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Kun käytät sähkölaitetta, noudata perusturvallisuus-
määräysten lisäksi seuraavia ohjeita:

Tutustu kaikkiin ohjeisiin huolella ennen koneen käyttöä.

Koneen ollessa pois käytöstä kytke kone irti sähköver-
kosta irrottamalla pistoke pistorasiasta. 

HUOMIO
Suorita seuraavat toimenpiteet  aina kun kone ei ole
käytössä ja poistut koneen luota:

1. Katkaise virta koneesta poistuessasi koneen luota.

2. Kytke kone irti sähköverkosta heti käytön jälkeen ja
ennen koneen puhdistusta.

TURVALLISUUSSYISTÄ
Noudata seuraavia ohjeita: 

1. Laite ei ole tarkoitettu lasten leikkeihin. Noudata eri-
tyistä varovaisuutta kun lapset ovat koneen lähellä ja
valvo huolellisesti lasten koneen käyttöä.

2. Käytä konetta ainoastaan tässä ohjekirjassa kuvattuun
tarkoitukseen. Käytä ainoastaan käyttöohjeessa mai-
nittuja valmistajan suosittelemia lisävarusteita.

3. Älä käytä konetta, jonka johto tai pistoke on vahin-
goittunut, kone ei toimi häiröttä, kone on pudonnut
vahingoittunut tai kastunut. Toimita kone valtuutet-
tuun BERNINA-huoltoon. Takuukorjaukset suorittaa 
aina valtuutettu BERNINA-huolto.

4. Älä koskaan käytä konetta, jonka ilma-aukot ovat
tukossa. Pidä koneen ja jalkapolkimen ilma-aukot
puhtaina nukasta, pölystä ja kankaanjätteistä.

5. Pidä sormet poissa liikkuvista osista, erityisesti neulan
alueella.

6. Käytä aina alkuperäistä Bernina pistolevyä. Väärä 
pistolevy saattaa aiheuttaa neulan katkeamisen.

7. Älä käytä vääntyneitä neuloja.

8. Älä vedä tai työnnä kangasta ompelun aikana. Se
saattaa aiheuttaa neulan katkeamisen.

9. Käännä virtakytkin 0-asentoon kun suoritat toimenpi-
teitä neulan alueella, kuten langoitus, neulan vaihto,
puolakotelon irrottaminen ja asettaminen paikoilleen,
paininjalan vaihto jne.

10. Kytke kone pois sähköverkosta kun irrotat kansia,
voitelun yhteydessä tai suorittaessasi ohjekirjassa
mainittuja huoltotoimenpiteitä.

11. Älä pudota tai vie mitään esineitä koneessa oleviin
aukkoihin.

12. Älä käytä konetta ulkoilmassa.

13. Älä käytä konetta tilassa, jossa on käytössä aerosol
(spray) tuotteita tai muita räjähdysalttiita aineita.

14. Kytkiessäsi konetta pois päältä, käännä kaikki kytki-
met 0-asentoon.Sen jälkeen irrota pistotulppa pisto-
rasiasta.

15. Älä irrota pistotulppaa pistorasiasta johdosta
vetämällä. Tartu pistokkeeseen, ei johtoon.

16. Koneen väärinkäytöstä aiheutuneet vahingot ovat
käyttäjän vastuulla.

17. Tämä laite on varustettu kaksoiserityksellä. Tutustu
allaoleviin ohjeisiin.

KAKSOISERISTETTYJEN
LAITTEIDEN HUOLTO
Kaksoiseristetyssä laitteessa on maadoituksen sijasta
kaksi eristysjärjestelmää, eikä siihen saa lisätä mitään
maadoittavia osia. 

Kaksoiseristetyn laitteen huolto vaatii järjestelmän perin-
pohjaista tuntemusta, joten laite tulee antaa huolletta-
vaksi lailliseen huoltopisteeseen. Käytä ainoastaan alku-
peräisiä varaosia. Kaksoiseristetty tuote on merkitty 
joko kahdella sanalla ”Double insulation” /”
Double insulated” tai merkillä         

SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET!
Tämä laite on tarkoitettu kotitalouskäyttöön.

Turvallisuusmääräykset

TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSET
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BERNINA Ompelu- ja Kirjontajärjestelmä on hankinta, josta tulee olemaan Sinulle

iloa vuosiksi eteenpäin.

Asiakastyytyväisyys on ollut perheyhtiömme johtoajatus jo yli 100 vuotta ja jatkan

tätä perinnettä tuottamalla sveitsiläisiä laatutuotteita, tulevaisuuteen tähdättyä 

ompeluteknologiaa ja vertaansa vailla olevaa asiakaspalvelua.

Uudet Bernina-perheen ompelukoneet antavat Sinulle mahdollisuuden valita juuri

ne ominaisuudet mitä ompelutöissäsi vaadit.

Nimensä mukaisesti ”artista” ompelukoneilla luot todellisia taideteoksia. artista-

koneet eivät aseta rajoja luovuudellesi ja niiden avulla pystyt toteuttamaan ideasi

upeiksi ja laadukkaiksi töiksi.

Tämän lisäksi Berninalla on tarjottavana laaja valikoima erilaisia lisätarvikkeita

sekä hyödyllisiä julkaisuja täynnä uusia ompeluideoita.

Olen todella iloinen voidessani toivottaa Sinut tervetulleeksi Bernina-perheeseen.

www.bernina.com
Fritz Gegauf Ltd. · BERNINA Sewing Machines · CH-8266 Steckborn/Switzerland

”Tervetuloa

BERNINA-

perheeseen”

H.P.Ueltschi
Bernina-ompelukonetehtaan

omistaja
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4 Koneen osat

Koneen osat
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5Koneen osat

1 Etuluukku
2 Pistolevy
3 Erikoistarvikkeiden kiinnitysalusta
4 Parsinkehyksen kiinnitysaukko
5 Paininjalka
6 Neulanruuvi
7 Langanohjain
8 Neulalangoitin
9 Langanvetäjän suojus

10 Langoitusväylä
11 Langanvetäjä
12 Puolauksen kiristin
13 Päättelynäppäin
14 F-näppäin (vapaanäppäin)
15 Kuvion loppu
16 Näyttöruutu
17 Puolauslaite päällä/pois ja 

langankatkaisin
18 Hyötyommelnäppäin
19 Napinläpinäppäin
20 Koristeommelnäppäin
21 Kirjaimet
22 Kirjontanäppäin
23 Tikkausompeleet
24 CLR-näppäin (peruutus)
25 MEM-näppäin (muisti)
26 Neulastop ylös/alas
27 Neuvot ”?”
28 TC-näppäin (opastus/ohjeet)
29 Tikinleveyden säädin
30 Tikinpituuden säädin
31 Neulanasento
32 Smart-näppäin
33 Setup-näppäin
34 Eko-näppäin
35 Polvinostimen kiinnitysaukko 
36 Paininjalan nostin (manuaalinen)
37 Kantokahva
38 Lankatapit
39 Apupöydän kiinnitin
40 Langankatkaisin
41 Paininjalan puristuksen säädin
42 Käsipyörä
43 Virtakatkaisin päällä/pois
44 Verkkojohdon liitäntäpistoke
45 Syöttäjän alaslaskin
46 Jalkapolkimen liitäntäpistoke
47 Kirjontalaitteen (erikoisvaruste) 

liitäntäpistoke
48 Pistoke tietokoneliitännälle
49 Langankireyden säädin
50 Suurennuslasin pidike

Vasen sivu

Oikea sivu
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6 Valmisteluvaiheet

Kantolaukku
· suojaa konetta pölyltä ja kolhuilta
· tarvikkeiden säilytystila    

Varusteet
· jalkapoljin
· käyttöohjeet
· verkkojohto
· polvinostin (FHS) 
· apupöydän ohjain 
· apupöytä (kiinnitettynä) 

Nosta apupöytää hieman ja irrota laukusta.

Kantolaukun irrottaminen
· tartu laukkuun molemmista sivuista ja nosta ylöspäin

Kantolaukku

Tarvikerasia
Vakiovarusteet *
· 4 puolaa 
· 130/705 neulalajitelma
· ratkoja
· pieni ruuvimeisseli
· puhdistussuti
· riippuohjain
· kaksoisautomaattijalka #1
· overlock-jalka #2
· napinläpijalka #3
· automaattinapinläpijalka #3A
· vetoketjujalka #4
· piilo-ommeljalka #5
· koruommeljalka #6
· farkkujalka #8
· korkeuden tasoituslevy
· pystysuora lankatappi
· 3 lankarullan pidikekiekkoa
· vaahtomuovialusta

* valikoima saattaa vaihdella eri maiden välillä
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7Valmisteluvaiheet

Enemmän työskentelytilaa
· apupöytä lisää työsken-

telytilaa
· vapaavarsi putkimaisille

töille, kuten housun lah-
keet ja hihan suut

Kiinnittäminen
· työnnä apupöytää vapaa-

varren yli ja paina tuke-
vasti kunnes pöytä luk-
kiutuu pidikkeeseen 

Verkkojohto on sijoitettu kantolaukkuun
· kytke pistoke A koneeseen ja pistoke B

pistorasiaan

Jalkapolkimen liitäntäjohto
· kytke pistoke C koneeseen

Jalkapoljin säätelee ompe-
lunopeutta.
· neula voidaan nostaa tai

laskea alas painamalla
jalkapolkimen etureunaa
kantapään avulla

Paininjalan nostaminen ja
laskeminen
· polvinostin nostaa ja las-

kee paininjalan
· siirrä polvinostinta

oikealle polvesi avulla
· paininjalka nousee ylä-

asentoon
· syöttäjä laskeutuu sa-

manaikaisesti alas
· syöttäjä nousee ylös

ensimmäisen tikin myötä

Apupöytä

Verkkojohto

Jalkapoljin
Liitäntäjohto
· kierrä johto kelan

ympärille
· aseta pistoke aukkoon A

Ommeltaessa
· kierrä johto auki halua-

maasi pituuteen ja aset-
tele väylään B tai C

Virtakatkaisin
Katkaisin sijaitsee käsipyörän
puolella.
· 1 kone on päällä
· 0 kone on pois päältä

Ompeluvalo toimii Setup-ohjel-
man avulla.

Tutustu turvallisuus-
määräyksiin.

Polvinostin (FHS Free Hand System)  
Polvinostimen kiinnittämi-
nen
· polvinostin sijaitsee kan-

tolaukussa
· vie nostin pohjalevyssä

olevaan kiinnitysaukkoon
· polvinostimen käytön tuli-

si sujua tavanomaisessa
istuma-asennossa    

Huom: 
Bernina-kauppiaasi voi
tarvittaessa säätää polvi-
nostimen asentoa.

neula ja paininjalka
ylimmässä asennossa)   

Irrottaminen
· vedä pöytää vasemmalle

ja irrota

Apupöydän reunaohjain
· vie ohjain uraan

(apupöydän alapuolella)
oikealta

· ohjainta voidaan säätää
vapaasti koko pöydän
leveydeltä

Mitta-asteikko
· numero ”0” vastaa kes-

kimmäistä neulanasentoa
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Huom:
Normaalitöissä alalankaa ei
tarvitse nostaa ylös, sillä 
langanpää on sopivan pitui-
nen ompelun aloittamiseen. 

Valmisteluvaiheet

Irrottaminen
· nosta neula yläasentoon
· käännä virtakatkaisin 0-

asentoon
· avaa etuluukku
· tartu puolakotelon

läppään
· poista puolakotelo

Puolakotelo

Paikoilleen asettaminen
· pidä kiinni puolakotelon

läpästä
· puolakotelon aukon tulee

osoittaa ylöspäin
· vie puolakotelo sukkulaan

kunnes se lukkiutuu pai-
koilleen

· sulje etuluukku

Alalangan katkaisin
· aseta puolakotelo pai-

koilleen
· katkaise lanka langan-

katkaisijalla A

Puolan asettaminen puolakoteloon

Langasta vedettäessä puo-
lan tulee pyöriä myötäpäi-
vään.

Aseta puola puolakoteloon
siten, että lanka kiertyy
myötäpäivään.

Vedä lankaa vastapäivään
ja vie loveen.

Vie lanka vasemmalle jou-
sen alle kunnes se
asettuu jousen päässä ole-
vaan T-muotoiseen loveen.

Alalangan puolaus

Alalangan puolaus
· käännä virtakatkaisin

päälle
· aseta tyhjä puola puo-

lausakseliin

Tutustu turvallisuus-
määräyksiin !

Langankatkaisin
· katkaise lanka langan-

katkaisijalla

Puolaaminen
· seuraa nuolen suuntaa ja vie lanka takimmaisen ohjai-

men kautta puolauksen kiristimen ympäri
· vie langanpää puolan sisempään reikään ja pidä lan-

gasta kiinni
· paina puolauksen kytkin puolaa vasten 
· paina jalkapoljinta
· moottori pysähtyy automaattisesti kun puola on täynnä
· irrota puola
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9Valmisteluvaiheet

Paininjalan irrottaminen
· nosta neula ja paininjal-

ka ylös
· käännä virtakatkaisin 

0-asentoon

Paininjalan kiinnittäminen
· aseta paininjalka

kartionmuotoiseen pidik-
keeseen

· paina kiinnityssalpa alas

Kiinityssalpa
· nosta kiinnitysalpa ylös
· irrota paininjalka

Neulan irrottaminen
· nosta neula ylös
· laske paininjalka ala-asentoon
· löysennä neularuuvia
· vedä neula alas ja poista 

Neulan asettaminen paikoilleen
· neulan litteän puolen tulee osoittaa taaksepäin
· vie neula niin ylös kuin mahdollista
· kiristä neularuuvi

Tutustu turvallisuusmääräyksiin !

Neulan vaihto

Paininjalan vaihto

Tutustu turvallisuus-
määräyksiin!

Pystysuora lankatappi
· lisälankatappi löytyy 

tarvikerasiasta
· aseta lankatappi koloon

oikealta vasemmalle
· poista tappi vetämällä

sitä oikealle
· kätevä apuväline käytet-

täessä useampaa lankaa,
esim. ompelu kaksois-
neulalla

· langan syöttö rullalta
sujuu tasaisesti

· pystysuoran lankatapin
käyttö estää metallilan-
kojen takertumisen

Lisälankatappi
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10 Valmisteluvaiheet

Ylälangan pujotus

Lankarullan asettaminen paikoilleen
· nosta neula ja paininjalka yläasentoon  
· käännä virtakatkaisin asentoon  «0» (pois päältä)
· aseta vaahtomuovinen rullanaluskiekko tappiin 
· aseta lankarulla tappiin (rulla pyörii myötäpäivään)
· Valitse halkaisijaltaan lankarullan kokoinen pidikekiek-

ko. Pidikekiekon tulee lukita lankarulla paikalleen.
· vie lanka takimmaiseen ohjaimeen A
· pujota ylälanka kiristysuraan 

Alas
· vedä lanka alas langanvetäjän suojuksen oikealta puo-

lelta B

Ylös
· vedä lanka ylös suojuksen vasemmalta puolelta nuolen

osoittamassa suunnassa 

Alas
· pujota lanka alas ohjainten D ja E läpi

Neulalangan langoitin

Langoittimen koukku
· laske paininjalka ala-

asentoon
· aseta lanka koukun A

taakse ja pidä kevyesti
kiinni

Langoittimen vipu
· laske vipu B ala-asento-

on

Lanka neulan eteen
· vie lanka neulan eteen C
· vie lanka alhaalta ylös

kunnes se osuu langoitti-
men koukkuun  

Vapauta vipu
· päästä irti vivusta B ja

langasta
· vedä lankasilmukka neu-

lansilmän läpi

Alalangan nostaminen
Alalangan nostaminen
· mikäli alalanka katkaistaan langankatkai-

sijalla (sivu 8), sitä ei tarvitse nostaa ylös
· pidä ylälangasta kiinni
· ompele yksi pisto
· vedä ylälangasta, jolloin alalanka nousee

ylös pistolevyn aukosta
· vie molemmat langat paininjalan loven

kautta taakse
· katkaise langanpäät langankatkaisijalla

Tutustu turvallisuus-
määräyksiin !

Huom:
Tietyissä erikoistöissä
alalanka on nostettava ylös
pistolevyn aukosta.
Käytettäessä alalangan
katkaisijaa lanka jää sopi-
van pituiseksi useimpia
ompelutöitä varten.

C

D

E

B

A

BA_165_finn  16.4.2004  9:36 Uhr  Seite 10

 
030787.52.09_0401_a165_FI



Syöttäjän säätönappula käsipyörän ala-
puolella
Säädin pohjalevyn pinnan tasalla = ompe-
luasento
· kaikki koneen syöttämät työt     

Säädin alaspainettuna = syöttäjä ala-asen-
nossa
· käsivarainen ompelu (parsinta, käsiva-

rainen kirjonta ja tikkaus)
· kirjonta kirjontalaitteella

25 20 10 252010

1 5/8 1/4 15/81/4

11Valmisteluvaiheet

Langankatkaisin
Langankatkaisin koneen rungossa
· laske paininjalka alas
· vedä molemmat langat edestä taaksepäin

langankatkaisijaan
· langat vapautuvat kun ompelet ensim-

mäisen tikin   

Pistolevy
Pistolevyn ohjausviivat
· pistolevy on merkitty pitkittäisviivoilla

millimetreissä ja tuumissa
· millimetriasteikko on pistolevyn edessä,

tuuma-asteikko takana
· asteikko vastaa neulan ja viivan välistä

etäisyyttä
· neulan lävistyskohta on asento 0 (=neu-

lanasento keskellä)
· asteikot on merkitty pistolevyn oikealle

ja vasemmalle puolelle

Syöttäjä

Paininjalan puristus

Peruspuristus
· normaalityöt

Löysempi puristus
· trikoo ja löysäkudoksiset

neulokset, tikkaus
· estää sauman venymisen
· säädä puristus siten, että

kangas kuitenkin syöttyy
moitteettomasti

Voimakkaampi puristus
· ohuet, liukkaat kankaat,

tikkaus
· parantaa kankaan syöt-

töä ja estää saumojen
kiristämisen  

Säätökiekko koneen run-
gossa
· paininjalan puristuksen

säädin sijaitsee koneen
vasemmassa sivussa

· ohjausviivojen avulla saumojen ohjaami-
nen käy tasaisesti

· vaakasuorat viivat helpottavat mm.
napinläpien ompelua

· Irroita pistolevy painamalla voimakkaasti
sen oikeasta takakulmasta 
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12

Langankireys

Valmisteluvaiheet

Langankireys on säädetty valmiiksi tehtaalla käyttämällä
2-kierteistä polyester-lankaa (100/2). Muun tyyppinen
lanka saattaa vaikuttaa tikinmuodostukseen ja sitä voi-
daan korjata säätämällä langankireyttä.

Erikoislangat, kuten kirjonta- ja koristelangat vaativat
usein kireyden säätöä. Langankireyttä säädetään käytet-
tävän langan, ommeltavan materiaalin ja ompeleen
mukaan.

