai -versiota tai jos tiedosto 
on vahingoittunut, se näytetään valinta-alueella tunnistamattomana 
tiedostona.

File Manager

Start-valikko

SET-valikko

Info
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FILE MANAGERIN SELAAMINEN
Kun File Manager on auki, pääset Omat tiedostoni -kansioon 
ja USB-tikulle (jos sellainen on kiinni koneessa). 

Painamalla kuvaketta pääset selaamaan kyseisen alueen sisältöä.

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

OMAT TIEDOSTONI
Tallenna Omat tiedostoni -kansioon kuvioita, muokkaamiasi 
kuvioita tai fontteja. Luo kansiot, joissa kuviosi pysyvät 
järjestyksessä.

Tässä kappaleessa käsitellään Omat tiedostoni -kansion 
järjestämistä niin, että löydät haluamasi helposti.

Huom: Koneesi lukee .SH7-tiedostomuotoa (vain ompelutilassa).

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

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

AVAA TIEDOSTO
Avaa kansio painamalla sen kuvaketta pitkään. Selaa File 
Manageria vierityspalkilla. Voit avata vain yhden tiedoston 
kerrallaan.

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

Luo uusi kansio
Leikkaa

Kopioi
Liitä

Nimeä uudelleen 
tiedosto tai kansio

Luettelo-
/Pienoiskuvanäkymä

Siirry yksi 
kansiotaso 

ylöspäinl

Luettelo/pienoiskuvanäkymä

Pudotusvalikko

Kansio

Kuviotiedosto
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Uuden kansion luominen
Tiedoston tai kansion siirtäminen

Tiedoston tai kansion kopiointi
Liitä tiedosto tai kansio

Nimeä uudelleen tiedosto tai kansio
Luettelo/pienoiskuvanäkymä 

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

SIIRRÄ TIEDOSTO TAI KANSIO
Leikkaa ja liitä, kun haluat siirtää tiedoston tai kansion toiseen 
paikkaan.

Valitse tiedosto tai kansio painamalla sitä ja paina Leikkaa. 
Avaa kansio, johon haluat siirtää tiedoston tai kansion. Paina 
Liitä. Tiedosto tai kansio on nyt uudessa paikassa. 

KOPIOI/LIITÄ UUSI KANSIO
Leikkaa ja liitä , kun haluat kopioida tiedoston tai kansion.

Valitse tiedosto tai kansio ja paina Kopioi. Avaa kansio, johon 
haluat siirtää tiedoston tai kansion. Paina Liitä. 

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

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

FILE MANAGERIN PONNAHDUSVIESTIT
Levy on täynnä
Koneesi kiinteään muistiin voi tallentaa tiedostoja. Kun muisti 
on täynnä, voit siirtää tiedostot ulkoiseen laitteen leikkaa ja liitä 
-toimintojen avulla.

Kun muistia on enää vähän vapaana, kone hälyttää kerran. Jos 
jatkat tallentamista koneelle, uutta ilmoitusta ei tule ennen kuin 
muisti on täynnä.

Järjestelmä on toiminnassa
Kun kone lataa, tallentaa, siirtää tiedostoja tai tekee muuta 
aikaa vievää, näytöllä näkyy tiimalasi.



10 HUOLTO
Tässä osassa kerrotaan koneen huollosta. Siinä on myös ohjeita 
ongelmatilanteita varten.
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KONEEN PUHDISTAMINEN
Huolehdi koneesi moitteettomasta toiminnasta puhdistamalla 
se usein. Sitä ei kuitenkaan tarvitse öljytä.

Pyyhi koneen ulkopinta pehmeällä liinalla puhtaaksi pölystä ja 
ompelussa muodostuneesta nukasta.

Pyyhi kosketusnäyttö koneen mukana toimitetulla 
mikrokuituliinalla. 

 Puola-alueen puhdistaminen

 Huom: Nosta neula, laske syöttäjä ja sammuta koneesta virta pois 
(ks. s. 2:10).

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

Puola-alueen alaosan puhdistaminen
Puhdista puola-alueen alaosa aina, kun olet ommellut 
muutaman työn tai jos havaitset sinen kerääntyneen nukkaa.

Irrota paininjalan pidin (A) nostamalla se ylös. Ota puolakotelo 
(B) pois nostamalla se ylös. Puhdista alue harjalla.

 Huom: Puhdista langankatkaisuveitsi (C) varovasti.

Pane puolakotelo ja kansi takaisin paikalleen.

Huom: Älä puhalla ilmaa puolakotelon alueelle. Pöly ja nukka 
päätyisivät silloin koneen sisään.

Huom: Kun käytät lisätarvikkeena saatavia HUSQVARNA 
VIKING® -leikekirjontaneuloja, puola-alue on puhdistettava jokaisen 
projektin jälkeen.

Pistolevyn vaihtaminen
Pidä syöttäjä alhaalla ja aseta pistolevyn uloke takana olevan 
koloon (D). Paina pistolevyä, kunnes se napsahtaa paikalleen. 
Liu´uta puolakotelon kansi paikalleen.
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Yleisiä ongelmia
Alalankavahti ei toimi? Puhdista puola-alue pölystä ja käytä vain alkuperäisiä tälle mallille tarkoitettuja 

HUSQVARNA VIKING® -puolia.

