Lisäosat nyörinkiinnitykseen
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Compatible with #72

Perustiedot
Pakkauksessa
• 1× Nyöriohjain, aukon halkaisija 1,4 mm (ei merkintöjä)
• 1× Nyöriohjain, aukon halkaisija 1,8 mm (2 merkintää)
• 1× Nyöriohjain, aukon halkaisija 2,2 mm (3 merkintää)
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Käyttö
• Villalankojen, koristelankojen ja nyörien kiinnittäminen.
• Käsivarainen tai viivaimen avulla tikkaus.
Oman turvallisuutesi tähden
Ennen kuin otat käyttöön, lue käyttöohjeet tarkoin, lue myös koneesi
ohjekirjassa olevat ohjeet ja pidä molemmat aina saatavilla.

Käyttöohjeet
3
Nyörien kiinnittäminen
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Valmisteluvaiheet
> Paina ohjainlevy alhaalta ylöspäin paininjalan renkaaseen.
> Laske syöttäjä ala-asentoon.
> Kiinnitä paininjalka koneeseen ja valitse se koneen paininjalkavalikosta, jos
mahdollista.
> Säädä paininjalan korkeus siten, että se liikkuu vaivattomasti nyörin yli.
> Valitse nyöriin sopivan kokoinen ohjain. Käytettävän neulan
maksimipaksuus on nro. 90.
> Valitse suoraommel ja lyhyt tikinpituus.
Nyöriohjaimen käyttö
> Asta kangas paininjalan alle.
> Ompele yksi pisto ja vedä puolalanka ylös.
> Kierrä nyöri ylälangan ympärille siten, että se muodostaa lenkin.
> Päättele ompeleen alku vetämällä lenkki itseesi päin kankaalle ja
ompelemalla muutama pisto. (Kuva 1)
> Nosta paininjalka yläasentoon ja vedä nyöri varovasti paininjalassa olevan
ohjaimen aukosta läpi. (Kuva 2)
> Aseta työ paininjalan alle aloituskohtaan, laske paininjalka alas ja aloita
ompelu. Kelaa rullalla riittävästi nyöriä kankaalle, nyörin tulisi liikkua
esteettä ja syöttyä tasaisesti paininjalan nyöriohjaimeen. (Kuva 3)
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> Ohjaa nyöriä ompelusuuntaan nähden edestäpäin (Kuva 4). Jäykät nyörit
tulisi ohjata paininjalan takaa, muutoin ne saattavat muodostaa kierrettä ja
jumiutua ohjaimeen (Kuva 5). Älä kiinnitä nyörejä liian suurella
ompelunopeudella.
Valittuasi kirjottavan materiaalin ja minkälaista projetia olet
tekemässä, näytölle aukeaa suositukset sopivasta neulasta ja
paininjalasta.
> Valitse nyöriin sopivan kokoinen ohjain. Jos nyöri on liian paksua,
ommellessa kuuluu hakkaava ääni. Jos nyöri on liian ohutta, ompleleeseen
syntyy hyppytikkejä.
> Parhaan tuloksen saat käyttämällä suoraommelpistolevyä.
> Valitse neulastop-toiminnosta «Neula alas» jos mahdollista. Tämä
varmistaa ompeleen jatkumisen tarkalleen samasta kohdasta kankaan
kääntämisen jälkeen.
> Minimoi paininjalan ylös/alas liikettä säätämällä paininjalan puristus 0 tai
mahdollisimman alhaiseksi.
> Piirrä ompelulinja kankaaseen ennen ompelua merkintäkynällä tai liidulla.
> Vältä erittäin paksujen villalankojen, solmuisten sekä lankojen, joiden
paksuus vaihtelee käyttöä.
> Käytä monofilamenttilankaa silloin kun et halua ompeleen näkyvän.
> Jos nyöriin ei synny ommelta, laske paininjalka alemmaksi kääntämällä
paininjalassa olevaa säädintä.
> Jos paininjalka ei liiku vaivattomasti kankaan päällä, nosta paininjalkaa
ylemmäksi kääntämällä paininjalassa olevaa säädintä.
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