Perussäätö  
· kone on perussäädöllä kun

säätökiekon punainen viiva on
koneen merkkiviivan kohdalla A

· kireyttä ei tarvitse säätää normaa-
litöitä varten

· erikoistöitä varten kireyttä voidaan
säätää materiaalin mukaan

Kireyden löysentäminen
· säädä kireys 3–1 välille

Kireyden lisääminen
· säädä kireys 5–10 välille

Esimerkki:

Kireys Neula

Metallilanka noin 3 90

Filamenttilanka noin 2–4 80

A
3

5
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13Ommelryhmät

Hyötyompeleet

Koristeompeleet

Napinlävet
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14 Ommelryhmät

Tikkausompeleet

Kirjaimet
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15Paininjalat

Paininjalat

9
Parsintajalka
Parsinta, nimikointi, käsi-
varainen kirjonta
syöttäjän ollessa alhaalla 

32

BERNINA erikoispaininjalat

Peruspaininjalkalajitelma soveltuu yleisimpiin ompelutöi-
hin. Berninan erikoispaininjalat on suunniteltu tiettyjä
työvaiheita varten ja suosittelemme niiden käyttöä eri-
koistöissä, kuten vanutikkaus, pitsireunukset, koriste-
työt merkitseminen jne.

Erikoispaininjalkoja on saatavana BERNINA-liikkeistä.

32
7-urainen koho-ommeljalka
Hiuslaskokset ohuessa villa-
ja puuvilla-kankaassa 2mm
kaksoisneulalla

9

Esimerkkejä erikoispaininjaloista:

1

4 5

2
Overlock-jalka
Overlock-saumat,  
reunojen huolittelu            

3
Napinläpijalka 
Napinlävet

3A
Automaattinapinläpijalka 
Napinlävet sileissä materiaa-
leissa 
Parsintaohjelma

4
Vetoketjujalka
Vetoketjujen kiinnitys 

5
Piilo-ommeljalka
Piilo-ommelpäärmeet, 
reunatikkaukset

1
Kaksoisautomaattijalka
Hyöty- ja koristeompeleet

6

6
Koruommeljalka 
Kirjonta, applikointi,
satiiniommelsaumat, 
monogrammit

8
Farkkujalka
Suorat ompeleet paksuissa
ja kovissa materiaaleissa

8

32
3A

BA_165_finn  16.4.2004  9:36 Uhr  Seite 15

 
030787.52.09_0401_a165_FI



Hyötyompeleet16

Hyötyompeleiden käyttö
1 Suoraommel

Kaikki joustamattomat kankaat.
Kaikki suoraommeltyöt.

2 Siksak
Useimmat kangastyypit. Yksinkertaiset
siksak-työt, kuten ohuiden kankaiden
huolittelu, kuminauhan ja pitsin kiinni-
tys ja applikointi.

3 Vari-overlock
Pääasiassa ohuet trikoot, joustavat 
huolittelusaumat ja päärmeet.

4 Kaariommel
Useimmat materiaalit. Paikkaaminen,
korjaus ja saumojen vahvistaminen.

5 Päättelyommel
Kaikenlaiset kankaat. Päättelee suora-
ommelsaumojen alun ja lopun.

6 Vahvistettu suoraommel
Vahvistetut saumat paksuissa ja jäykis-
sä kankaissa.

7 Vahvistettu siksak
Vahvistetut saumat paksuissa kankais-
sa. Näkyvät saumat ja päärmeet, 
koristetikkaukset.

8 Kenno-ommel
Interlock ja pehmeät materiaalit. 
Näkyvät saumat ja päärmeet.

9 Piilo-ommel
Useimmat materiaalit. Piilo-ommel-
päärmeet, simpukkareunat ohuissa
materiaaleissa, koristesaumat.

10 Kaksois-overlock
Kaikenlaiset neulokset. Ompelee ja
huolittelee reunat yhdellä työvaiheella.

11 Erittäin joustava ommel
Avoimet saumat erittäin joustavissa
materiaaleissa, kuten lycra.

12 Poimutusommel
Useimmat materiaalit. Poimuttaminen
kumilangalla. Liitossaumat.

13 Jousto-overlock
Keskivahvat neulokset, frotee ja tuke-
vat kudotut kankaat.Huolittelusaumat,
yhdistävät tasosaumat.

14 14 Trikoo-ommel
Luonnonkuidut, sekoite- ja synteettiset
materiaalit sekä ohuet neulokset.
Näkyvät saumat ja päärmeet. Trikoo-
/interlock-vaatteiden korjaaminen.

15 Universal-ommel
Paksut materiaalit, kuten huopa ja
nahka. Tasosaumat, näkyvät saumat,
kuminauhan kiinnitys, koristesaumat.

16 3-askelsiksak
Kudottujen kankaiden huolittelu, 
reunojen vahvistaminen, kuminauhan 
kiinnitys, koristesaumat.

17 Lycra-ommel
Molempiin suuntiin joustavat materiaa-
lit, yhdistävät tasosaumat ja päärmeet,
vahvistavat saumat alusasuissa.

18 Jousto-ommel
Kaikki joustavat materiaalit, avoimet
saumat urheiluasuissa.

19 Vahvistettu overlock
Keskivahvat ja paksut neulokset, fro-
tee, yliluottelu, yhdistävät tasosaumat.

20 Neule-overlock
Paksuille ja joustaville, koneella tai.
käsin tehdyille neuloksille. Reunojen
ompelu ja huolittelu samalla kertaa.
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Hyötyompeleet/napinlävet 17

21 Harsinta
Saumojen ja päärmeiden harsinta.

22 Yksinkertainen parsintaohjelma
Automaattinen parsinta ohuille ja 
keskivahvoille kankaille.

23 Vahvistettu parsintaohjelma
Automaattinen parsinta paksuille 
kankaille.

24 Trenssi
Taskujen suut, vyölenkit.

25 Trenssi
Taskujen suut, vyölenkit.

Lisätietoja hyötyompeleiden käytöstä saat 
artista 165 Ompeluoppaasta, sivut 2-20.

Napinlävet
51 Perusnapinläpi

Ohuet ja keskivahvat kankaat. Puserot,
paidat, housut, liinavaatteet jne.

52 Perusnapinläpi, kapea
Ohuet ja keskivahvat kankaat. Puserot,
paidat, mekot, housut, lasten vaatteet
jne.

53 Joustava napinläpi
Kaikki joustavat materiaalit puuvillasta,
silkistä ja synteettisistä kuiduista.

54 Pyöristetty napinläpi, normaali salpa
Kaikki keskivahvat ja paksut kankaat.
Takit, jakut ja sadevaatteet.

55 Pyöristetty napinläpi,
useista pistoista muodostuva salpa
Kaikki keskivahvat ja paksut kankaat.
Takit, jakut ja sadevaatteet.

56 Vaatturin napinläpi, normaali salpa
Paksut, joustamattomat kankaat.
Jakut, takit, housut, vapaa-ajan vaat-
teet jne.

57 Vaatturin napinläpi, terävä salpa
Joustamattomat materiaalit, jakut,
takit ja vapaa-ajan asut.

58 Vaatturin napinläpi, 
useista pistoista muodostuva salpa
Paksut, joustamattomat kankaat.
Takit, jakut ja vapaa-ajan asut.

59 Suoraommelnapinläpi
Satiinitikattujen napinläpien vahvista-
minen, napinlävet nahassa ja mokassa.

60 Napinkiinnitysohjelma
2- ja 4-reikäisten nappien kiinnitys.

61 Sirkka kapealla siksakilla
Nyörien ja kapeiden nauhojen pujotus-
väylät, koristetyöt.

62 Sirkka suoraompeleella
Nyörien ja kapeiden nauhojen pujotus-
väylät.

Lisätietoja napinläpien käytöstä saat 
artista 165 Ompeluoppaasta, sivut 21-30.
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18 Yleisohjeet

Näyttöruutu
artista toimii ulkopuolisten näppäimien ja näyttöruudun avulla.

Koneen kytkeminen päälle
· kytke virtakatkaisin asen-

toon ”1”

Aloitusruutu 
· tervetuloa
· näkyy noin 3 sekunnin ajan
· voidaan ohittaa Setup-toiminnolla

Hyötyommelruutu
· ilmestyy näkyviin aloitusruudun jäl-

keen
· näyttöruudussa näkyy:

A – paininjalan osoitin
B – neulastopin asento
C – ”F”-näppäimen toiminto
D – valittu ommel ja numero
E – tikinleveys (perussäätö aina

näkyvissä)
F – neulanasento (11 vaihtoehtoa)

G – selailunuolet ylös/alas
H – tikinpituus (perussäätö aina

näkyvissä)
I – selailunuolet toiminnoille
J – ompeleet numeroittain

(valittu ommel on tummennettu)
K – toiminnot

· toimintojen selailunuoli

A B C D E

F

G
H

IJK

165
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19Yleisohjeet

Ommelvalinta/ompeleiden näyttö/toiminnot ruudulla
Ompeleen valinta
· paina haluamaasi ommelta
· ommel näkyy tummennettuna          
· ruudulla näkyy ommel ja sitä

vastaava numero

Tikinleveyden muuttaminen
· käännä ylempää säädintä

· muutettu leveys näkyy tikinlevey-
den asteikossa tummana palkkina
(perussäätö vilkkuu palkissa)

· ommel näkyy muutetulla säädöllä
· tikinleveyttä voidaan muuttaa 0-5,5

mm välillä
· asteikko osoittaa automaattisesti 

0-5

Tikinpituuden muuttaminen
· käännä alempaa säädintä

· muutettu pituus näkyy tikinpituu-
den asteikossa tummana palkkina

· perussäätö vilkkuu palkissa (3 mm)
· tikinpituutta voidaan muuttaa 

0-5 mm välillä useimmille ompeleil-
le 

Valitun ompeleen näyttö (tikinlevey-
den näytöstä vasemmalla)
· ompeleen numero on aina

nähtävissä ruudun yläosan keskellä
· ompeleen numero näkyy ommelku-

van vasemmassa yläreunassa,
ruudun yläosan keskellä

Toimintojen valinta
· paina valitsemaasi toimintoa
· toiminto näkyy tummennettuna 

(voit valita eri toimintoja samanai-
kaisesti)

· selaile lisätoimintoja painamalla
toimintojen selailunuolta

· halutessasi aktivoi toinen toiminto
· paina nuolta ja selaa uudelleen
· toimintoriviä voidaan muokata

Setup-ohjelmassa
· lisätietoja toiminnoista, sivut 22-28

Neulanasennon muut-
taminen
· paina oikeaa tai

vasenta neulanasen-
non näppäintä 

· jokainen painallus
siirtää neulaa yhden
askeleen valittuun
suuntaan

Paininjalan osoitin
· suositeltava painin-

jalka ja sen numero
näkyvät ruudulla

Paluu perussäätöihin
· paina ulkopuolista

clr-näppäintä
· ommel palautuu

perussäätöönsä

Neulastopin säätö
· paina neulastop-

näppäintä
· nuoli osoittaa alas-

päin
· neula jää ala-asen-

toon koneen pysäh-
tyessä

· paina neulastop-
näppäintä uudel-
leen - neulastop
palautuu yläasento-
on (nuoli osoittaa
ylöspäin)

BA_165_finn  16.4.2004  9:36 Uhr  Seite 19

 
030787.52.09_0401_a165_FI



20 Yleisohjeet

Ompeleiden valinta

Vahvistaminen ja siirtyminen seuraa-
vaan ruutuun
· hyväksy painamalla ”OK”
· paina esc
· valittu ommel näkyy ruudulla
· ommel on aktivoitu (tummennettu)

Paluu edelliseen ruutuun
· paina esc
· edellinen näyttö tulee esille
· numerolla valittua ommelta ei huo-

mioida ilman vahvistusta

Huom:
Mikäli valittua ommelnumeroa ei ole
olemassa, näyttö ei reagoi.

Nopea valikon valinta

Suoravalinta selailemalla ylös/alas
· paina nuolta (alas)
· selaile ruudun eri ompeleita
· ylärivi häviää näytöltä
· kaksi seuraavaa riviä siirtyy ylös
· uusi ommelrivi näkyy näytön ala-

osassa
· paina nuolta (ylös)

· ensimmäinen rivi tulee jälleen
näkyviin

· selailutoimintoa (ylös/alas)
käytetään eri ompeleiden haussa ja 
selailussa

· valitse ommel ja paina

Ompeleet voidaan valita kahdella eri tavalla:

Hyötyompeleet Napinlävet

Kirjaimet 

Koristeompeleet 

Kirjonta

Tikkausompeleet

Ompeleiden valinta numeroiden 
avulla
· paina toimintoa ”0-9”
· näyttöruutu muuttuu numero-

ommelvalinnaksi
· paina numeroita ja valitse haluama-

si ommel
· valittu ommel näkyy ylärivissä

Korjaus
· korjaa virheet tai väärä valinta

painamalla poista-näppäintä (del),
joka sijaitsee ylhäällä oikealla

· kursori siirtyy vasemmalle ja poistaa
numeron 

· valitse uusi numero

Ulkopuoliset näppäimet
· paina näppäintä
· ohjelma on valittu
· ensimmäinen ommel/ommelohjel-

ma tai -ryhmä ilmestyy ruudulle

Hyötyommelnäppäin
· hyötyommelvalikko on näkyvissä
· suoraommel ylhäällä vasemmalla

on aktivoituna
· näyttöruudulla näkyy 15 hyötyom-

melta
· voit selailla lisäompeleita nuolien

avulla 

BA_165_finn  16.4.2004  9:36 Uhr  Seite 20

 
030787.52.09_0401_a165_FI



21Yleisohjeet

Koristeommelnäppäin
· koristeommelvalikko on näkyvissä
· kuviotyyppi on valittavissa
· 5.5 mm leveät koristeompeleet
· valitse ja paina haluamasi ommel-

ryhmä
· valittu ommelryhmä on näkyvissä

Napinläpinäppäin
· napinläpivalikko on näkyvissä,

sisältäen sirkka- ja napinkiinni-
tysohjelmat

Kirjainnäppäin
· kirjainvalikko on näkyvissä
· valitse ja paina haluamasi kirjain-

tyyli

Tikkausommelnäppäin
· valikko näkyy ruudulla
· paina symbolia ja aktivoi tik-

kausompeleet

Setup-toiminto
· paina ulkopuolista Setup-näppäintä
· valikko tulee esille
· koneen säätöjä voidaan muokata

Setup-toiminnolla
· voit luoda henkilökohtaisen ohjel-

man yhdistelemällä ompeleita ja
toimintoja

· käyttöruutu (henkilökohtainen
ohjelma) voidaan tallentaa muistiin

· tallennettu käyttöruutu voidaan
avata milloin tahansa

· muokatut säädöt voidaan peruuttaa
milloin tahansa
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22 Toiminnot

Ulkopuoliset toimintonäppäimet
clr-näppäin (peruutus)
· paina clr-näppäintä
· tikinpituus, -leveys ja neulanasento

palautuvat perussäädöille
· useimmat toiminnot poistuvat 

muistista (kts. Yksittäistoiminnot)

mem-näppäin (muisti)
· paina muisti-näppäintä
· muisti on auki ja näkyy ruudulla
· muistipalkki korvaa kolmannen

ommelrivin ruudulla
· kts. kappale ”Muisti”
· paina mem-näppäintä uudelleen ja

sulje muisti
· lisätietoja muistista, sivut 38-43

Neulastopin säätö
· neulanstopin perussäätö on 

yläasento koneen pysähtyessä
· paina neulastop-näppäintä
· nuoli osoittaa ruudulla alaspäin
· neula jää aina ala-asentoon koneen

pysähtyessä
· paina näppäintä uudelleen ja pa-

lauta neulastop ylös

Neuvot ”?”
· paina näppäintä
· valitse ommel tai toiminto
· valittua ommelta tai toimintoa

koskevat neuvot ilmestyvät 
ruudulle

TC - Opastus/ompeluohjeet
· paina näppäintä
· näyttöön ilmestyy: 

Opastus (käyttöohjeet lyhyesti)
Ompeluohjeet (ohjeita kankaasta/
neulasta/ompelutekniikasta)

· valitse ja paina painiketta
· valitut ohjeet on aktivoitu

Neulanasento
· paina oikeaa tai vasenta neulan-

asennon näppäintä
· neula liikkuu oikealle tai vasem-

malle = nuolen suuntaan
· yhteensä 11 asentoa, 5 vasem-

malla, 5 oikealla ja 1keskellä

Smart-näppäin
· paina näppäintä
· ommel tallentuu valitulla tikinpi-

tuudella, -leveydellä ja neulan-
asennolla

· valitse uusi ommel, esim. napinläpi
· paina smart-näppäintä ja palaa

edellisen ruudun tallennettuihin
säätöihin

· smart-näppäimen avulla voit ”hyp-
piä” ompeleiden välillä ompelun
aikana

Setup
· paina Setup
· valikko on näkyvissä
· Setup-toiminnolla voit muokata

koneesi säätöjä
· voit luoda yksilöllisen valikon (hen-

kilökohtainen ohjelma) yhdiste-
lemällä ompeleita ja toimintoja

· valikko voidaan tallentaa ja avata
milloin tahansa

· muokatut säädöt voidaan peruut-
taa milloin tahansa

Eko-näppäin
· paina näppäintä
· energian kulutus pienenee 50%
· hyödyllinen ominaisuus kun työs-

kentely keskeytetään pidemmäksi
ajaksi

· kaikki säädöt pysyvät ennallaan,
jalkapoljin ei toimi

· säästää kuvaruutua  
· paina eko-näppäintä uudelleen ja

palauta kone normaalitilaan

Päättelynäppäin koneen rungossa
· paina näppäintä
· kone päättelee sauman alun ja

lopun
· kone ompelee taaksepäin niin

kauan kuin näppäintä
pidetään alaspainettuna

· napinläven pituuden ohjelmointi
· parsinnan ohjelmointi
· suoraompeleen päättelyohjelman

kytkin (ommel nro.5)
· aloitus/pysäytys-painike käytettäes-

sä kirjontalaitetta (lisävaruste)

Yksittäiskuvio (neulan yläpuolella)
· paina näppäintä
· kone pysähtyy seuraavan ommelku-

vion lopussa

F-näppäin (vapaavalintainen toimin-
tonäppäin neulan yläpuolella)
· näppäin voidaan ohjelmoida valitul-

le toiminnolle Setup-valikossa
· valittu toiminto voidaan peruuttaa

ja näppäin voidaan ohjelmoida 
uudelle toiminnolle milloin tahansa

· henkilökohtainen ohjelma voidaan
ohjelmoida F-näppäimelle

· lisätietoja F-näppäimen toimin-
nosta, sivu 53.
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23Toiminnot

Yleistoiminnot

Selailu ylöspäin
· paina nuolta yhden tai useamman

kerran
· näyttöruutu kelautuu ylöspäin ja

näyttää lisää vaihtoehtoja
· nopeaa kelausta varten paina nuol-

ta jatkuvasti

Selailu alaspäin
· paina nuolta yhden tai useamman

kerran
· näyttöruutu kelautuu alaspäin
· nopeaa kelausta varten paina nuol-

ta jatkuvasti

Erikoistoimintojen sulkeminen
· paina esc 
· toiminto sulkeutuu
· paluu edelliseen ruutuun

OK
· hyväksy ja aktivoi säädöt ja valinnat

painamalla OK-painiketta,
esim. langankireyden muutos 

· ohjelmoidut säädöt/valinnat voi-
daan nyt ommella

Seuraavat toiminnot löytyvät artista ompelukoneen usei-
sta näyttöruuduista ja ohjelmista.

Niitä käytetään siirryttäessä ohjelmasta toiseen.

Näyttöruudun toiminnot
Toiminnon ollessa aktivoituna, alue näkyy tummennettuna.

Valitut toiminnot voidaan peruuttaa yksittäin painamalla 
painiketta toisen kerran.

Kaikki valitut toiminnot voidaan peruuttaa samanaikaisesti
painamalla
ulkopuolista clr-näppäintä.