Langankatkaisu ei toimi Irrota pistolevy ja puhdista puola-alue pölystä. 

Ota selektiivinen langankatkaisu käyttöön SET-valikossa.

Kangas ei syöty? Tarkista, että syöttäjä on ei ole alhaalla ja että kirjontalaite ei ole kytkettynä 
koneeseen.

Väärä ommel, epäsäännöllinen tai kapea ommel? Ota kaksoisneula-asetus  pois käytöstä asetusvalikossa. tai ommelleveyden rajoitin  
pois käytöstä ompeluasetuksissa  SET-valikossa.

Neula katkeaa? Kiinnitä neula oikein kappaleen 2 ohjeen mukaan.

Kone ei ompele? Tarkista, että kaikki tarvittavat johdot ovat kiinni koneessa ja virtajohto pistorasiassa. 

Näytöllä näkyy aina aloitusvalikko? Aktivoi näyttö koskettamalla sitä.

Näytön kuvakkeet eivät aktivoidu, kun painat 
niitä?

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

Ompelu- ja kirjontakoneen näyttö ja/
tai pehmeät painikkeet eivät vastaa 
kosketukseen?

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

Ylälanka katkeaa
Onko neula kunnolla paikallaan? Kiinnitä neula oikein kappaleen 2 ohjeen mukaan.

Onko koneessa ehkä vääränlainen neula? Käytä neuloja järjestelmästä 130/705 H.

Onko neula vääntynyt tai  tylsä? Vaihda uusi neula.

Onko neula liian pieni käytetylle langalle? Vaihda käytetylle langalle sopiva neula.

Onko pistolevyn reikä vahingoittunut? Vaihda pistolevy.

Onko kone langoitettu oikein? Tarkista koneen langoitus. Pujota langat uudelleen (ks. s. 2:5).

Käytätkö heikkolaatuista tai haurastunutta 
lankaa?

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

Onko käytössä sopivan kokoinen lankarullan 
pidike?

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

Jos käytät pystysuoraa lankatappia, pane rullan päälle pidike.

Onko lanka sopivassa lankatapissa? Kokeile lankatapin eri asentoa (pysty- tai vaakasuora).

Alalanka katkeaa.
Onko puola kunnolla paikallaan? Tarkista alalanka (ks. s. 2:9).

Onko pistolevyn reikä vahingoittunut? Vaihda pistolevy ks. s. 10:2).

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

Onko lanka puolattu oikein? Puolaa uudelleen.

Onko koneessa oikeanlainen puola? Käytä ainoastaan tälle mallille tarkoitettu alkuperäisiä puolia.

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

Käytä ompelukoneesi säännöllisesti huollossa paikallisen valtuutetun HUSQVARNA VIKING® -jälleenmyyjän luona!
Jos olet käynyt läpi kaikki nämä ohjeet, eikä kone silti toimi oikein, vie se huoltoon jälleenmyyjän luo. Tietyn ongelman ratkaisemista 
auttaa huomattavasti, jos ompelet tilkulle näytteen ongelmasta ja viet sen koneen mukana jälleenmyyjälle. Ommelnäyte kertoo 
ongelmasta paremmin kuin sanat. 
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Kone tekee hyppytikkejä
Onko neula vääntynyt tai  tylsä? Vaihda uusi neula.

Onko neula kunnolla paikallaan? Kiinnitä neula oikein kappaleen 2 ohjeen mukaan.

Onko koneessa ehkä vääränlainen neula? Käytä neuloja järjestelmästä 130/705 H.

Onko kone langoitettu oikein? Tarkista koneen langoitus.

Onko paininjalka oikea kyseiseen työhön? Kiinnitä oikea paininjalka.

Onko neula liian pieni käytetylle langalle? Vaihda neula.

Liikkuuko kangas ylös ja alas neulan mukana 
vapaaompelussa?

Alenna paininjalan nostokorkeutta painamalla vapaaompelukuvaketta ja sitten 
vähentämällä jalan nostokorkeutta.

Tikit ovat epätasaisia  
Onko langankireys oikein? Tarkista langankireys ja ylälangan pujotus.

Käytätkö liian paksua tai epätasaista lankaa? Vaihda lanka.

Onko alalanka puolattu tasaisesti? Tarkista puolaus (ks. s. 2:8).

Onko käytössä oikea neula? Kiinnitä neula oikein kappaleen 2 ohjeen mukaan.

Kone ei syötä tai syöttää epätasaisesti
Onko kone langoitettu oikein? Tarkista langoitus ja pujota tarvittaessa langat uudelleen (ks. s. 2:5).

Onko syöttäjään kerääntynyt pölyä? Irrota pistolevy ja puhdista syöttäjä harjalla.

Kirjontakuvion alapinnalle muodostuu lankalenkkejä?
Onko kuviosta tullut niin paksu, ettei kangas 
pääse liikkumaan vapaasti jalan alla?