Poikkeus:
Neulastop ja kaksoisneularajoitin.
Nämä toiminnot tulee aina peruuttaa yksittäin.
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Toimintorivi

Kuvion alku
· paina symbolia
· neula siirtyy kuvion tai kuvioyhdi-

stelmän alkuun
· alue näkyy tummennettuna ja pal-

autuu normaaliksi 2 sekunnin kulu-
essa tai heti kun ompelu aloitetaan

· valittaessa ”kuvion alku” tallenne-
tulle yhdistelmälle, kursori näkyy
ensimmäisen ompeleen oikealla
puolella

Käyttö:
· kirjonta, napinlävet, työskentely

muistin kanssa

Päättely
· paina symbolia
· toiminto päättelee yksittäisten

kuvioiden alun ja 
lopun 4:llä pistolla

· päättely muistissa: ommelyhdistel-
mien ja sanojen päättely 
alussa ja lopussa

Käyttö:
· yksittäiset koristeompeleet
· yksittäiset kirjaimet
· ommelyhdistelmät ja sanat

Pitkäpisto
· paina symbolia
· kone ompelee joka 2. piston (max.

tikinpituus 10 mm)
· voidaan aktivoida kaikille hyöty- ja

koristeompeleille, paitsi napinlävet
· toimintoja ja ompeleita voidaan 

yhdistellä
· voidaan tallentaa muistiin
· ei toimi kirjontalaitteen kanssa (eri-

koisvaruste)

Käyttö:
· suoraommel harsinnassa
· vahvistettu suoraommel päälli-

tikkauksissa

Seuraavat toiminnot ovat mahdollisia artista ompelu-
koneissa. Toiminto, jota voidaan käyttää valitussa ohjel-
massa näkyyruudun alarivissä. Mikäli käytettävänä on
enemmän kuin kahdeksan (tai neljä muistitoimintoa), 

jäljellä olevat toiminnot ovat piilossa ja ne voidaan hakea
esille selailemalla oikean alakulman nuolen avulla.
Piilotetun toiminnon ollessa aktivoituna, nuoli vilkkuu.

Toimintorivi hyötyommel- 
ohjelmassa.

Piilotetut toiminnot voidaan 
hakea nuolen avulla.

Huom: Selailunuoli ja 0-9 (ommelvalinta numeroin)
pysyvät aina näyttöruudulla. Yhteensä kahdeksan (tai

neljä tavallista ja neljä muistitoimintoa) näkyvät ruudulla. 

Ompelunopeus 1/4, 1/2, 3/4, 4/4
· paina painiketta yhden tai useam-

man kerran ja valitse nopeus
· valittu ompelunopeus on näkyvissä
· pienentää ja lisää ompelunopeutta
· kone ompelee valitulla maksimino-

peudella painettaessa poljinta
täysin alas

Käyttö:
· säädä nopeutta tarkkuutta vaativis-

sa töissä, kuten käsivarainen kirjon-
ta tai tikkaus

· koneen ollessa lasten käytössä

Kuvion toisto 1-9
· paina painiketta yhden tai useam-

man kerran ja valitse haluamasi
luku

· 1 = kone pysähtyy yksittäisen ku-
vion tai kuvioyhdistelmän lopussa

· 2-9 = kone pysähtyy kuvion tai
kuvioyhdistelmän lopussa valitun
toistoluvun mukaan

Käyttö:
· yksittäiskuvioiden ompelu
· hyöty- ja koristeompeleiden 

yhdistely

Peilikuva pysty (oikea/vasen)
· paina symbolia
· kone ompelee valitun kuvion 

pysty peilikuvana (vasen/oikea -
ompelusuunnasta riippuen) 

Käyttö:
· koristeompeleet
· kuvioyhdistelmät muistissa

Ompeleiden valinta numeroin
· paina numerosymbolia
· valitse ommel painamalla sitä

vastaavaa numeroyhdistelmää

Käyttö:
· yksittäisen ompeleen nopea haku    
· kuvioyhdistelmän nopea haku 

muistista
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25Toiminnot

Selailu
· paina painiketta yhden tai useam-

man kerran ja selaile eri toimintoja

Käyttö:
· toimintojen selailu
· toimintojen ja ompeleiden yhdistely

yksittäiskuvioiksi tai muistiin

Peilikuva vaaka (ylös/alas)
· paina symbolia
· kone ompelee valitun kuvion vaaka-

peilikuvana (ylös/alas – ompelu-
suunnasta riippuen) 

· voidaan tallentaa muistiin

Käyttö:
· koristeompelu
· kuvioyhdistelmät muistissa

Pidennetty kuvio 2-5x
· paina painiketta yhden tai useam-

man kerran
· numerot 2-5 tulevat esille riippuen

valitusta ompeleesta
· valitun ompeleen pituus muuttuu 

2-5-kertaiseksi
· pidennetyt kuviot voidaan ohjelmoi-

da muistiin

Käyttö:
· olemassa olevien kuvioiden pidentä-

minen tikintiheyteen vaikuttamatta
· ommelyhdistelmät

Kaksoisneularajoitin
· paina painiketta yhden tai useam-

man kerran ja valitse numero 2-5
· numerot vastaavat neulojen etäi-

syyttä millimetreissä
· kone säätää tikinleveyden auto-

maattisesti
· toiminto estää neulojen osumisen

paininjalkaan tai pistolevyyn
· vältytään neulan katkeamiselta
· voidaan tallentaa muistiin

Käyttö:
· hiuslaskokset
· päärmeet neuloksissa
· koristeompelu

Jatkuva taaksepäinompelu
· paina symbolia
· kone ompelee jatkuvasti taaksepäin

Käyttö:
· parsinta suora- tai kaariompeleella
· koristeompelu hihoissa tai housujen

lahkeissa
· tikkaus

1/2 kuvio
· paina symbolia
· kone pysähtyy ommelkuvion puoli-

välissä
· aloitettaessa ompelu kone ompelee

seuraavan kuvion ensimmäisen 
puolikkaan ja pysähtyy jälleen auto-
maattisesti

· käytä yksittäiskuviota kun haluat
että kone pysähtyy kuvion toisen
puolikkaan lopussa

Käyttö:
· kääntyminen kulmissa
· uusien koristekuvioiden luonti

Hienosäätö
· paina symbolia ja avaa

”Hienosäätö”-ruutu
· kaksoisautomaattiompeleiden

korjaus

Käyttö:
· hyöty- ja koristeompeleiden hie-

nosäätäminen kankaan mukaan
· koristeompeleiden ulkonäön muut-

taminen
· napinläpien säätäminen erilaisiin

materiaaleihin

Säätöjen peruuttaminen (Clr)
· poistaa kaikki säätöjen muutokset,

paitsi säädöt, joita on muutettu
Setup-ohjelman avulla

· paluu perussäätöihin
· vaikuttaa säätöihin:

Jatkuva taaksepäinompelu
Pitkäpisto
Kuvion loppu
Päättelytoiminto
Vaakasuora peilikuva
Pitkittäispeilikuva
Pidennetty kuvio
Hienosäätö
Tikinpituus
Tikinleveys
Neulanasento
1/2 kuvio
Kaksoisneularajoitin
Sulkaneularajoitin
Neulastop
Ompelunopeus
Kirjaimen koko
Tallennetut napinlävet

Huom: Päärmeneularajoitin voidaan asentaa lisätoiminto-
na toimintoriviin (katso ”Setup-toiminnot, sivu 26).
Asennus voidaan suorittaa  Setup-ohjelman avulla, sivu
53.
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26 Toiminnot

Toiminnot Setup-ohjelmassa

Henkilökohtainen ohjelma
· paina symbolia
· henkilökohtainen ruutu tulee esille

Käyttö:
· helppo tapa avata henkilökohtai-

nen ohjelmaruutu

Paluu perussäätöihin (reset)
· paina symbolia
· henkilökohtaiset säädöt palautuvat

perussäädöille

Toimintojen poistaminen
· paina symbolia
· toimintojen poistaminen Setup-

ohjelmasta

Toimintojen lisääminen 
· paina symbolia
· toimintojen lisäys Setup-ohjelmaan

Allaolevat toiminnot löytyvät artista ompelukoneen
Setup-ohjelmasta. Toiminnot aktivoidaan painamalla
ulkopuolista Setup-näppäintä koneen etuosassa sekä

näyttöruudun toimintoja. Näitä toimintoja käytetään
koneen ominaisuuksien ja toimintojen muokkaamiseen
käyttäjän tarpeiden mukaan.

Seuraava toiminto löytyy Setup-ohjelmasta. Tämä ompe-
lutoiminto,jota käytetään ompeluruuduista, mutta ei ole

näkyvissä ruudun alareunan toimintorivillä ellei sitä ole
erikseen asennettu. Lisätietoja saat sivuilta 53-54.

Sulkaneula rajoitin  
· ei näy toimintorivillä ellei käyttäjä

ole sitä erikseen asentanut
· voidaan asentaa Setup-ohjelmassa
· kone säätää tikinleveyden auto-

maattisesti 
· neulanasento säädetty keskelle
· estää neulan osumisen paininjal-

kaan tai pistolevyyn
· vältytään neulan katkeamiselta

Käyttö:
· päärmeet
· koristeompelu

Muistin valinta
· avatun muistipaikan numero on

näkyvissä
· paina painiketta – muistipaikan

sisältö näkyy ruudulla 
· paina esc ja sulje muistipaikka
· muistista poistuminen: paina ulko-

puolista mem-näppäintä 

Käyttö:
· työskentely muistissa
· ommelyhdistelmien tallentaminen

Muistin toiminnot

Poista (del)
· paina symbolia
· yksittäisten ompeleiden ja kirjai-

mien poistaminen kursorin vasem-
malla puolella

· ommelyhdistelmien poistaminen

Käyttö:
· korjaukset muistissa
· muistisisällön poistaminen

Tarkista
· paina symbolia
· muistisisältö on näkyvissä

Käyttö:
· muistisisällön tarkistus ja korjaus

Tallenna
· paina symbolia
· yksittäisten ompeleiden, ommelyh-

distelmien ja kirjaimien tallennus

Käyttö:
· ohjelmien tallentaminen
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27Toiminnot

Muistisisällön muokkaaminen                 
· paina symbolia
· ompeleiden, kirjaimien tai numeroi-

den muokkaus kursorin vasemmalla
puolella

· toimintojen lisääminen, peilikuva
· sulje muokkausruutu painamalla

painiketta uudelleen

Käyttö:
· korjaukset, muistisisällön muuttami-

nen

Selailu oikealle
· paina nuolta yhden tai useamman

kerran
· muistisisältö kelautuu eteenpäin

Valittaessa muokkaustoiminto, seuraavat toiminnot ovat
näkyvissä näyttöruudun keskellä. Kaikki toimintorivin toi-
minnot ovat pois käytöstä (paitsi del) kun valitset muok-

kaustoiminnon.Kun suljet muokkauksen, toiminnot ovat
jälleen käytössä.

Ompelunopeus
· paina symbolia yhden tai useamman

kerran ja valitse nopeus 
· valittu ompelunopeus on näkyvissä
· täysi nopeus on 880 pistoa minuu-

tissa (ellei perussäätöä ole
muutettu Setup-ohjelmassa)

· pienentää ja lisää ompelunopeutta
1⁄4 kerrallaan (1⁄4, 2⁄4, 3⁄4, 4⁄4)

Päättelytoiminto
· paina symbolia
· kone päättelee muistin viimeisen

ompeleen 4:llä lyhyellä pistolla

Alimuisti
· paina symbolia
· muisti sisältää 255 muistipaikkaa
· jokainen muistipaikka voidaan jakaa

alimuisteihin
· kokonaismuisti (muistipaikat

yhteensä) käsittää 1023 ommelta

Pitkäpisto
· paina symbolia
· kone ompelee joka toisen piston

(max.tikinpituus 10 mm)

Peilikuva pysty (oikea/vasen)
· paina symbolia
· kone ompelee valitun kuvion pysty-

suorana peilikuvana
· muutos näkyy ruudulla

Muokkaustoiminnot

Peilikuva vaaka (ylös/alas)
· paina symbolia
· kone ompelee valitun kuvion 

vaakasuorana peilikuvana
· muutos näkyy ruudulla

Pidennetty kuvio 2-5x
· paina yhden tai useamman kerran
· numerot 2-5 ovat näkyvissä vali-

tusta ommeltyypistä riippuen
· valitun ompeleen pituus kasvaa 2-5-

kertaiseksi
· toiminto ei vaikuta tikintiheyteen
· pidennetyt kuviot voidaan tallentaa

muistiin

Hienosäätö
· paina symbolia ja avaa hie-

nosäätöruutu
· kaksoisautomaattiompeleiden 

korjaus

Kirjaimen koko
· paina symbolia yhden tai useamman

kerran
· toinen puolikas näkyy tummennet-

tuna
· harmaa alue ilmaisee kirjaimen

koon: iso (5,5 mm) tai pieni (4 mm)

Selailu vasemmalle
· paina nuolta yhden tai useamman

kerran
· muistisisältö kelautuu taaksepäin
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28 Toiminnot

Kirjaimen koko  
· näkyy toimintorivillä kun valitset

kirjaimen tai merkin kolmesta eri
tyylistä

· paina yhden tai useamman kerran
· alueen toinen puoli näkyy tummen-

nettuna
· harmaa alue ilmaisee kirjaimen

koon: iso tai pieni

Käyttö:
· kirjaimien koon valinta
· työskentely muistin avulla (kirjaimia

ei tarvitse ohjelmoida uudelleen;
kokoa voidaan muuttaa muok-
kaustoiminnolla)

Seuraavat toiminnot näkyvät näyttöruudun vasemmassa
alakulmassa kun valitset kirjaimet. Tämä vähentää toi-

mintorivin normaalitoimintojen määrää yhdellä, joka säi-
lyy piilotettuna.

Kirjainohjelman toiminnot

Napinläpiohjelman toiminnot

Napinläven pituus - pituuden suora
syöttö
· paina painiketta ja avaa numeroruutu
· napinläven pituus = napinläven aukko

millimetreissä

Käyttö:
· käytetään kun napin koko on tiedossa

Napinläven pituus - mittaus näyttöruu-
dulla
· paina painiketta ja avaa mittausruutu
· pidä nappia ruudun vasemmassa ala-

kulmassa ja mittaa koko tikinleveyden
säätimen avulla

· kone ohjelmoi napinläven pituuden
automaattisesti 2 mm napin kokoa
pidemmäksi

Käyttö:
· helppo tapa määritellä napinläven

pituus

Manuaalinapinläpi
· paina painiketta
· seuraa järjestystä (4-6 vaihetta

napinläpityypistä riippuen)

Käyttö:
· yksittäiset manuaalinapinlävet
· napinläpien korjaus

Tikkilaskurinapinläpi
· valitse napinläpi
· paina painiketta
· tikkilaskurinapinläpi on aktivoitu

Seuraavat toiminnot näkyvät ruudun alareunan toiminto-
rivissä kun valitset jonkin napinläven (ompeleet 51-62).
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29Viestit/napinlävet

Viestit

VIESTI OHJEET

Tarkista ylälanka. Tarkista, onko ylälanka loppunut tai katkennut.
Langoita tarvittaessa kone uudelleen. Muutoin kone ei ompele.

Puolauslaite on päällä. Tarkista onko puolauslaite kytkettynä päälle. Mikäli puolauslaite on päällä,
jalkapoljin ei toimi ja kone ei ompele. Kytke puolauslaite pois päältä, muutoin
kone ei ompele.
Huom: Viesti näkyy ruudulla kun puolaat alalankaa, paina esc ja poista viesti.

Haluatko todella poistaa     Poistokäskyn vahvistus ennenkuin ommel tai toiminto poistetaan muistista.
muistisisällön ? Paina OK ja jatka poistamista, paina esc  mikäli haluat keskeyttää poistotoi-

minnon. 

Henkilökohtaisen ohjelman muisti Ennen ompeleen tallennusta, poista jokin aiemmin tallennetuista ompeleista.
on täynnä.   

Muisti on täynnä. Ennen ompeleen tallennusta, poista jokin tallennetuista ompeleista.

Napinlävet

Napinlävet/napinkiinnitysohjelma/
sirkat
· paina ulkopuolista ”Napinläpi”-

näppäintä (ruudun oikealla puolella)
· ruudulla näkyy kaikki napinläpityy-

pit
· 51 perusnapinläpi
· 52 kapea napinläpi
· 53 joustava napinläpi
· 54 pyöristetty napinläpi, normaali

salpa
· 55 pyöristetty napinläpi, useasta

pistosta koostuva salpa
· 56 vaatturin napinläpi, normaali

salpa
· 57 vaatturin napinläpi, terävä

salpa

· 58 vaatturin napinläpi, useasta
pistosta koostuva salpa

· 59 suoraommelnapinläpi
· 60 napinkiinnitysohjelma
· 61 sirkka, siksakilla
· 62 sirkka, suoraompeleella

Valitse napinläpi/napinkiinnitysohjel-
ma/sirkka
· paina symbolia
· valittu ohjelma on aktivoitu
· mikäli jokin napinlävistä (51-62) on

aktivoitu, kaikki toiminnot 
palautuvat perussäädöille         

Napinläpiä voidaan käyttää paitsi
hyöty-, myös koristeellisiin tarkoituk-
siin. artista 165 tarjoaa monipuolisen
napinläpivalikoiman.

Kaikki napinlävet voidaan ommella ja
ohjelmoida usealla eri tavalla.

Seuraavat napinlävet löytyvät napinläpiruudulta.
Lisätietoja napinläpien käytöstä sivulla 17.

Seuraavat viestit saattavat ilmestyä ruudulle ompelun
aikana. Viestit ovat muistutuksia, varoituksia tai vah-
vistuksia koskien valituttua ommelta tai toimintoa.

Allaoleva lista esittelee ompelukonetta koskevia viestejä
ja niihin kuuluvia vastauksia (kirjontalaittetta koskevat
viestit löytyvät laitteen ohjekirjasta).

51 perusnapin-
läpi

55 pyöristetty
napinläpi, 
useasta pistosta
koostuva salpa

52 kapea napin-
läpi

56 vaatturin
napinläpi, nor-
maali salpa

53 joustava
napinläpi

54 pyöristetty
napinläpi, nor-
maali salpa
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3A

Napinlävet

Automaattinapinlävet (perus- ja joustava napinläpi) 
Molemmat reunat ommellaan samaan suuntaan.
Napinläven pituus = napinläven aukko millimetreissä.

Huom: Jotta napinläven pituuden mittaus tapahtuisi
moitteettomasti, automaattinapinläpijalan 3A tulee kul-
kea tasaisesti kankaalla, ei kankaan reunassa.

Automaattinapinläpi
· napinläpijalan 3A tunnistin rekisteröi napinläven pituu-

den automaattisesti
· kaikille 4-29 mm pituisille napinläville

Napinläpiesimerkki, katso
artista 165.
Ompeluopas, sivu 25.

Napinläven korkeuden tasoitin (lisävaruste)
Kun ompelet napinläpiä epätasaiselle alueelle 
automaattinapinläpijalalla 3A (saumanvarojen päälle),
käytä apunasi korkeuden tasoitinta, sen avulla
työn pinta pysyy tasaisena ja myös napinläven
sivujen tikkipinnat ovat tasaiset.

Ensimmäinen sivu
· ommeltava alue näkyy 

näyttötöruudulla (painin-
jalan osoittimen oikealla 
puolella)

· ompele ensimmäinen 
sivu eteenpäin, pysäytä
kone kun olet saavuttanut
haluamasi pituuden

Napinläven ohjelmointi
· paina päättelynäppäintä

ja vapauta
· ”auto” ilmestyy napin-

läpisymbolin kohdalle =
pituus on ohjelmoitu

· kone ompelee suoraom-
peleen taaksepäin 

”Auto” napinläpi
· kone ompelee ensimmäi-

sen salvan automaattisesti
· kone ompelee toisen

sivun eteenpäin  

· kone ompelee toisen sal-
van automaattisesti

· kone ompelee päättelyti-
kit automaattisesti

· kone pysähtyy ja palaa
napinläven alkuun

· kone ompelee kaikki seu-
raavat napinlävet saman-
pituisina (painamatta
päättelynäppäintä)

57 vaatturin
napinläpi, terävä
salpa

58 vaatturin
napinläpi, 
useasta pistosta
koostuva salpa

62 sirkka, suora-
ompeleella

61 sirkka, sik-
sakilla

59 suoraommel-
napinläpi

60 napinkiinni-
tysohjelma
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Mikäli napinläven pituus on tiedossa, se voidaan syöttää suoraan
koneeseen (millimetreissä).
Käytettäessä napinläpijalkaa 3A vaatturin napinläven ompeluun,
maksimipituus on 24 mm. Näin napinläven pohjukalle jää riittävästi
tilaa, jonka kone lisää automaattisesti. 

31Napinlävet

Automaattinapinlävet (pyöristetty ja vaatturin napinläpi)

Ensimmäiset suoraompeet
· ommeltu alue näkyy näyttöruudulla

(paininjalan osoittimen oikealla
puolella)

· ompele ensimmäiset suoraompeleet
eteenpäin, pysäytä kone kun olet
saavuttanut haluamasi pituuden

Napinläven ohjelmointi
· paina päättelynäppäintä
· ”auto” ilmestyy napinläpisymbolin

alapuolelle = napinläpi on ohjelmoi-
tu

Molemmat sivut ommellaan samaan suuntaan.
Napinläven pituus = napinläven aukko millimetreissä.

Huom: Näyttöruudun osoittavat
ommelkuvat ovat samat kuin 
perusnapinlävelle kun ompelet pyö-
ristettyä tai vaatturin napinläpeä.

Napinläpiesimerkki, katso artista 165
Ompeluopas, sivu 26.

3A

”Auto” napinläpi
· kone ompelee napinläven pohjukan

automaattisesti
· kone ompelee 1. sivun taaksepäin

automaattisesti
· kone ompelee suoraompeleen

eteenpäin pohjukkaan saakka
· kone ompelee 2. sivun taaksepäin

sekä salvan
· kone ompelee päättelytikit auto-

maattisesti

· kone pysähtyy ja palaa napinläven
alkuun

· kone ompelee kaikki seuraavat
napinlävet samanpituisina
(painamatta päättelynäppäintä)

Automaattinapinläpi (kaikki tyypit) Suora pituuden syöttö

3A

Avaa numeroruutu
· napinlävet voidaan ommella tietyn

pituisina napinläpijalalla 3A
· valitse napinläpi
· paina napinläpipainiketta jossa

on kysymysmerkki

Pituuden syöttäminen
· ruudulle ilmestyy numerot 1-0
· syötä napinläven pituus (4-29 mm)

numeroin 
· napinläven pituus on näkyvissä

napinläpisymbolin oikealla puolella
· hyväksy painamalla OK, ruutu vaih-

tuu automaattisesti
· napinläven pituus = napinläven

aukko millimetreissä

Korjaukset
· poista väärät numerot painamalla

del-painiketta

Paluu napinläpivalikkoon
· paina esc-painiketta 

Näyttöruutu
· ”auto” napinläpisymbolin alapuo-

lella ilmaisee, että napinläpi on
ohjelmoitu 
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32 Napinlävet

Automaattinapinlävet (perus- ja joustavat napinlävet)
Pituuden määrittäminen napin avulla

Tikkilaskurinapinlävet (kaikki tyypit)
Kone ompelee ensimmäisen sivun
eteenpäin, toisen reunan taaksepäin.

Käytä napinläpijalkaa nro. 3 tai 3A ja
ompele tasaisella nopeudella.

Tikkilaskurinapinläven ulkonäkö saat-
taa vaihdella kankaasta riippuen.
Ohjelmoi napinläpi kankaaseen sopi-
vaksi.

3

Napin koon määrittäminen
· näyttöruutuun ilmestyy asteikko
· pidä nappia (4-27 mm) ruudun

vasenta alakulmaa vasten
· liikuta pystysuoraa viivaa tikinlevey-

den säätönappulalla muuttamalla
napin ympärillä olevan laatikon
kokoa

· napinläven koko näkyy oikealla
puolella millimetreissä, esim. 20
mm

Paluu napinläpivalikkoon
· paina OK ja palaa napinläpiruutuun

Napinläven koko
· ohjelma laskee napinläven koon

napin halkaisijan mukaan 
· kone lisää pituuteen automaattises-

ti 2 mm ottaen huomioon napin-
läven salvat

Paksut napit
· mikäli napit ovat erityisen korkeita,

älä vie pystysuoraa viivaa aivan
napin reunalle

· liikuta viivaa noin 1-4 mm napin
oikeasta reunasta napin paksuu- 
desta riippuen

Suositus
· suorita koeompelu kankaalla ja 

tukimateriaalilla, joita käytät 
lopullisessa työssä

· ratko napinläpi auki
· työnnä nappi napinläven läpi
· korjaa kokoa tarvittaessa

Paininjalka
· valitse napinläpi
· paina ”Paininjalka 3”-symbolia
· kone rekisteröi, että olet valinnut tikkilaskuriohjelman
· tikkilaskuri mittaa napinläven pituuden (tikkien lukumäärän)

Napinläven koko voidaan määritellä
pitämällä nappia näyttöruudulla.
Kone määrittelee pituuden ja se
näkyy ruudulla.

Mittausruudun avaaminen
· valitse napinläpi
· paina “napin koko”-toimintoa

3A
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33Napinlävet

1. sivun pituus
· ompele ensimmäinen reuna,

pysäytä kone haluamaasi pituuteen
· paina päättelynäppäintä ja vapauta

Salpa, päättelypistot
· kone ompelee 5 salpapistoa ja päät-

telee napinläven
· ”auto” on näkyvissä napinläpiku-

van alapuolella
· napinläpi on nyt ohjelmoitu
· kone ompelee kaikki seuraavat

napinlävet ohjelmoidun mukaisesti

Korjaus:
· muutettaessa tikinpituutta, -leveyt-

tä tai hienosäätöä, napinläpi on
ohjelmoitava uudelleen

Napinläpiesimerkki, katso artista 165
Ompeluopas, sivu 27.

Salpa, 2. sivu
· kone ompelee salvan ja aloittaa

reunan ompelun taaksepäin
· jatka sivun ompelua ja pysäytä

kun neula on aloituskohdassa
· paina päättelynäppäintä ja vapauta

Napinläven korjaukset (kaikki tyypit)

Avaa hienosäätöruutu
· valitse napinläpi
· paina ”Hienosäätö”
· hienosäätö ylös: tiheämpi
· hienosäätö alas: harvempi 
· ompele napinläpi korjattavan 

alueen kohdalle asti 
Säädä hienosäätö. Jatka ompelua.
Korjaus vaikuttaa seuraaviin
napinläpiin. 

Suositus:
· suorita aina koeompelu kankaalla,

jota käytät lopullisessa työssä

Hienosäätöjen poistaminen
· paina clr- tai reset-painiketta

(paluu)

Lisätietoja napinlävistä, 
katso artista 165
Ompeluopas, sivut 21-28.

Liian leveä napinläpi
· kavenna napinläpeä pienentämällä

tikinleveyttä

Sivun tiheys
· lisää tai pienennä tikinpituutta

noin 2 askelta

Sivujen hienosäätö
· hienosäätö vaikuttaa sekä molem-

pien sivujen, että napinläven  
pohjukan tiheyteen

Seuraavilla säädöillä voidaan korjata napinläpiä ja säädöt
ovat voimassa kunnes koneesta kytketään virta pois.

Pysyvät säädöt voidaan suorittaa Setup-ohjelmassa (sivut
49-60).
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3A

Napinlävet

Napinlävet ja pitkäaikainen muisti 
Yksi napinläpi jokaisesta tyypistä voi-
daan tallentaa erityiseen napinläpi-
muistipaikkaan. Tämä ei vaikuta
koneen perusmuistiin.

Napinläpiohjelmien pitkäaikainen tal-
lennus on mahdollista ainoastaan
napinläville, jotka alunperin on
ommeltu automaattinapinläpinä
(sivut 29-32).

Kun napinläven pituus on ohjelmoitu,
se voidaan tallentaa toimintorivin tal-
lennustoiminnon avulla.

Tallennetun napinläven hakeminen
· valitse haluamasi napinläpityyli
· paina napinläpi mem (toimintorivi)
· paina joko napinläven pituuden tai

napin mittaustoimintoa ja hae
esille tallennettu napinläpi

· napinläven pituus näkyy ruudulla

Tallennetun napinläven muuttaminen
· valitse haluamasi napinläpityyli
· paina mem
· paina joko napinläven pituuden tai

napin mittaustoimintoa ja hae
esille tallennettu napinläpi

· muuta pituutta ja hyväksy paina-
malla OK

· paina tallennuspainiketta
· uusi pituus korvaa aiemmin ohjel-

moidun pituuden

Napinläpien tallentaminen
· ohjelmoi haluamasi automaatti-

napinläpi ohjeiden mukaan  
(sivut 29-32)

· paina tallennuspainiketta toiminto-
rivillä

4-6 vaiheiset manuaalinapinlävet
Manuaalinapinlävet soveltuvat yksit-
täisten napinläpien ompeluun tai
tai napinläpien korjaukseen.
Vaiheiden lukumäärää riippuu vali-
tusta napinläpityypistä.

Huom: Manuaalinapinläpeä ei voida
tallentaa muistiin.

Avaa napinläpiruutu
· valitse napinläpi
· paina ”man” toimintoa

Eri ompeluvaiheiden symbolit
· eri vaiheiden symbolit näkyvät ruu-

dulla valitun napinläven mukaan
· ympyrän nuoli osoittaa ”0” kun

napinläpi on valittu
· perusnapinlävessä on 6 vaihetta
· pyöristetyssä napinlävessä on 4  

vaihetta
· vaatturin napinlävessä on 4 

vaihetta

Napinläpiesimerkki, katso artista 165
Ompeluopas, sivu 28.
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35Napinlävet

4-vaiheisen napinläven ompelu
· paina ”1”
· ompele ensimmäinen sivu
· pysäytä kone haluamaasi pituuteen
· paina ”2”
· kone ompelee napinläven pohjukan
· paina ”3”
· kone ompelee toisen sivun taak-

sepäin
· pysäytä kone ensimmäisen tikin

kohdalla
· paina ”4”
· kone ompelee ylemmän salvan ja

päättelypistot ja pysähtyy
· käyttäjä määrittelee reunojen pituu-

den

· salpa, pohjukka ja päättelypistot
on esiohjelmoitu

· lävistä pohjukka ennenkuin rat-
kot napinläven auki

Poistuminen ohjelmasta
· paina esc
· ruutu palautuu napinläpiruutuun

4-vaiheinen napinläpi (pyöristetty ja vaatturin napinläpi)

6-vaiheisen napinläven ompelu
· paina numeroa ”1”
· symboli osoittaa ommeltavan

alueen
· ompele 1.sivu
· pysäytä ompelu haluamaasi pituu-

teen

Ohjelmasta poistuminen
· paina esc     
· näyttö palautuu napinläpivalikkoon    

6-vaiheinen napinläpi
Alla olevat ompeluvaiheet ruudulla ovat samat perus-,
kapealle ja joustonapinlävelle.

Napinläven ompelu
· paina ”2”
· kone ompelee suoraompeen taak-

sepäin
· pysäytä kone ensimmäisen tikin

kohdalla
· paina ”3”
· kone ompelee ylemmän salvan ja

pysähtyy
· paina ”4”
· kone ompelee toisen sivun eteen-

päin

· pysäytä kone
· paina ”5”
· kone ompelee alemman salvan ja

pysähtyy
· paina ”6”
· kone ompelee päättelytikit ja pysäh-

tyy
· käyttäjä määrittelee sivujen pituu-

den
· salvat ja päättelypistot on esiohjel-

moitu

Huom: Näyttöruudun kuva on sama
perus-, kapealle ja joustavalle napin-
lävelle.

BA_165_finn  16.4.2004  9:36 Uhr  Seite 35

 
030787.52.09_0401_a165_FI



Suoraommelnapinläpiä käytetään eri-
tyisesti satiinitikattujen
napinläpien vahvistamiseen kaikissa
neuloksissa pehmeissä ja
löysäkudoksisissa materiaaleissa,
esim. villa  tai napinläpiin, 
jotka ovat alttiina kulutukselle. Ne
soveltuvat myös nahkaan,
vinyyliin tai huopaan.

Suoraommelnapinlävet
· valitse ommel 59
· ompelujärjestys määräytyy käytet-

tävän paininjalan mukaan
· ohjelma toimii samalla tavalla kuin

vastaava napinläpiohjelma, joka
ompelee suoraommelnapinläven
päältä

· automaattinapinläpijalka 3A - ohjel-
mointi on sama kuin
automaattinapinläpiohjelmassa (sivu
29-32) 

· napinläpijalka nro. 3 - ohjelmointi on
sama kuin tikkilaskurinapinläven 
ohjelmassa (sivu 32-33)

Etäisyyden muuttaminen
· muuta tikinleveyttä mikäli etäisyys

kahden ommelrivin välillä on 
liian kapea tai leveä 

36

Napinkiinnitysohjelma

Napinlävet

Suoraommelnapinlävet

Napinläpien leikkaaminen auki

Napin kiinnittäminen
2-reikäiset napit
· säädä tikinleveys napin reikien etäi-

syyden mukaan 
· kone pysähtyy automaattisesti

ohjelman lopussa
· kiertämällä langanpäät napin ala-

puolelle vahvistat napin kaulaa

4-reikäiset napit
· säädä tikinleveyttä tarvittaessa (rei-

kien väli)
· ompele ensin etummaiset reiät
· liikuta työtä eteenpäin
· ompele takimmaiset reiät
· kiertämällä langanpäät napin ala-

puolelle vahvistat napin kaulaa

Ratkoja
· käytä ratkojaa napinläven aukileikkaamiseen
· aloita napinläven päistä ja etene kohti keskikohtaa

Napinläpitaltta
· aseta työ puualustalle
· vie taltta napinläven keskelle
· lävistä napinläpi 

Napinkiinnitysesimerkki,
katso artista 165
Ompeluopas, sivu 29. 

Ohjelmalla voidaan kiinnittää 2- ja 4-
reikäiset napit.

Napinkiinnitysohjelma
· valitse ommel 60
· napinkiinnitysjalka nro.18 on saata-

vana lisävarusteena
· napin ja kankaan välinen etäisyys

(kaula) on säädettävissä

18
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37Napinlävet/kirjaimet/numerot

Sirkka-ohjelma
Sirkka
· valitse sirkka-ohjelma
· 61 siksakilla
· 62 suoraompeleella

Ompelu
· kone pysähtyy automaattisesti

ohjelman lopussa

Lävistäminen
· lävistä reikäommel auki lävistimellä

Esimerkki, katso artista 165
Ompeluopas, sivu 30.

Kirjaimet/numerot

Esimerkki, katso artista 165
Ompeluopas, sivu 43.

Koneessa on kolme erilaista kirjaintyyliä.  
Kaikki kirjaimet voidaan ommella kahdessa koossa.

Kirjaimet
· paina ulkopuolista ”kirjaimet”-

näppäintä 
· kirjainten valikko on näkyvissä
· ruudulla näkyy:
· tikkukirjaimet
· vahvistetut kirjaimet
· kursiivikirjaimet
· valitse tyyli ja paina painiketta
· valittu kirjaintyyli on aktivoitu

Näyttöruutu: Kirjaimien valinta
· paininjalan osoitin ja neulastopin

symboli ovat normaalipaikoilla
· selaa ylös ja alas ja valitse kirjaimet

ja numerot

Kirjasinkoon muuttaminen
· valittaessa kirjainta, suurempi 

kirjainkoko on aktivoitu 
· paina symbolia
· tummennettu alue muuttuu ja

ilmoittaa, että pienempi koko on
aktivoitu

· paina symbolia uudelleen
· suurempi kirjainkoko on nyt akti-

voitu
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Kirjaimien/numeroiden ohjelmointi

Kirjaimet/numerot/muisti

Ohjelmointi
· avaa muisti
· paina valitsemaasi kirjainta
· kirjain näkyy muistissa
· kursori liikkuu kirjaimen takana

oikealle

Ohjelmoinnin jatkaminen
· valitse seuraava kirjain 

painamalla kyseistä painiketta
· kirjain näkyy muistissa
· jatka ohjelmointia
· lisätietoja tallennuksesta, katso

sivut 38-43

Esimerkki, katso artista 165
Ompeluopas, sivu 43. 

Muisti
Ompeleita, kirjaimia ja numeroita 
voidaan ohjelmoida, tallentaa ja 
korjata muistissa. 

Muistikapasiteetti käsittää 1023
ommelta ja se voidaan jakaa 255
muistipaikkaan. Muistipaikat ovat
halutun suuruisia riippuen niihin 
tallennettujen ompeleiden
lukumäärästä. 

Muisti on pitkäaikainen eli sisältö 
säilyy tallennettuna kunnes se 
tyhjennetään tai korvataan. Virran
katkaisu tai mikäli kone on pidem-
män aikaa pois käytöstä ei vaikuta
muistisisältöön.

Kaikki tikinpituuden, -leveyden 
tai neulanasennon muutokset tulee
suorittaa ennen ompeleen 
tallennusta muistiin.

Päinvastoin kuin ommelvalikossa,
valitut ompeleet kääntyvät 
muistipalkissa 90 astetta vastapäivään.
Ompelusuunta muistipalkissa on aina
vasemmalta oikealle.

Esimerkkejä muistista, 
katso artista 165
Ompeluopas, sivut 41-43.

Muistin avaaminen
Muistin avaaminen
· paina ulkopuolista mem-näppäintä
· muistipalkki näkyy ruudulla
· kolmas ommelrivi häviää
· kelaa ylös ja alas ja selaa ompeleita
· kursori näkyy pystyviivana muisti-

palkissa
· kaikki muutokset (ohjelmointi, toi-

mintojen lisääminen, korjaukset)
vaikuttavat kursorin vasemmalla
puolella 

· toimintorivi ruudun alaosassa muut-
tuu automaattisesti

· avatun muistipaikan numero on
näkyvissä ruudun alarivillä
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Ompeleiden ohjelmointi
Ohjelmointi
· valitse ommel
· suorita haluamasi tikinleveyden, -

pituuden ja neulanasennon säädöt
· avaa muisti painamalla ulkopuolista

mem-näppäintä
· siirry tallennusruutuun painamalla

mem 1 

Huom: mikäli kone on kytketty pois
päältä muistitoiminnon käytön 
jälkeen, mem 1 näkyy ruudulla kun
muisti aktivoidaan.

Mikäli konetta ei ole kytketty pois
päältä, viimeksi avattu muistipaikka
on näkyvissä.

· valitse tyhjä muistipaikka
· paina OK ja siirry edelliseen ruutuun
· valitse ommel
· ommel näkyy muistialueella
· kursori liikkuu oikealle ompeleita

valittaessa

Ohjelmoinnin jatkaminen
· valitse seuraava ommel
· ommel näkyy muistialueella
· jatka ohjelmointia
· aloita ompelu: painettaessa jalka-

poljinta kursori siirtyy 
ommelyhdistelmän alkuun  

Huom: mikäli muistin sisältöä on
muutettu muokkaustoiminnolla
(sivu 40), valitse ”kuvion alku”-toi-
minto, jotta kone aloittaisi ompelun
ommelyhdistelmän alusta.