Lisää paininjalan puristusta SET-valikon kirjonta-asetuksissa asteittain, kunnes 
ongelma on ratkennut.

Kuvio vääristyy
Onko kangas pingotettu kunnolla? Kangas on pingotettava tiukaksi.

Onko sisäkehä painettu kunnolla ulkokehän sisään? Pingota kangas niin, että sisä- ja ulkokehä ovat täysin kohdakkain.

Onko kirjontavarren lähialue vapaa? Tarkista kirjontalaitteen lähialue ja kalibroi kone uudelleen.

Kuvio rypistyy
Onko kangas tuettu kunnolla? Käytä aina tekniikalle tai kankaalle oikeantyyppistä tukikangasta.

Kone ei kirjo?
Onko kirjonlaite kunnolla kiinni koneessa? Tarkista, että kirjontalaite on paikallaan kojevastakkeessa?

Onko koneessa väärä kehä? Vaihda oikea kehä.

Järjestelmäraportti
Näkyykö koneessasi järjestelmäraportti-
ikkuna?

Kun näytölle tulee ponnahdusikkuna, jossa on järjestelmäraportti, Selaa esiin 
Omat tiedostot/Raportit ja etsi tiedosto (SystemReport01.dmp tai suurempi 
luku).  Tallenna tiedosto USB-tikulle. Lähetä osoitteeseen product.improvement@
husqvarnaviking.com tiedosto ja tiedot työvaiheestasi ponnahdusikkunan 
ilmestyessä näkyviin. Poista sen jälkeen tämä tiedosto koneestasi.
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Usein käytetyt kuvakkeet .........................................................3:12
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Vahvistettu napinläpi ...............................................................4:15
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Vaihda leikekirjontaneulaan ....................................................8:10
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Vapaaompelu, liukuva ...................................................... 4:3, 4:17
Vapaaompelutekniikka...............................................................4:3
Vapaatikkaus .............................................................................4:17
Vapaavarsi ............................................................................ 1:8, 2:3
Vetoketjujalka E........................................................................1:10
Vintage-ompeleet .....................................................................1:15
Virtajohdon ja jalkasäätimen liittäminen ................................2:2
Virtajohdon ja jalkasäätimen liitännät .....................................1:8
Virtajohto ....................................................................................1:9
Virtajohto, yhdistäminen ...........................................................2:2
Voitelu ........................................................................................10:2
Välilehdet ......................................................................4:2, 4:3, 5:3
Värialue ........................................................................................6:2
Värialueluettelo ............................................................6:5, 8:2, 8:5
Värillinen kosketusnäyttö ...........................................1:8, 3:4, 3:6
Värillisen kosketusnäytön kuvakkeet .......................................7:4
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Yhdistäminen ...................................................................... 4:8, 4:9
Yksivärinen ............................................................3:2, 8:2, 8:4, 8:8
Yleiskuva ompeleista ....................................................... 1:8, 1:11
Yleiskuva ............................................................................ 1:8–1:16

Kirjontakehä ............................................................................. 6: 2
Kirjomistila ................................................................................ 8:2
Kirjontalaite ........................................................................1:9, 6:2
Kone ........................................................................................... 1:8
Kosketusalue ......................................................................3:4–3:5

Yleisneula ..................................................................................2:11
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Muut kuin alkuperäiset osat ja tarvikkeet
Takuu ei kata vikoja eikä vahinkoa, joka on aiheutunut muiden kuin alkuperäisten lisätarvikkeiden tai osien käytöstä.

TEKNISET TIEDOT
Ompelunopeus enintään 
1050 tikkiä minuutissa.

Nimellisjännite 
100–240V/ 50–60Hz

Nimellisvirrankulutus 
<100W

Valo 
Led-valot

Jalkasäädin 
Malli: FR2 
Valmistaja: Shanghai Binao Precision 
Mould Co., Ltd.

Suojausluokka:  
II (Eurooppa)

Koneen mitat 
Pituus 440mm  
Leveys: 220mm  
Korkeus: 300mm

Nettopaino 
Pelkkä kone: 8,7 kg 
Kirjontalaitet: 3.2 kg

Pidätämme oikeuden muuttaa teknisiä tietoja ja tämän käyttöohjeen sisältöä ilmanennakkoilmoitusta.



Pidätämme oikeuden muuttaa teknisiä tietoja ja tämän käyttöohjeen sisältöä ilmanennakkoilmoitusta.

Olet hankkinut modernin, päivitettävän ompelukoneen. 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.

VIKING, KEEPING THE WORLD SEWING & Design, DESIGNER, 
DESIGNER TOPAZ, SEWING ADVISOR ja EXCLUSIVE SENSOR 
SYSTEM ovat KSIN Luxembourg II, S.ar.l.:n tavaramerkkejä.

HUSQVARNA ja ”H”-kruunu ovat Husqvarna AB:n tavaramerkkejä, ja niitä 
käytetään 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.

Manufacturer

VSM GROUP AB, SVP Worldwide

Soldattorpsgatan 3, SE-554 74, Jonkoping, SWEDEN
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