· käytä ”kuvion loppu”-toimintoa,
jolloin kone pysähtyy automaatti-
sesti

Toimintorivi "kuvion loppu" pysäyt-
tää koneen kun valittu määrä ommel- 
yhdistelmiä on valmis
Toimintorivi  "yksittäiskuvio" pysäyt-
tää koneen kun kursorin vasemmalla 
puolella oleva ommelyhdistelmä on
valmis.
· tallenna painamalla tallennus-paini-

ketta 
· painike vilkkuu ilmoittaen, että tal-

lennus on käynnissä

Muistin selailu
· selailunuolet ovat muistipalkin

oikealla ja vasemmalla puolella
· paina nuolia ja selaile ohjelmoitua

sisältöä joko eteen- tai taaksepäin
· sulje muisti painamalla ulkopuolista

mem-näppäintä
· mikäli ommelyhdistelmää ei ole tal-

lennettu, viestiruutu ilmestyy
ruudulle ja kysyy että haluatko tal-
lentaa kuvion 

Ompeleiden ohjelmointi numeroin
Ompeleet numeroin
· avaa muisti
· paina toimintoa ”0-9”
· numeronäyttö avautuu
· muistipalkki on näkyvissä
· valitse ommel painamalla nume-

roita
· valittu numero näkyy yläpuo-

lella palkissa No:

Korjaus
· paina del-painiketta (poista), mikäli

teit virheen
· kursori liikkuu vasemmalle ja pois-

taa numeron
· valitse uusi numero

Hyväksyminen ja ohjelmoinnin jatka-
minen
· hyväksy ohjelmointi painamalla OK
· valittu ommel näkyy muistipalkissa
· tallenna muistiin painamalla OK
· valitse seuraava ommel valitsemalla

sen numero ja etene kuten yllä           

Muisti
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Paluu ommelruutuun
· paina esc
· ruutu palaa ommelruutuun, jossa

näkyy valittu ommel
· valittu ommel on aktivoitu (tum-

mennettu)

Muistisisällön muokkaaminen
Ompeleet ja toiminnot
· ompeleita voidaan muuttaa sen jäl-

keen kun ne on ohjelmoitu muistiin
· ohjelmoi kaksi ensimmäistä ommel-

ta tavalliseen tapaan
· paina muokkaus-painiketta (edit)
· käytettävissä olevat toiminnot

näkyvät ruudun oikeassa yläosassa

· viimeinen muistissa oleva ommel
(kursorista vasemmalle) näkyy
muokkaustoimintojen yläpuolella

Nähtävissä olevat toiminnot muisti-
palkissa
· päättelytoiminto näkyy toimintona

muistipalkissa
· poista muistipalkista ne toiminnot,

joita et halua käyttää  
ennen ohjelmoinnin jatkamista

· sulje toiminnot painamalla muok-
kaus-painiketta (edit)

Toimintojen lisääminen, esim. 
peilikuva
· aseta kursori sen ompeleen oikealle

puolelle, johon haluat soveltaa
peilikuvaa 

· paina muokkaus-painiketta (edit) 
· valitse peilikuva toimintoruudulta
· ommel näkyy peilikuvana
· lisää muita toimintoja samalla

tavalla

· sulje painamalla muokkaus-paini-
ketta (edit)

Muistitoiminnot
Seuraavat toiminnot on valittavissa
ruudun keskellä kun valitset
muistin muokkaustoiminnon.
Kaikki toimintorivin toiminnot (paitsi

del) ovat pois päältä kun valitset
muokkauksen ja aktivoituvat jälleen
kun suljet muokkauksen.Lisätietoja
näistä toiminnoista, sivu 27.

Ompelunopeus Pitkäpisto
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Alimuisti Peilikuva vaaka 
(ylös/alas)

Hienosäätö

KirjainkokoPidennetty kuvio      

Muistisisällön näyttö
Näyttö
· paina ”tarkista”-painiketta (check)
· muistisisältö näkyy selailuikkunassa
· kursori on näkyvissä
· voit tehdä muutoksia liikuttamalla

kursoria nuolien avulla 
· selailun jälkeen paina esc-painiketta 
· ikkuna sulkeutuu ja muistipalkki on

näkyvissä
· kursori on täsmälleen samassa pai-

kassa kuin se oli selailuikkunassa

Korjaukset muistissa

Viimeksi ohjelmoidun ompeleen/kir-
jaimen poistaminen
· paina del-painiketta (poista)
· viimeksi syötetty ommel (kursorista

vasemmalle) poistuu

Ompeleen/kirjaimen poistaminen
muistista
· vie kursori poistettavan ompeleen

oikealle puolelle
· paina del
· kursorin vasemmalle puolella oleva

ommel poistuu

Perussääntö:
Kaikki muutokset ja korjaukset suoritetaan aina kursorin
vasemmalla puolella!

Päättely Peilikuva pysty
(oikea/vasen)
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Yksittäisen muistin avaaminen
Paluu aiemmin ohjelmoituun muisti-
paikkaan 
· avaa muisti painamalla ulkopuolista

mem-näppäintä
· paina mem 1 toimintoriviltä

Huom: mikäli kone kytketty pois pääl-
tä sen jälkeen kun muistitoimintoa 
on käytetty viimeksi, ruudulla näkyy
”mem 1” kun muisti aktivoidaan.
Mikäli konetta ei ole kytketty pois
päältä, viimeksi avattu muistipaikka
on näkyvissä.

· muistipaikkojen sisältö näkyy ruu-
dulla

· avoin muistipaikka on tummennettu
(tumman harmaa)

· varatut muistipaikat näkyvät vaa-
leanharmaina

· tyhjät muistipaikat ovat valkoisia
· muistipaikkoja voidaan selailla

mikäli yli 15 niistä on varattuina
(255 muistipaikkaa)

· valitse varattu muistipaikka
· sisältö näkyy muistissa
· paina esc ja palaa edelliseen ruu-

tuun
· valitun muistin sisältö pysyy aktivoi-

tuna
· voit ommella, lisätä tai korjata sisäl-

töä

Huom: Muistin sisältö ommellaan
ompeluruudusta, ei tallennusruu-
dusta.

Muistisisällön tallentaminen/muistista poistuminen
Tallennus ja muistista poistuminen
· paina tallennuspainiketta
· sisältö tallentuu muistiin
· muisti voidaan avata ja sitä voidaan

selata milloin tahansa

Koneen kytkeminen pois päältä ilman
tallennusta
· muistisisältö häviää mikäli kone sul-

jetaan painamatta tallennuspaini-
ketta

Muistikapasiteetti
Muistiruudun avaaminen
· avaa muisti (paina ulkopuolista

mem-näppäintä)
· paina toimintorivin mem-painiketta
· muistipaikkaruutu tulee esille
· käytössä oleva muistikapasiteetti

(tallennetut ompeleet) näkyy 
prosentteina palkissa ylärivillä

· muistipaikkojen kokonaiskapasi-
teetti on 1023 ommelta

Ompeleen lisääminen muistiin
· vie kursori kohtaan, mihin haluat

lisätä ompeleen
· valitse ommel/kirjain
· uusi ommel lisätään kursorin

vasemmalle puolelle
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Alimuisti
Alimuisti
· muistin sisältö voidaan jakaa ali-

muisteihin, esim. nimi, katu, 
paikka, jne. käyttämällä muok-
kaustoimintoa

· ohjelmoi nimi
· ohjelmoi katu
· paina muokkauspainiketta
· vie kursori nimen viimeisen kirjai-

men perään
· valitse alimuisti
· alimuisti lisätään kursorin vasem-

malle puolelle
· kirjaimet kuuluvat tiettyyn muistiin

(esim. mem 4), mutta ovat 
riippumattomia toisistaan ja niitä
voidaan haluttaessa jakaa ali-
muisteihin

Ompelu
· aktivoi ”kuvion alku” ja ompele

Huom: Kun ”kuvion alku” on akti-
voitu, kursori siirtyy muistipaikassa
ensimmäisen kirjaimen oikealle
puolelle. Ompelu alkaa kursorin
vasemmanpuoleisesta kirjaimesta.

· kone ompelee ainoastaan kyseisen
alimuistin sisällön

· ompele seuraava alue, viemällä
kursori johonkin ko. alueella 

· aloita ompelu; painettaessa jalka-
poljinta kursori siirtyy ommelyh-
distelmän alkuun

Huom: Mikäli muistin sisältöä on
muutettu muokkaustoiminnolla
(sivu 40-41), valitse ”kuvion alku”-
toiminto, jolloin kone aloittaa
ompelun yhdistelmän alusta.

· mikäli alue ommellaan vain kerran,
paina ”kuvion loppu 1” toiminto-
riviltä

Huom: 
Asettele kangas tarvittaessa uudel-
leen kun ompelet muistin eri alueita. 

Muistin tyhjentäminen
Tyhjentäminen
· avaa muisti (paina ulkopuolista

näppäintä)
· paina toimintorivin mem-painiketta
· muistit näkyvät ruudulla
· valitse muisti (esim. mem 3)
· paina del-painiketta (poista)
· viesti ruudulla kysyy, että haluatko

varmasti tyhjentää muistin sisällön
· paina ”kyllä”

· muistin sisältö tyhjenee 
· palaa edelliseen ruutuun painamalla

esc

Koristeelliset tikkausompeleet
Tikkausompeleet
· laaja ommelvalikoima soveltuu eri-

tyisesti tikkaukseen, applikointiin 
ja tilkkutöihin:
· 326 Lyhyt suoraommel
· 327 Kiemurteleva ommel
· 328 Käsintikattu vaikutelma 
· 329 Pykäpisto
· 330 Vahvistettu pykäpisto
· 331 Piilo-ommel
· 332 Sulkaommel

· 333-338,351
Sulkaommelmuunnelmia
· 346-350
Tikkausommelmuunnelmia

· valitse ommel ja paina painiketta
· ommel on aktivoitu
· normaalitiedot ja toiminnot ovat

näkyvissä ruudulla
· tikinleveys ja -pituus säädettävissä

tarpeen mukaan

Valikko: Tikkausompeleet 
· paina ulkopuolista näppäintä

”Tikkausompeleet”
· valikko on näkyvissä
· paina symbolia
· tikkausompeleet ovat näkyvissä

Tikkausompeleet
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Hienosäätö
Kaikki ompeleet on tarkistettu ja sää-
detty valmiiksi tehtaalla.
Erilaiset kankaat, langat ja tukimate-
riaalit saattavat kuitenkin aiheuttaa,
että ohjelmoidut ompeleet  joko 
leviävät (aukeavat)  tai kasaantuvat.  
Tikinmuodostusta voidaan tarvittaes-
sa korjata elektronisella  hie-
nosäädöllä kankaaseen sopivaksi. 
Koneessa on 50 pitkittäisaskelta hie-
nosäätöä varten.

Hienosäädön avaaminen
· paina ”b”-toimintoa
· mikäli toiminto ei ole näkyvissä ruu-

dulla, paina toimintorivin nuolta
ja käy toiminnot läpi

Hyöty- ja koristeompeleiden hienosäätö

Korjaus:
Ommel on liian pitkä (venyy):
· paina oikeanpuoleista nuolta (noin

3 askelta)
· aktivoitujen askeleiden lukumäärä

näkyy nuolen yläpuolella
· ommel lyhenee (kasaantuu):
· muutos ei näy ruudulla
· 2-5 askelta riittää yleensä ompeleen

korjaamiseen (max.50 askelta)
· suorita koeompelu ja korjaa tarvit-

taessa lisää

Ommel on liian lyhyt/tiheä:
· toimi kuten edellä käyttäen vasenta

nuolta
· suorita koeompelu  ja korjaa tarvit-

taessa lisää

Paluu ompeluruutuun
· korjausten jälkeen paina OK, 

hyväksy muutokset ja palaa ompelu-
ruutuun 

· painettaessa reset-painiketta,
ommel palautuu samaksi kuin 
hienosäätötoimintoa avattaessa

· ennenkuin valitset uutta ommelta,
paina ulkopuolista clr-näppäintä
ja sulje ”hienosäätö”. Muussa
tapauksessa hienosäätö vaikuttaa 
myös seuraaviin ompeleisiin.  

Mikäli ommel on
tämän näköinen,
käytä tätä nuolta
korjaukseen

Mikäli ommel on
tämän näköinen,
käytä tätä nuolta
korjaukseen

Mikäli ommel on
tämän näköinen,
käytä tätä nuolta
korjaukseen

Mikäli ommel on
tämän näköinen,
käytä tätä nuolta
korjaukseen

Ommeltaessa pehmeitä materiaaleja,
kuten jersey ja trikoo, neuloksella
on taipumus venyä paininjalan alla,
mikä puolestaan venyttää ommelta;
esim. kenno-ommel avautuu ja siitä
muodostuu liian harva. 
Paksuissa materiaaleissa tikit
saattavat mennä päällekkäin, jolloin
ommel kasaantuu ja on liian tiheä.
Korjaus hienosäädön avulla käy hel-
posti.

Hienosäätö
· valitse jokin ommel
· aktivoi hienosäätö painamalla ”b”
· hienosäätöruutu tulee näkyviin
· säädettäessä hyötyompeleita

kenno-ompeleen kuva näkyy
ruudun keskellä (kuvaa käytetään
esimerkkinä kaikille hyötyompeleil-
le)

· säädettäessä koristeompeleita sa-
tiiniommelkuvio näkyy ruudun kes-
kellä (kuviota käytetään esimerk-
kinä kaikille koristeompeleille) 

· kaksi epämuodostunutta ommelta
näkyy esimerkin molemmin puolin -
vasen liian tiheä, oikea liian harva

· alarivin nuolet osoittavat missä
suunnassa ommelta on korjattava
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Neuvot
Tämä ohjelma antaa ruudulle tarvit-
tavat tiedot ompeleista ja toimin-
noista.
Näin sinun ei tarvitse jatkuvasti
turvautua käyttöohjekirjaan.
Koneen antamat neuvot vastaavat
ohjekirjan ohjeita, tietojen haku
sujuu kuitenkin helpommin ja no-
peammin elektronisesti.

Huolimatta siitä, mikä ruutu on
käytössäsi, voit avata ”Neuvot”-ruu-
dun ompeleille ja toiminnoille milloin
tahansa.
Palaa edelliseen ruutuun painamalla
esc.

Ohjelman avaaminen
· paina ulkopuolista ”?”-näppäintä
· valitse ommel tai toiminto
· kellon kuva osoittaa, että kone

hakee tarvittavaa tietoa

Näyttöruutu/ompeleet
· ruutu tarjoaa seuraavat tiedot:

· ompeleen nimi
· sopivat kankaat
· pääkäyttöalueet

Näyttöruutu/toiminnot
· toiminnon nimi
· selitys
· pääkäyttöalueet

Paluu edelliseen ruutuun
· paina esc
· ohjelma sulkeutuu
· edellinen ruutu tulee esille

Huom:
Ohjelma voidaan avata milloin 
tahansa eikä se vaikuta käsiteltävään
työhön.
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Opastus

Tiedot
· kello-merkki osoittaa, että kone on

hakemassa pyydettyä tietoa
· valitut tiedot näkyvät ruudulla
· sulje ruutu painamalla esc ja palaa

valikkoon

Ohjekirjan lisäksi myös koneessa
on ompeluopas, joka antaa käyttä-

jälle koneen ruudulla tiivistelmänä 
tietoja koneen eri toiminnoista.

Ulkopuolinen TC-näppäin
· paina näppäintä

Valikko
· valikko näkyy ruudulla:
· Opastus
· Ompeluopas
· paina ”Opastus”

Eri aiheet
· ruudulla näkyy ”Opastus”-ohjel-

man alivalikko:
· Ompelun aloittaminen
· Polvinostin FHS
· Neuvot
· Vihjeitä
· CPS
· Kirjontalaite
· Kirjonnan tietokoneohjelmat

· valitse aihe ja paina 
· hyväksy painamalla OK
· paina esc-painiketta ja vaihda

aihetta

Ompeluopas
Ompeluoppaasta saat tietoja ja neu-
voja eri ompelutilanteissa.

Syöttäessäsi koneelle käytettävän
materiaalin ja ompelutekniikan, saat
lisätietoja niihin sopivista neuloista,
paininjaloista, tukimateriaaleista ja
erikoisohjelmista.

Suositeltavat paininjalat eivät vält-
tämättä kuulu koneen vakiovarustei-
siin, mutta voit tiedustella niitä BER-
NINA-kauppiaaltasi.

Ulkopuolinen TC-näppäin
· paina näppäintä
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Paluu valittuun ompeleeseen
· hyväksy painamalla OK
· kone siirtyy automaattisesti sopi-

vaan hyötyommelruutuun ja ompe-
leeseen

· mikäli valitset koristeompelun, kone
siirtyy ensimmäiseen koristeommel-
ruutuun

· voit aloittaa ompelun heti
· ommelta voidaan vaihtaa milloin

tahansa

Kangasvalikko
· ruudulla näkyy 3 saraketta erilaisia

materiaaleja
· ohuet kankaat
· keskivahvat kankaat
· paksut kankaat
· sarakkeissa on lueteltu useimmin

käytetyt materiaalit 

· mikäli valitsemaasi kangasta ei ole
mainittu ruudulla, valitse jokin 
samantyyppinen materiaali

· selaile vaihtoehtoja nuolien avulla
· valitse ja paina haluamaasi mate-

riaalia
· paina OK

Tekniikkavalikko
· useimmin käytetyt ompelutekniikat

näkyvät ruudulla
· Saumat
· Huolittelu
· Päällitikkaus
· Napinlävet
· Vetoketjut
· Koristeompeleet
· Konetikkaus
· Käsivarainen konetikkaus
· Applikointi

· valitse tekniikka ja paina painiketta
· mikäli valitsemaasi tekniikkaa ei ole

mainittu ruudulla, valitse vastaava
tekniikka 

· paina OK ja siirry säätövalikkoon

Tiedot, erikoisneuvot, langankireys
· ruudulla näkyy säätöjä ja ehdotuk-

sia valitsemallesi kankaalle ja ompe-
lutekniikalle:

· Paininjalan numero(t)
· Neulan koko ja tyyppi
· Syöttäjän asento
· Langankireys
· Paininjalan puristus
· Tukimateriaali
· Erikoisneuvoja
· ruudulla saattaa olla useampi ehdotus

koskien paininjalkaa ja neulatyyppiä

· tietyt paininjalat saattavat olla eri-
koisvarusteita, eivätkä kuulu
koneen vakiovarusteisiin

· valitse mieleisesi paininjalka ja
neula

· tukikankaan käyttöä suositellaan
kangaslaadun ja tekniikan mukaan

· punoksella vahvistettua napinläpeä
suositellaan napinläville, jotka ovat
kulutukselle alttiina

Valikko
· valikko näkyy ruudulla:
· Opastus
· Ompeluopas
· paina ”Ompeluopas”
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Smart-toiminto
Joskus joudut keskeyttämään tietyn
työvaiheen ja aloittamaan toisen
voidaksesi edetä ompelussasi. 

Smart-toiminto on suunniteltu 
nimenomaan työskentelyyn kahden
erilaisen työn välillä. Toiminto säilyt-
tää muistissa sen hetkiset säädöt,
joihin voit palata myöhemmin.

Työskentelyruutusi kaikki säädöt voi-
daan tallentaa ja avata uudelleen.

Smart-toiminnon avulla tallennetut
säädöt häviävät kun koneesta 
kytketään virta pois päältä.

Käyttöesimerkki:
· olet luonut ja tallentanut ommelku-

vion muistiin
· koeompelet ommelkuvion 
· lopetat jonkin toisen vaiheen työs-

säsi
· jatkat myöhemmin ommelkuvion

ompelulla

Näytön tallentaminen Smart-toimin-
nolla
· paina ulkopuolista Smart-näppäintä
· ruutu kokonaisuudessaan tallentuu

muistiin (ommel, toiminnot, muisti,
jne)

Toinen työvaihe
· siirry toiseen ommelvalikkoon toista

työvaihetta varten
· lopeta tämä ompeluvaihe

Smart-toiminto - paluu ruutuun
· paina ulkopuolista Smart-näppäintä
· alkuperäinen ruutu on esillä
· kaikki säädöt ovat ennallaan ja voit

jatkaa alkuperäisen työsi kanssa
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Setup-ohjelma
Setup-toiminnolla voit luoda oman
yksilöllisen käyttöruudun 
ompelutottumustesi mukaan.
Samanaikaisesti voit muutella perus-
säätöjä pysyvästi ja ohjelmoida
F-näppäimen (vapaavalintainen
näppäin), joka on koneen rungossa,
neulan yläpuolella.
Toiminto tarjoaa lukuisia mahdolli-
suuksia yksilölliseen ohjelmointiin.

Kaikki muutokset pysyvät tallennet-
tuina- jopa virran katkaisun jälkeen.
Kone voidaan milloin tahansa palaut-
taa alkuperäiseen tilaansa 
(tehdassäädöille). 

Setup
· paina ulkopuolista näppäintä
· valikko on näkyvissä
· voit muutella kaikkia lueteltuja omi-

naisuuksia

· alkuperäiset asetukset voidaan 
palauttaa milloin tahansa

Valikko
· valikossa on lueteltu kaikki 

ominaisuudet, joita pystytään muut-
tamaan

· Henkilökohtainen ohjelma
· Toiminnot
· Tikinpituus/leveys/neulanasennot
· Äänimerkki
· Ompelunopeus
· Aloitusruutu
· Paluu perussäätöihin
· Ompeluvalo

· Huolto
· Taustavalaistus
· yksilölliset säädöt säilyvät muistissa

myös virran katkaisun jälkeen
· kone voidaan palauttaa alkuperäisil-

le säädöille tai ohjelmoida uudel-
leen milloin tahansa

Setup-ohjelman toiminnot

Henkilökohtainen
ohjelma
· paina ”Henkilö-

kohtainen ohjelma”   
· henkilökohtainen

ohjelma on aktivoitu  
· toiminto voidaan

ohjelmoida Setup-
ohjelmassa

Käyttö:
· siirtämällä toimin-

non toimintoriville
pääset nopeasti
henkilökohtaiseen
ohjelmaasi

Paluu perussäätöihin
· paina reset-

näppäintä (paluu)       
· kaikki muutokset

Setup-ohjelmassa
palautuvat
perussäädöille

Oikealla olevat toiminnot löytyvät
artista ompelukoneen Setup-ohjel-
masta. Toimintoihin pääset painamal-
la ulkopuolista Setup-näppäintä
koneen etupanelissa ja painamalla

näyttöruudun toimintoja.
Toimintoja käytetään henkilökohtai-
sen ruudun luomiseen omien
ompelumieltymysten mukaiseksi.

Näyttöruudun 
muuttaminen
· paina nuolta
· toimintojen siirtämi-

nen Setup-ohjelmasta

Toimintojen lisäämi-
nen Setup-ohjelmaan
· paina nuolta
· toimintojen lisäämi-

nen Setup-ohjel-
maan
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Henkilökohtainen ohjelma 

Setup
· paina ulkopuolista näppäintä
· valikko tulee esille

· paina ”henkilökohtainen ohjelma”
· ohjelman näyttöruutu tulee esille

Henkilökohtainen ohjelma
(ensimmäisen ompeleen ohjelmointi)
· suoraommel näkyy ruudulla ensim-

mäisenä ompeleena
· syötä henkilökohtaiset ommelvalin-

nat ”tyhjälle” ruudulle

Ompeleiden syöttö
· paina ulkopuolista näppäintä

”Hyötyompeleet”
· valitse kenno-ommel (ommel nro.8)

Henkilökohtainen käyttöruutu
· näyttöruutu vaihtuu henkilökohtai-

seksi ohjelmaksi
· kenno-ommel näkyy ruudulla
· tallenna ommel henkilökohtaiseen

ohjelmaasi painamalla tallennuspai-
niketta

· kun ohjelmoit uutta ommelta, se
näkyy automaattisesti edellisen 
ompeleen jälkeen

Käytä henkilökohtaista ohjelmaa ja
suunnittele oma käyttöruutusi
niillä ompeleilla, joita useimmiten
käytät.
Olipa kysymys sitten tietyn tyyppisistä
erikoisompeleista tai mieluisista
koristeompeleista, tämän ruudun
avulla etenet nopeasti ja helposti
ompelutöissäsi. 

Kun asennat ompeleita henkilö-
kohtaiseen ohjelmaan, myös ompe-
leiden 
muunnelmat (erilaiset tikinleveydet, -
pituudet ja neulanasennot) voidaan 
tallentaa ohjelmaan.
Kirjaimia ei voida tallentaa henkilö-
kohtaiseen ohjelmaan.

Setup-ohjelma

BA_165_finn  16.4.2004  9:36 Uhr  Seite 50

 
030787.52.09_0401_a165_FI



51Setup-ohjelma

Seuraavan ommeltyypin syöttö
· paina ulkopuolista ”Napinläpi”-

näppäintä
· paina pyöristettyä napinläpeä

(ommel no.54)

Henkilökohtainen käyttöruutu
· näyttöruutu vaihtuu henkilökohtai-

seksi ohjelmaksi
· pyöristetty napinläpi näkyy ruudulla
· tallenna napinläpi henkilökohtai-

seen ohjelmaasi painamalla tallen-
nuspainiketta

· jatka ohjelmointia kuten yllä kunnes
olet valinnut kaikki haluamasi
ompeleet

Henkilökohtainen ohjelma (lisäompe-
leet)
· ylärivin viisi ommelpaikkaa on nyt

varattuna
· 6. ommel näkyy seuraavalla rivillä
· henkilökohtaiseen ohjelmaan voit

ohjelmoida 60 erilaista ommelta
· mikäli ohjelmoit enemmän kuin 15

ommelta, ruutua voidaan selata 
nuolien avulla perusohjelman
tapaan 

Tallenna ja sulje
· paina OK
· ruutu sulkeutuu ja Setup-valikko on

näkyvissä
· sulje ruutu painamalla esc
· paluu viimeksi avattuun ommelruu-

tuun; viimeinen valinta 
näkyy tummennettuna

”Henkilökohtainen ohjelma”-toiminto
· ohjelman avaamista varten toiminto

tulee syöttää toimintoriville
(sivut 53-54)

Vapaavalintainen toiminto 
(F-näppäin)
· henkilökohtainen ohjelma voidaan

ohjelmoida vapaavalintaisen 
F-näppäimen alle, joka sijaitsee
koneen rungossa, neulan yläpuo-
lella (sivu 53)
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Ompeleiden poistaminen henkilökohtaisesta ohjelmasta
Setup-valikko
· paina Setup-näppäintä, valikko

näkyy ruudulla
· valitse ”henkilökohtainen ohjelma”

Henkilökohtainen ruutu
· henkilökohtainen ruutu aukeaa
· valitse poistettava ommel (näkyy

tummennettuna)

Ompeleen poistaminen
· paina ulkopuolista clr-näppäintä

Poistettu ommel
· ommel on poistettu ja jäljellä olevat

ompeleet siirtyvät yhden askeleen
taaksepäin

· tallenna muutokset painamalla tal-
lennuspainiketta

Sulkeminen
· paina OK
· ruutu sulkeutuu
· Setup-valikko on näkyvissä

Toimintojen ohjelmointi
Set-valikko
· paina ulkopuolista Setup-

näppäintä, valikko aukeaa
· paina ”Toiminnot”
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Toiminnon syöttäminen
· poistettu toiminto voidaan asentaa

uudelleen milloin tahansa
· valitse toiminto yläriveiltä, esim.

”Ompelunopeus”
· paina ”nuoli alas”
· toiminto siirtyy alas toimintorivien

ensimmäiselle paikalle
· kaikki muut toiminnot siirtyvät

yhden askeleen verran oikealle

Toimintoruutu
· kaikki toiminnot näkyvät ruudulla
· alaruudun kaksi toimintoriviä ovat

samat kuin hyötyommelruudun
aktivoidut toiminnot (sisältäen toi-
minnot, jotka on piilotettu ommel-
ruutuun)

· näitä toimintoja voidaan käyttää
kaikissa ruuduissa 

· kaikki alarivien toiminnot on akti-
voitu

· ylemmät kaksi toimintoriviä vastaa-
vat alempia toimintoja

· keskiosan nuolia käytetään toimin-
tojen siirtelyyn

Toimintojen poistaminen
· valitse ”Ompelunopeus” alariveiltä
· paina nuolta ylös
· toiminto häviää alariviltä
· toiminto on nyt siirretty yläriville

eikä näy enää yksittäisillä ruuduilla,
esim. hyötyommelruudulla

· toiminto näkyy tummennettuna
ylärivillä, ts. se on poistettu toimin-
nasta alariviltä 

· siirrä ja poista toinen toiminto
samalla tavalla

Uuden toiminnon lisääminen kahden
entisen toiminnon väliin
· uusi toiminto voidaan lisätä kahden

olemassa olevan toiminnon väliin
· valitse toiminto yläriveiltä
· paina sitä alarivin paikkaa, mihin

haluat lisätä toiminnon
· paina ”nuoli alas”
· toiminto siirtyy valittuun paikkaan 
· sekä korvattu, että muut toiminnot

siirtyvät yhden askeleen oikealle

Rungon F-näppäimen ohjelmointi
(vapaavalintainen näppäin)
· valitse haluamasi toiminto (myös

henkilökohtainen ohjelma)
yläruudun toimintoriveiltä 

· paina F-näppäintä (neulan ylä-
puolella)

· paina ”nuoli alas”
· F-näppäin on nyt ohjelmoitu
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· ohjelmoitu toiminto näkyy ruudulla
neulastop-symbolin oikealla puolel-
la

· näppäin voidaan ohjelmoida uudel-
leen niin usein kuin haluat

Toimintojen palauttaminen 
perussäädöille
· paina reset-painiketta (paluu)
· kaikki toiminnot palautuvat alku-

peräisille säädöille, paitsi F-näppäin
koneen rungossa

· kun haluat ohjelmoida F-näppäimen
uudelleen, noudata yllä olevia
ohjeita

· uusi toiminto korvaa vanhan

Muutosten tallentaminen ja sulkemi-
nen
· paina OK
· muutokset on tallennettu muistiin
· ruutu sulkeutuu
· Setup-ruutu on näkyvissä

Tikinleveyden, -pituuden ja neulanasennon
perussäätöjen muuttaminen

Säätöjen muuttaminen
· tikinleveyden/pituuden/neulanasen-

non näyttöruutu on näkyvissä
· muuta tikinleveyden ja -pituuden

säätöjä ulkopuolisilla säätimillä
· muuta neulanasentoa ulkopuolisilla

näppäimillä
· tallenna muistiin painamalla OK

· palaa perussäätöihin painamalla
reset-näppäintä

· paina esc ja sulje Setup-ruutu,
palaat viimeksi valittuun ommelruu-
tuun

Avaa Setup
· valitse ommel, jonka

tikinpituutta/leveyttä ja/tai
neulanasentoa haluat muuttaa

· paina ulkopuolista Setup-näppäintä,
valikko tulee esille

· valitse ”Tikinpituus, Tikinleveys,
Neulanasento”
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Äänimerkki
Setup-valikko
· paina ulkopuolista Setup-näppäintä,

valikko on näkyvissä
· paina ”Äänimerkkiä”
· äänimerkki-valikko tulee esille

Äänimerkit
· äänimerkkiä voidaan käyttää seu-

raaviin toimintoihin:
· ompeleet
· toiminnot
· syöttäjä ylä/ala-asennossa (kirjon-

taa varten)
· ylälangan tunnistin
· paininjalan asento (kirjontaa var-

ten)

· puolauslaite 
· kirjonnan loppu

· äänimerkit voidaan pitää päällä tai
pois päältä

· äänimerkin toistolukumäärä on
valittavissa

· äänimerkkien määräksi voidaan
säätää 1, 2 tai 3

Äänimerkin lisääminen
· valitse haluamasi toiminto valikosta

ja paina ”Päällä”    
· paina haluamasi "piipausten"määrä

numeropainikkeesta (1, 2 tai 3)
kunnes se näkyy tummennettuna

Äänimerkin poistaminen
· valitse haluamasi toiminto valikosta

ja paina ”Pois”
· äänimerkki on kytketty pois päältä

tältä toiminnolta

Tallentaminen ja sulkeminen
· paina OK
· muutokset on tallennettu muistiin
· ruutu sulkeutuu
· Setup-ruutu on näkyvissä

Ompelunopeuden muuttaminen
Setup-valikko
· paina Setup-näppäintä, valikko on

näkyvissä
· paina ”Ompelunopeus”
· valikko tulee esille

Maksiminopeuden muuttaminen
· paina nuolia maksinopeuden pie-

nentämiseen (880 pistoa/min. on 
perussäätö)

· ompelunopeuden lisääminen tai
pienentäminen näkyy numerona

· jokainen nuolen painallus lisää tai
vähentää pistojen lukumäärää/min.
kymmenellä

· maksiminopeuden muutokset vai-
kuttavat kaikkiin neljään ompelu-
nopeuteen (1/4, 1/2 3/4, 4/4 )
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Tallentaminen ja sulkeminen
· paina OK ja hyväksy muutos
· palaa Setup-valikkoon painamalla

esc
· palaa viimeksi valittuun ommelruu-

tuun painamalla esc

Paluu perussäätöihin
· noudata yllä olevia ohjeita ja siirry

ompelunopeuden valikkoon
· palauta tehdassäädöt painamalla

reset-painiketta

Aloitusruutu päällä ja pois päältä
Setup-valikko
· paina Seup-näppäintä, valikko on

näkyvissä
· valitse ”Aloitusruutu”

Aloitusruudun kytkeminen päälle
· paina ”Päällä”
· aloitusruutu tulee esille aina kun

kone kytketään päälle, hyötyom-
melvalikko tulee näkyviin auto-
maattisesti sen jälkeen

Aloitusruudun kytkeminen pois 
päältä
· aloitusruutu on näkyvissä
· ruutu voidaan kytkeä päälle tai pois

päältä
· paina ”Pois”
· ruutu ei nyt tule esille kun kone

kytketään päälle seuraavan kerran
· hyötyommelruutu tulee esille heti

kun kone on kytketty päälle

Tallentaminen ja sulkeminen
· paina OK ja hyväksy muutos
· palaa Setup-valikkoon painamalla

esc
· palaa viimeksi valittuun ommelruu-

tuun painamalla esc

Perussäädöt (paluu alkuperäisiin säätöihin)
Setup-valikko
· paina Setup-näppäintä, valikko on

näkyvissä
· paina ”Paluu perussäätöihin”

· viesti ruudulla pyytää Sinua vah-
vistamaan, että haluat palauttaa
koneen perussäädöille

· paina ”kyllä”, Setup-ruutu tulee 
jälleen esille

· ruudulla oleva kello ilmoittaa, että
kaikki Setup-ohjelman muutokset
entiselleen ovat käynnissä

· paina ”ei”, Setup-ruutu tulee esille
· olemassa olevat muutokset pysyvät

voimassa Setup-ohjelmassa

165
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Ompeluvalo päällä/pois
· paina ”päällä”
· ompeluvalo on päällä jatkuvasti kun

kone kytketään päälle
· paina ”pois”
· ompeluvalo ei syty lainkaan

Ompeluvalo

· viesti ruudulla pyytää kytkemään
koneen pois päältä ja päälle

· koneessa on alkuperäiset (tehtaan)
säädöt

Setup-valikko
· paina ulkopuolista Setup-

näppäintä, valikko on näkyvissä
· valitse ”Ompeluvalo”

Tallentaminen ja sulkeminen
· paina OK ja hyväksy muutos
· palaa Setup-valikkoon painamalla

esc
· palaa viimeksi valittuun ompeluruu-

tuun painamalla esc

Huolto
Setup-ohjelman huoltotoiminto antaa
tiedot koneen ohjelmaversiosta ja 
mahdollistaa myös näyttöruudun ja 
kirjontalaitteen kehyksen kalibroinnin.
(kirjontalaite on lisävaruste). 
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Laitteen versiotiedot
Versioruutu näyttää tiedot koneeseen
ja kirjontalaitteeseen (lisävaruste)
ladatusta ohjelmaversiosta.
Tieto on hyödyllinen kun esität

kysymyksiä Bernina-kauppiaallesi tai
mikäli suunnittelet päivittää ohjelma-
versiota.

Setup-valikko
· paina ulkopuolista Setup-näppäintä,

valikko on näkyvissä
· paina huoltopainiketta

Huoltoruutu
· huoltoruutu on näkyvissä
· valitse ”Versio”

Koneen versiotiedot
· versioruutu on näkyvissä
· ompelukoneeseen ladattu versio

näkyy ruudulla
· kirjontalaitteeseen (lisävaruste)

ladattu versio näkyy ruudulla, mikäli
se on käytössä

· kirjontalaite tulee olla kytkettynä
koneeseen, jotta versio näkyisi ruu-
dulla

· ompelukoneen ja kirjontalaitteen
ohjelmaversioiden tulisi olla samat,
jotta ompelutulos olisi moitteeton

· paina esc ja palaa edelliseen ruu-
tuun

Näyttöruudun kalibrointi on tärkeää,
jotta pystytään suorittamaan täsmäl-
lisiä valintoja ruudulla painikkeiden 
avulla.

Mikäli ruutua ei ole kalibroitu ja suo-
ritat jonkin valinnan, kone saattaa
joskus lukea viereisen valinnan.

Näyttöruudun kalibrointi

Setup-valikko
· paina Setup-näppäintä, valikko on

näkyvissä
· paina ”Huolto”

Huom:
Näyttöruutu on valmiiksi kalibroitu 
tehtaalla, mutta kuljetuksen aikana
se voi joskus muuttua.
Ruutua tarvitsee kalibroida uudestaan
ainoastaan mikäli valinnoissa syntyy
ongelmia ompelun aikana.
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Huoltoruutu
· huoltoruutu on näkyvissä
· valitse ”Näkyviin”
· valitse tämä ruutu mikäli näppäimet

ruudulla eivät toimi moitteettomasti
kun suoritat jotakin valintaa 

Kalibrointi
· ruudun kalibrointiruutu on esillä
· paina mustia pisteitä toinen toisen-

sa jälkeen
· ei ole tärkeää kumman pisteen 

valitset ensin
· painettaessa pisteitä koneesta kuu-

luu kontaktiäänimerkki  
· kone palautuu automaattisesti edel-

liseen ruutuun
· paina esc ja palaa Setup-ruutuun

· paina esc ja palaa viimeksi valittuun
ommelruutuun

Huom: Kun kalibroit ruutua, kosketa
ainoastaan mustia pisteitä. Jos ruutu
on kalibroitu väärin koskettamalla 
ruudun muita alueita, kone saattaa
vaatia valtuutetun Bernina-huolto-
liikkeen suorittamia teknisiä säätöjä.

Kirjontakehyksen säätäminen
Tämä säätö kalibroi neulan kirjonta-
kehyksen keskelle ja säätöä tarvitaan
vain kun kirjontalaitetta (lisävaruste)
käytetään ensimmäisen kerran.

Kehyksen säätö voidaan aktivoida
ainoastaan mikäli kirjontalaite on
kiinnitettynä koneeseen.

Setup-valikko
· paina Setup-näppäintä, valikko on

näkyvissä
· valitse ”Huolto”

Huoltoruutu
· huoltoruutu on esillä
· valitse ”Kehystyön säätö”

Kehyksen säätäminen
· kehyksen säätöruutu on näkyvissä
· kytke kirjontalaite koneeseen
· kiinnitä iso kirjontakehys kirjonta-

laitteeseen
· aseta kohdistuslevy kehykseen
· paina ”check"= tarkista - kone 

lukee kehyksen ja neula asettuu 
alueen keskelle

· neulan tulisi asettua täsmälleen
kohdistuslevyn keskipisteen kohdal-
le

· mikäli näin ei ole, säädä nuolien
avulla

· kehyksen säätöä ei tarvitse suorittaa
kuin kerran - säätö pätee kaikkiin
eri kokoisiin kehyksiin
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Tallentaminen ja sulkeminen
· paina OK – sulje ruutu
· paina esc – sulje Setup
· paina ”Tarkista” (check) näytöllä

Asettelu 1(Layout 1) – sulje kirjonta-
kehyksen säätö

Setup-valikko
· paina ulkopuolista Setup-näppäintä,

valikko on näkyvissä
· paina ”kontrasti” (ruudun oikeassa

alaosassa)
· kontrastinäyttö tulee esille

Kontrastin säätö
· kontrastia voidaan säätää kahden

säätimen avulla (- = vaaleampi,
+ = tummempi)

· lisää tai pienennä kontrastia
· alkuperäinen näyttö näkyy alla

säätöjen helpottamista varten

Tallentaminen ja sulkeminen
· paina OK
· muutokset on tallennettu
· ruutu sulkeutuu
· Setup-valikko on näkyvissä

Näytön taustavalaistuksen säätö (kontrasti)
Näyttöruudun kontrastia voidaan
säätää katselun helpottamiseksi.

Poistuminen ohjelmasta
· paina esc-painiketta 
· Setup-ohjelma sulkeutuu
· muutokset tallentuvat muistiin
· muutokset säilyvät muistissa 

vaikka kone kytketään pois päältä

Setup-ohjelmasta poistuminen
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Eko-toiminto
Eko-toimintonäppäin sijaitsee ko-
neen etupanelissa. Toiminto säästää 
energiaa koneen ollesssa pois käy-
töstä ja  et kuitenkaan halua kytkeä
sitä pois päältä ja menettää tallen-
tamattomia säätöjä.

Toiminnon ollessa aktivoituna, kone
käyttää 50% vähemmän energiaa.
Toiminto on verrattavissa tietokoneen
"näytönsäästäjään"

Työskentelyruutusi muistisisältö ja
muut valitut toiminnot pysyvät

aktivoituneina ja näyttöruutu tum-
menee.
Kun jatkat työskentelyä, kone palau-
tuu normaalitilaan.

Energian säästön lisäksi Eko-toiminto
toimii lasten turvakatkaisimena.
Toiminnon ollessa kytkettynä päälle,
kone on ”suljettu” eikä jalkapoljin
toimi.
Kone ompelee vasta kun toiminto
kytketään pois päältä (painamalla
näppäintä kerran) ja palaa ruutuun,
jossa viimeksi työskentelit.

Eko-toiminto
· paina ulkopuolista ”eko”-

näppäintä
· energian kulutus pienenee 50%
· hyödyllinen ominaisuus kun kes-

keytät työskentelyn pidemmäksi
aikaa

Näyttöruutu
· ruutu tummenee
· kone ei ompele Eko-tilassa, vaan on

”suljettu”
· kaikki säädöt pysyvät ennallaan
· jalkapoljin ei toimi

Ompelun jatkaminen
· paina ”eko”-näppäintä
· kone palautuu normaalitilaan
· eko-toiminto poistuu kun kone kyt-

ketään pois päältä

Seuraavilla sivuilla esittelemme
lisätarvikkeita ja varusteita, joita on
saatavana artista ompelukoneeseen.
Nämä varusteet lisäävät koneen
monipuolisuutta ja tarjoavat rajatto-
mat mahdollisuudet luovuudellesi.

Lisätietoja saat BERNINA-liikkeistä !

Lisävarusteet

CPS-ohjelma (lisävaruste)
CPS-ommelvalintajärjestelmä

Tämän tietokoneohjelman avulla voit
voit vaihtaa ompelukoneeseesi uusia-
ompeleita valintasi mukaan, voit myös
vaihtaa kuvioita ja eri tyyppisiä aakko-
sia kirjontalaitteen muistiin. 

CPS-ohjelman avulla voit muunnella
koneen toimintaa omien ompelutar-
peittesi mukaan. Muutokset voit suo-
rittaa niin usein kuin haluat.

Lisätietoja saat BERNINA-kauppiaal-
tasi!
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Kirjontalaite (lisävaruste)
Kirjontalaite
Kirjontalaite lisää ompelukoneesi
käyttömahdollisuuksia ja tarjoaa
rajattomat mahdollisuudet 
luovuudellesi. Kirjontalaitteen avulla
kirjot todella upeat, suurikokoiset kir-
jontakuviot. 
Laite kiinnittyy vapaavarteen ja om-
pelukoneen oikealla puolella olevaan
pistokkeeseen.
Kirjontalaite sisältää vakiovarusteena
18 kirjontakuviota.

Valittu kuvio näkyy ruudulla ja se voi-
daan kirjoa heti.
Kuvioita voidaan pyörittää, kääntää
peilikuvaksi, suurentaa ja pienentää.
Lisäkortteja eri aihepiireistä on saata-
vana BERNINA-kauppiaaltasi.
Aseta kortti kirjontalaitteeseen, valit-
se kuvio ja kirjo! Kirjontalaitteen
mukana toimitetaan yksityiskohtai-
nen ohjekirja.

Kirjontalaitteen kuviot
· kirjontavalikko on esillä
· paina ”Kirjontalaite”-symbolia ja

pääset laitteen valmiskuvioihin
· mikäli käytät erillisiä kirjontakortte-

ja (erikoisvaruste), paina nalle-sym-
bolia

· kuvioiden asentoa, kokoa ja tiheyttä
voidaan vapaasti muuttaa 

· ne voidaan kirjoa peilikuvana ja
niitä voidaan pyörittää ja yhdistellä 

Kirjontalaitteen kytkeminen paikoil-
leen
· kytke ompelukone pois päältä
· poista apupöytä ( jos käytössä)
· aseta kirjontalaite vapaavarren

taakse
· työnnä laitteen kiinnittimet koneen

pohjalevyyn (taakse oikealle)

· kytke liitäntäpistoke ompelu-
koneen oikealla puolella olevaan
pistokkeeseen (kirjontalaitteen
symboli)

· kytke ompelukone päälle
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artista PC-tietokoneohjelmat (lisävarusteita)

Kortin asettaminen
· kytke ompelukone pois päältä
· vie kortti kirjontalaitteen sivussa

olevaan kortin "lukuaukkoon"

Kirjontakortin valikko
· kirjontavalikko on näkyvissä
· paina nalle-symbolia

Kirjontakuviot kortilla
· kortin ensimmäiset kuviot ovat  

näytöllä numerojärjestyksessä
· nuolien avulla selaile kortin muita
· kuvioita
· valitse kuvio ja kirjo 

Kirjontakortit (lisävarusteita)
Kirjontalaitteeseen on saatavana
laaja valikoima valmiiksi ohjelmoituja 
kirjontakortteja.

Uusia kortteja ilmestyy säännöllisesti. 
Korttikokoelma muodostaa todellisen
”kuviokirjaston” - jokainen kortti
sisältää viehättäviä kuvioita tietystä
aihepiiristä.

Aseta kortti kirjontalaitteeseen ja
selaile sen sisältöä ompelukoneen
näyttöruudulla.

BERNINA tarjoaa laajan valikoiman
eritasoisia, tietokoneohjelmia. 
Kaikki ohjelmat ovat Windows-poh-
jaisia, ne ovat helppokäyttöisiä ja
niiden käyttö on hauskaa.

Artlink sisältää 24 erilaista kirjonta-
kuvioa. Ohjelman avulla voit kääntää
kuvion, muuttaa kokoa, kirjoa peili-
kuvana ja esikatsella kuvioita ennen
ompelua.

Editor tarjoaa todellisen pohjan kir-
jonnan suunnittelulle. 211 kuvion ja
42 aakkosen ohjelma, jolla voit muo-
kata olemassa olevia kuvioita makusi
mukaan. 

AutoDesigner ohjelman upeana omi-
naisuutena mm. automaattinen digi-
tointi, Designer-ohjelmassa manuaali-
nen digitointi sekä mahdollisuus
käyttää omassa Windows-ohjelmas-
sasi olevia kirjaintyyppejä  (True Type
Fonts).

Cross-Stitch antaa mahdollisuudet
ristipistikirjontaan koneella,
PhotoSnapin avulla pystyt kirjomaan
valokuvia.

Voit valita näistä itsellesi sopivan
ohjelmapaketin tai rajattomat mah-
dollisuudet tarjoavan
DesignerPlus ohjelman.
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Kaapelin kytkeminen
· kytke ompelukone pois päältä

ennen kaapelin kiinnittämistä
· aseta kaapeli koneen oikealla puo-

lella olevaan pistokkeeseen 
(tietokone-symboli)

· kytke kone päälle

Neula 70 80 90 100 110–120

Parsinlanka 

Kirjontalanka 

Merseroitu 
puuvilla

Synteettinen
ompelulanka

Paksut langat, 
merseroitu
keinokuitulanka

Napinläpilanka
koristesaumoihin
(Cordonnet)

Tietoa ompelukoneneuloista
Ompelukone, neula ja lanka
Berninasi käyttää neulajärjestelmää 130/705H.

Neula ja lanka
Yleisimmät neulakoot ovat nro. 70-120.
Mitä ohuempi neula, sitä pienempi numero. Taulukko
osoittaa minkä kokoinen neula soveltuu mihinkin lan-
kaan.
Neulan koko riippuu työhön käytettävästä langasta.

Neula ja kangas/neulan
kunto
Neulan tulee olla moitteet-
tomassa kunnossa.
Ompelu vaikeutuu jos
käytät vahingoittunutta
neulaa.

Oikea neula/lanka
Ommeltaessa lanka kulkee
neulan pitkää uraa pitkin.

Väärin valittu neula/lanka
Mikäli neula on liian ohut,
lanka ei mahdu uraan ja 
seurauksena on huono
tikinmuodostus.

taipunut neula tylsä neula vahingoittunut kärki

BA_165_finn  16.4.2004  9:36 Uhr  Seite 64

 
030787.52.09_0401_a165_FI



65Neula, lanka, kankaan syöttö

Erikoismateriaalien ompelu helpottuu käytettäessä työhön sopivaa neulaa. 
Erikoisneuloja on saatavana Bernina-liikkeistä.

Neulataulukko Tyyppi Neulan kärki Käyttö

Perusneula 130/705 H Tavallinen kärki, Kudotot ja synteettiset
hieman pyöristetty kankaat, luonnonkuidut,

pellava, sifonki, batisti,
organdi, villa, satiini,
koristetikkaus, kirjonta

Erikoisneulat 130/705-SES Ohut pallokärki Ohuet neulokset, synteettiset
kuidut

130/705/H-SUK Keskipaksu pallokärki Paksuhkot keino- ja     
luonnonkuituneulokset

130/705 H-S Keskipaksu pallokärki Erikoisneula vaikeasti
käsiteltäviin joustaviin
materiaaleihin

Farkkuneula 130/705 H-J Erittäin terävä kärki Lävistää tiheäkudokiset
kankaat helposti; paksu 
pellava, farkku- ja 
telttakangas

Nahkaneula 130/705 Leikkaava kärki Nahka, tekonahka, muovi,
H-LR+H-LL muovipintaiset kankaat

Kaksoisneula 130/705 H ZWI Neulaväli 1,6/2,0/ Näkyvät päärmeet jousto-
2,5/3,0/4,0 materiaaleissa, hiuslaskokset,

koristesaumat

Kolmoisneula 130/705 H/DRI Neulaväli 2,5/3,0 Koristeompelu

Sulkaneula 130/705 HO Leveä neula Helmapäärmeet ohuissa 
kankaissa, reikäompeleet 

Tietoa ompelukoneneuloista
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Syöttäjä toimii moitteetto-
masti paininjalan ollessa
vaakasuorassa asennossa.

Jos paininjalka on vinossa,
esim. ommeltaessa paksul-
ta kohdalta ohuelle ja
päinvastoin, syöttäjä ei voi
tarttua kankaaseen ja työ
takertuu paikoilleen.

Ongelmalta vältytään kun
neulan taakse, paininjalan
alle asetetaan yksi, kaksi
tai kolme korkeudentasoi-
tuslevyä.

Korjattaessa korkeutta pai-
ninjalan edessä, aseta yksi
tai useampi tasoituslevy
paininjalan oikealle puolel-
le neulan viereen.
Ompele kunnes paininjalka
on jälleen vaakasuorassa
asennossa ja poista levyt.

66

Syöttäjä ja kankaan syöttö

Korkeuden säätölevyt

Syöttäjä ja kulmien ompelu

Anna kankaan syöttyä
tasaisesti!

Kankaan pidättäminen
aiheuttaa ompeleen
kasaantumisen.

Kankaan työntäminen tai
vetäminen jättää ompelee-
seen aukkoja.

1

Syöttäjä ja tikinpituus
Jokaisella pistolla syöttäjä liikkuu eteenpäin yhden aske-
leen. Tämän liikkeen pituus määräytyy valitun tikinpituu-
den mukaan. Lyhyellä tikillä myös syöttäjän liike on lyhyt.

Kangas liikkuu paininjalan alla melko hitaasti, myös
ommeltaessa maksiminopeudella. Napinlävet, satiiniom-
mel ja koristeompeleet ommellaan erittäin lyhyellä tikin-
pituudella.

Tärkeää:

Neula, lanka, kankaan syöttö

Suorita korjaus asettamalla
yksi tai useampi tasoitus-
levy niin lähelle kankaan
reunaa kuin mahdollista.

Ommeltaessa kulmia vain
pieni osa kankaasta on
syöttäjän päällä, joten kan-
gas ei pääse syöttymään. 

Neula-aukon leveydestä
johtuen syöttäjän
hammasrivit ovat melko
etäällä toisistaan.
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Puhdistus
Poista säännöllisin välein langan ja kan-
kaan jätteet, joita on kerääntynyt
pistolevyn alle. 
· käännä virtakatkaisin 0-asentoon
· irrota paininjalka ja neula
· avaa etuluukku
· paina pistolevyä alas oikeasta takakul-

masta, nosta ja irrota
· puhdista pistolevy puhdistussudilla
· aseta paikoilleen

Näyttöruudun puhdistaminen
· pyyhi kostealle tilkulla, ei märällä!

Sukkulan puhdistaminen
· käännä virtakatkaisin 0-asentoon
· poista puolakotelo
· paina alempi vapautinvipu vasemmalle
· käännä alas lukitsin ja musta sukkula-

radan suojus 
· poista sukkula
· puhdista sukkula tilkulla tai puhdistus-

sudilla,
· älä käytä teräviä esineitä
· aseta sukkula paikoilleen kääntämällä

käsipyörää kunnes sukkulan keinuttaja
on vasemmalla

· sulje sukkularadan suojus ja lukitsin 
· aseta puolakotelo paikoilleen

Koneen puhdistaminen
· pyyhi kone kostealla tilkulla
· käytä pyyhkimiseen tarvittaessa vettä ja

muutama tippa nestemäistä pesuainetta

Voitelu
Mikäli koneessa on metal-
linen CB-sukkula, voitele
keveyesti (1-2 tippaa
ompelukoneöljyä)
sukkularata. Aseta puola-
kotelo ja puola paikoilleen
ja käytä konetta kangastil-
kulla, jottei varsinainen
työsi tahriintuisi. 
Kone tulisi voidella jokai-
sen puhdistuksen yhtey-
dessä.

Huom!
Älä käytä alkoholia tai
liuottimia koneen osien
puhdistuksessa!

Puhdistus  ja  huolto 67

Puhdistus

Ompeluvalo

Mikäli konetta on säilytetty kylmässä
huoneessa,  se tulisi ottaa lämpimään
tilaan ainakin 1 tunti ennen käyttöä.

Tutustu turvamääräyksiin

Artista 165 on varustettu häikäisemät-
tömällä U-muotoisella loistevalolla
(CFL).
Lamppu valaisee ompelualueen täydel-
lisesti eikä eritä lämpöä.

Mikäli lamppu joudutaan vaihtamaan,
toimita kone valtuutettuun Bernina-
huoltoon.
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Vianetsintä68

Vianetsintä

Useimmissa tapauksissa pystyt tunnistamaan mahdollisen
häiriön ja sen aiheuttajan tarkistamalla
allaolevat kohdat.

Tarkista että:
· ylä- ja alalanka on oikein pujotettu
· neula on kunnolla paikoillaan, litteä puoli taaksepäin
· neula on sopivan kokoinen ommeltavaan työhön,

tarkista neula/lanka-taulukko
· kone on puhdas - poista langanjätteet
· sukkula on puhdas
· kiristyslevyjen väliin tai puolakotelon jousen alle ei ole

juuttunut lankaa

Ylälanka katkeaa
· ylälanka on liian kireällä
· neula ei sovellu käytettävään lankaan
· tutustu neula/lankataulukkoon  (sivu 65-66) sekä

koneen Ompeluoppaaseen
· neula on asetettu väärin paikoilleen - litteän puolen

tulee osoittaa taaksepäin
· neula on tylsä tai taipunut
· huonolaatuinen, solmuinen tai kuivunut lanka
· käytä sopivaa lankarullan pidikekiekkoa
· pistolevy tai sukkulan kärki on vahingoittunut - vie

koneesi Bernina-huoltoon.

Alalanka katkeaa
· alalanka on liian kireällä
· puola on takertunut puolakoteloon
· irrota puola ja aseta paikoilleen
· neula on vahingoittanut pistolevyn aukkoa - vie konee-

si Bernina-huoltoon.
· neula on tylsä tai taipunut

Hyppytikit
· neula on väärän tyyppinen, käytä 130/705H-järjestel-

män neuloja
· neula on tylsä, taipunut tai väärin asetettu paikoilleen
· työnnä neula niin ylös kuin mahdollista
· neulan kärki ei sovellu ommeltavaan materiaaliin
· käytä pallokärkistä neulaa neulemateriaaleihin ja nah-

kaneulaa nahan ompeluun

Neula katkeaa
· neularuuvi on liian löysällä
· työ on irrotettu koneesta etukautta, eikä paininjalan

takaa
· ommeltaessa paksua kohtaa, kangasta on vedetty neu-

lan ollessa kiinni kankaassa
· huonolaatuinen lanka

Huono ommeljälki
· kiristyslevyjen välissä on langanpätkiä
· puolakotelon jousen alle on lankaa
· lanka on pujotettu väärin - tarkista ylä- ja alalanka
· käytä sopivaa lankarullan pidikekiekkoa

Kone käy hitaasti tai ei lainkaan
· pistotulppa ei ole kunnolla paikoillaan
· virtakatkaisin ei ole päällä
· konetta on säilytetty kylmässä tilassa
· puolauslaite on kytkettynä päälle

Kone ompelee taaksepäin
· taaksepäinompelu-toiminto on päällä

Viallinen ompeluvalo
· Lampun vaihdon saa suorittaa ainoastaan valtuutettu

Bernina-huolto. Mallit, joissa on CFL-tyypin ompelu-
lamppu tulee toimittaa valtuutettuun Bernina-huoltoon
lampun vaihtoa varten.

BA_165_finn  16.4.2004  9:36 Uhr  Seite 68

 
030787.52.09_0401_a165_FI



69Termejä

Termejä

clr · säätöjen poistaminen 
· paluu perussäätöihin

Kursori · kohdistin näyttöruudulla (pystysviiva)
· kohdistaa poistettavat ja lisättävät toiminnot jne.muistissa

Muisti (mem) · ompelukoneen ohjelma, joka tallentaa ompeleet ja
niiden yhdistelmät, kirjaimet ja numerot.
Muistiin tallennetut tiedot voidaan hakea esille milloin tahansa. 

Muokkaus (edit) · toiminnon muokkaus ja muuttaminen

Neuvot (help) · sisäänrakennetut lyhyet ohjeet eri toiminnoista ja ompeleista

OK- · tietyn valinnan hyväksyminen 

Opastus · sisäänrakennettu käyttöohje koneen eri ominaisuuksista

Painikeruutu · toiminnot ja ompeleet valitaan painamalla vastaavaa painiketta

PC - · henkilökohtainen tietokone

PC -kirjontaohjelmat · käyttäjäystävällisiä suunnitteluohjelmia asiakkaillemme
· kirjontaohjelmia käyteteään kirjontalaitteen kanssa kuvioiden

muokkaukseen, peilikuvien kirjontaan ja kuviokoon muuttamiseen

Pois (esc) · sulkee ruudun/ohjelman, paluu edelliseen tai aloitusruutuun

Päivitys (update) · uuden tietokoneohjelman lataaminen koneeseen

Selaa (scroll) · ruudun liikuttaminen ylös ja alas selailua varten

Setup · ompeluvaiheiden ja säätöjen muuttaminen omaan ompelutyyliin sopivaksi

Smart · ohjelma, joka tallentaa ompeleen ja säädöt keskeytyksen ajaksi. Voit ”hyppiä” kahden eri
ompeluvaiheen välillä.

Sulje (close) · muistin sulkeminen

Tallenna (store) · ompeleiden ja toimintojen tallentaminen muistiin.
Tiedot voidaan hakea esille milloin tahansa.

Tarkista (check) · muistipaikan sisällön esikatselu

Toimintorivi (toolbar) · toimintojen ryhmittely ruudulla

Valikko (menu) · yhteenveto ohjelman sisällöstä, esim. ompeleet, toiminnot

·
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70 Hakemisto

Hakemisto
A

Alalangan nostaminen 10
Alalangan puolaus 8
Apupöytä 7

C

CPS-ohjelma 61

E

Eko-toiminto 61
Erikoispaininjalat 15

F

F-näppäin 54

H

Hienosäätö 44
Huolto, puhdistus 67
Hyötyompeleet 16-17

J

Jalkapoljin 7

K

Kankaan syöttö, lanka, neula 64-66
Kantolaukku 6
Kirjaimet/numerot 37-38
· koon muuttaminen 37
· ohjelmointi 38
· ohjelmointitoiminnot 28
Kirjontakortit 63
Kirjontalaite 62
Koneen osat 4,5

L

Lampun vaihto 67
Langankatkaisin 11
Langankireyden muuttaminen 12
Langoitin 10
Lanka, neula, kankaan syöttö 64-66
Lisälankatappi 9
Lisävarusteet 61-64

M

Muisti 38-43
· korjaukset muistissa 41
· muistipaikan poistaminen 43
· toiminnot 40-41
· muistin avaaminen 38, 42
· muistikapasiteetti 42
· ompeleiden ohjelmointi 39
· ohjelmointi numeroin 39
· ohjelmointi toiminnoilla 40
· tallennus ja poistuminen 42
· alimuisti 43
· muistisisällön selailu 41
Muokkaustoiminnot 27
· hienosäätö 27
· kirjaimen koko 27
· pitkäpisto 27
· peilikuva 27
· ompelunopeus 27
· pidennetty kuvio 27
· päättely 27
· alimuisti 27

N

Napinkiinnitysohjelma 36
Napinläpiohjelman toiminnot 28
· suora pituuden syöttö 28
· manuaalinapinläpi 28
· mittaaminen ruudulla 28
· tikkilaskurinapinläpi 28
Napinläpisovellutukset 17
Napinlävet 29-37
· ”auto” pyöristetty ja 

vaatturin napinläpi 31
· ”auto” perus- ja joustava

napinläpi 30
· ”auto”-napinläven pituuden

suora syöttö 31
· korjaukset 33
· pitkäaikainen muisti 34
· 4- ja 6-vaiheiset manuaali-

napinlävet 34-35
· pituuden mittaaminen ruudulla 32
· tikkilaskurinapinläpi 32-33
· suoraommelnapinlävet 36
Neula, lanka, kankaan syöttö 64-66
Neulan vaihto 9
Neulanasennot 19
Neulastop 19
Neulat 64
Neuvot 45
Näyttöruutu 18

O

Ommelvalikoima 13-14
· kirjaimet 14
· napinlävet 13
· koristeompeleet 13
· tikkausompeleet 14
· hyötyompeleet       13
Ompeleen valinta numerolla 20
Ompeleen valinta ruudulla 19-20
Ompeluopas 46-47
· kangasvalikko 47
· ompelutekniikat 47
Opastus/ompeluopas 46-47

P

Painikeruudun toiminta 18-21
Paininjalan osoitin 19
Paininjalan puristus 11
Paininjalan vaihto 11
Paininjalat 15
· kaksoisautomaattijalka 1 15
· napinläpijalka 3 15
· napinläpijalka 3A 15
· vetoketjujalka 4 15
· piilo-ommeljalka 5 15
· overlockjalka 2 15
· koruommeljalka 6 15
· jeansjalka 8 15
· erikoispaininjalat 15
PC-tietokoneohjelmat 63-64
Pistolevy 11
Polvinostin (FHS) 7
Puhdistus ja voitelu 67
´

S

Setup 49-60
· äänimerkit 55
· paluu perussäätöihin 56
· taustavalaistus 60
· kehyksen säätö 59
· F-näppäin 53
· ohjelmointi 52-54
· toiminnot 49
· neulanasento 54
· henkilökohtainen ohjelma 50-51
· tallentaminen ja poistuminen 60
· ompeluvalo 57
· ompelunopeus 55-56
· aloitusruutu 56
· tikinleveys/pituus 54
· huolto 57
· ohjelmaversio 58
· näytön kalibrointi 58-59
Setup-toiminnot
Sisällysluettelo 3
Sirkka-ohjelma 37
Smart-toiminto 48
Syöttäjä 11, 66
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71Sisällysluettelo

T

Tarvikerasia 6
Termejä 69
Tikinpituuden/leveyden 
muuttaminen 19
Tikkausompeleet 43
Toiminnot muistissa 26-27
· tarkista 26
· poista (del) 26
· muistin muokkaus 27
· muistin valinta 26
· tallenna 26
· selaus vasemmalle 27
· selaus oikealle 27
Toiminnot ruudulla 24-26
· kuvion alku 24
· päättely 24
· pitkäpisto 24
· ompelunopeus 24
· kuvion loppu 24
· peilikuva vaaka 24
· peilikuva pysty 25
· ompeleiden valinta numeroin 24
· selailu 25
· pidennetty kuvio 25
· kaksoisneularajoitin 25
· sulkaneula 26
· jatkuva taaksepäinompelu 25
· 1⁄2 kuvio 25
· hienosäätö 25
· poista kaikki 25
Toiminnot Setup-ohjelmassa 26, 29
Toimintojen valinta ruudulla 19
Turvallisuusmääräykset 1

U

Ulkopuoliset ompelunäppäimet 20-21
· kirjaimet 21
· napinlävet 21
· ulkopuoliset kytkennät 21
· hyötyompeleet 20
· tikkausompeleet 21
· Setup 21
Ulkopuoliset 
toimintonäppäimet 22
clr 22
· eko-näppäin 22
· F-näppäin 22
· Neuvot 22
· muisti (mem) 22
· neulanasento 22
· neulastop 22
· kuvion loppu 22
· Setup  22
· päättelynäppäin 22
· Smart 22
· Opastus/Ompeluopas (TC) 22

V

Vakiovarusteet 6
Verkkojohto 7
Vianetsintä 68
Viestit ruudulla 29
Virtakatkaisin 7

Y

Yleistoiminnot 23
· pois (esc) 23
· OK 23
· selailu ylös ja alas 23
Ylälangan pujotus 10
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artista 165
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1Sisällysluettelo

2–5 Suoraommel/siksak

6 Muisti 

7–11 Hyötyommelsaumat 

12, 13 Neulokset

14 Vetoketjut

15 Pitkäpistotoiminto

16 Harsinta

17 Piilo-ommel

18, 19 Kuminauhat, nyöri

20 Trenssit 

21–28 Napinlävet

29 Napinkiinnitysohjelma

30 Sirkka 

31–34 Paikkaaminen/parsinta

35 Koristeompeleet

36 Ristipisto-ompeleet

37–39 Tikkausompeleet

40 Koristeompeet ja toiminnot

41– 43 Hyöty- ja koristeompeleet muistissa

44 Hienosäätö

45 Sisällysluettelo
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2 Suoraommel

Suoraommel

Suoraommel 
· kone ompelee suoraompeleen kun koneeseen

kytketään virta päälle
· aloitusruudun jälkeen (3 sekuntia) kone siirtyy auto-

maattisesti hyötyommelruutuun
· suoraommel näkyy tummennettuna

Tikinpituuden muuttaminen säätimellä  
· tikinpituutta voidaan pidentää tai lyhentää ompelun aikana
· käännä ulkopuolista tikinpituuden säädintä oikealle kun haluat

pidentää tikkiä
· käännä säädintä vasemmalla kun haluat lyhentää tikkiä

Neulanasennon muuttaminen  
· käytä ulkopuolisia neulanasennon näppäimiä asennon muuttami-

seen kunnes neula osuu haluamaasi kohtaan
· jokainen painallus siirtää neulaa yhden askeleen symbolin osoit-

tamaan suuntaan
· < viisi askelta vasemmalle
· > viisi askelta oikealla
· 11 eri asentoa: 5 oikealla, 5 vasemmalla, 1 keskellä

Päättely päättelynäppäimellä  
· paina näppäintä, kone ompelee taaksepäin
· vapauta näppäin, kone ompelee eteenpäin

VIHJEITÄ
Säädä tikinpituutta kankaaseen sopivaksi:
· esim. farkkukangas = pidempi tikki (noin 3-4 mm), batisti = lyhyempi

tikki (2-2.5 mm) 

Säädä tikinpituus langan mukaan
· esim. Cordonnet-lanka päällitikkauksissa = pidempi tikki (noin 3-5 mm)

Aktivoi neulastop alas
· estää kankaan luistamisen työn asettelun aikana

Ommel: Suoraommel nro.1
Neula: kankaaseen sopiva koko ja tyyppi
Lanka: Puuvilla tai polyester

Syöttäjä: Ompeluasento
Paininjalka: Kaksoisautomaattijalka no.1

Farkku-jalka no.8 (farkun ja paksujen ompeluun)

A B C

☞

Näyttöruutu
· kone ehdottaa käytettäväksi paininjalkaa no.1
· koneen perussäädöt (tikinpituus/leveys) suoraompeleel-

le on säädetty 2.25 mm (pituus) ja 0 mm (leveys)
· perussäädöt ja muutetut säädöt ovat aina näkyvissä

A – suoraommel esisäädetyllä
tikinpituudella 2.25 mm

B – suoraommel muutetulla
tikinpituudella

C – suoraommel eri neulanasen-
noilla
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Suoraommel 3

Päättelyohjelma 

Päättelyohjelma
· kaikenlaiset kankaat
· päättelee sauman alun ja lopun
· kone ompelee tikit taaksepäin edellisten  päälle

estäen paksun kohdan muodotumisen saumaan  

Ommelvalinta
· paina ommelta nro.5
· päättelyohjelman symboli näkyy ruudulla muistutukse-

na käyttää toimintoa myös sauman lopussa

Näyttöruutu
· kone ehdottaa käytettäväksi paininjalkaa nro.1
· perussäädöt (tikinleveys ja -pituus) suoraompeleelle on

säädetty valmiiksi 2.5 mm (pituus) ja 0 mm (leveys)

Sauman alku
· kone päättelee sauman automaattisesti

(4 tikkiä eteenpäin, 4 tikkiä taaksepäin)
· kone jatkaa suoraompeleella

Sauman loppu
· paina päättelynäppäintä (neulan yläpuolella) sauman

lopussa ja vapauta 
· kone päättelee sauman automaattisesti (4 tikkiä taakse-

päin, 4 tikkiä eteenpäin)
· kone pysähtyy kun päättely on valmis

VIHJE
Saumat
· nopea ja helppo päättely sauman alussa ja lopussa

Ommel: Päättelyohjelma nro.5
Neula: kankaaseen sopiva koko ja tyyppi
Lanka: puuvilla tai polyester

Syöttäjä: Ompeluasento
Paininjalka: Kaksoisautomaattijalka nro.1

☞

NA_165_finnisch  16.4.2004  11:06 Uhr  Seite 5

 
030787.52.09_0401_a165_FI



4 Suoraommel

Kapea reunatikkaus

Neulanasento 
· vasen ulkoreunalle
· oikea sisäreunalle

Paininjalka
· Piilo-ommeljalka nro.5

Ulkoreuna
· aseta taitettu reuna paininjalan ohjainta vasten
· valitse neulanasento haluamallesi etäisyydelle kankaan

reunasta

Helmaommel
· aseta taitteen reuna paininjalan ohjainta vasten
· valitse  neulanasento siten, että ommel tulee

reunataitteesta sopivalle etäisyydelle 
Paininjalka nro.5: käytä vasempia tai äärioikeaa 
neulanasentoa
Paininjalka nro.10: käytä vasenta tai äärioikeaa 
neulanasentoa

Leveä reunatikkaus

Neulanasento
· mikä tahansa asento
· eri neulanasennot säätävät tikin eri etäisyyksille kan-

kaan reunasta

Paininjalka
· Kaksoisautomaattijalka no.1

Työn ohjaaminen
Paininjalka toimii ohjaimena:
· ohjaa kankaan taitetta paininjalan reunaa pitkin        

Pistolevy ohjaimena:
· ohjaa taitettua reunaa pistolevyn merkkiviivoja pitkin,

1-3 cm etäisyydellä kankaan reunasta

Riippuohjain:
· aseta ohjain reikään paininjalan varren takana
· säädä haluamasi etäisyys neulasta mitattuna
· kiristä ruuvi
· ohjaa taitettua reunaa riippuohjainta pitkin
· ompele niin, että ohjain kulkee työn reunaa pitkin 
· ommeltaessa samansuuntaisia ommelrivejä, ohjaa

riippuohjain aiemmin ommeltua tikkausta pitkin

VIHJE
Reunatikkaus riippuohjaimella
· erinomainen apuväline samansuuntaisissa ommelriveis-

sä ja ristikoissa

Reunatikkaus

5

5

1

Ommel: Suoraommel nro.1
Neula: kankaaseen sopiva koko ja tyyppi 
Lanka: puuvilla, polyester tai cordonnet (päällitikkaus)

Syöttäjä: Ompeluasento
Paininjalka: Kaksoisautomaattijalka nro.1 tai piilo-ommeljalka nro.5 tai

reunaommeljalka nro.10 (lisävaruste)

☞

1
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Siksak 5

Siksak
· kaikenlaiset materiaalit
· reunojen huolittelu
· koristetyöt

Ommelvalinta:
· paina ommelta nro.2

Näyttöruutu
· kone ehdottaa käytettäväksi paininjalkaa nro.1
· perussäädöt (tikinpituus ja -leveys) siksakille on säädetty

1.5 mm (leveys) ja
3.5 mm (pituus)

· perussäädöt ja muutetut säädöt ovat aina näkyvissä ruu-
dulla

Tikinleveyden muuttaminen  
· tikinleveyttä voidaan muuttaa ompelun aikana
· käännä ulkopuolista leveyden säädintä oikealle kun

haluat leveämmän tikin
· käännä säädintä vasemmalle kun haluat kapeamman

tikin
· käännä säädintä hitaasti ja tasaisesti 

Tikinpituuden muuttaminen 
· tikinpituutta voidaan muuttaa ompelun aikana
· käännä tikinpituuden säädintä oikealle kun haluat

pidentää tikkiä
· käännä säädintä vasemmalle kun haluat lyhentää tikkiä
· käännä säädintä hitaasti ja tasaisesti 

Satiiniommel 
· lyhyt tikinpituuden säätö näkyy samansuuntaisina viivoi-

na (kun pituus alle 0,5mm)
· ommelta käytetään aplikointiin, tilkkutöihin, kirjon-

taan ja muihin koristetöihin

Reunojen huolittelu 
· soveltuu useimmille kangaslaaduille
· ohjaa kankaan reunaa paininjalan keskikohdan alla
· neula pistää vuoroin kankaaseen, vuoroin kankaan

reunan yli
· älä valitse liian leveää tikinleveyttä tai liian pitkää tikin-

pituutta - kankaan reunan tulisi pysyä tasaisena, eikä
kääntyä rullalle

VIHJEITÄ
Reunojen huolittelu siksakilla
· jos reunalla on taipumus kääntyä rullalle, käytä vari-

overlock-ommelta ja paininjalkaa nro.2

Kirjonta satiiniompeleella
· tikinleveyttä säätämällä saat kirjontaan uutta ilmettä

Siksak

Ommel: Siksak nro.2
Neula: kankaaseen sopiva koko ja tyyppi
Lanka: puuvilla tai polyester

Syöttäjä: Ompeluasento
Paininjalka: Kaksoisautomaattijalka nro.1

A                    B C

☞

A – siksak muutetulla 
pituudella

B – siksak muutetulla
leveydellä

C – reunahuolittelu
siksakilla 
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6

Muutokset muistissa
· kaikille ompeleille ja kankaille
· muutetut tikinpituuden ja -leveyden säädöt tallentuvat

automaattisesti muistiin
· ompele ommel (esim. siksak)
· ompele toinen ommel (esim. suoraommel)
· kun ensimmäinen ommel (siksak), haetaan uudelleen

esille, kaikki muutetut säädöt pysyvät muistissa
· hyödyllinen ominaisuus kun halutaan ”hyppiä” kahden

eri ompeleen välillä, esim. suoraompelu ja reunahuolit-
telu

· muistiin voit tallentaa haluamasi määrän ompeleita
· muutetut säädöt häviävät vasta kun kone kytketään

pois päältä 

Perussäätöjen muuttaminen 
· valitse siksak nro.2
· muuta tikinleveydeksi 5 mm 
· muuta tikinpituudeksi 1 mm
· ompele rivi muutetulla siksakilla
· valitse kaariommel nro.4
· muuta tikinleveydeksi 5 mm
· muuta tikinpituudeksi 1 mm
· ompele rivi muutetulla kaariompeleella

Muutetut säädöt pysyvät aktivoituna 
· valitse siksak nro.2
· muutetut säädöt pysyvät aktivoituna
· ompele rivi muutetulla siksakilla
· valitse kaariommel nro.4
· muutetut säädöt pysyvät aktivoituna
· ompele rivi muutetulla kaariompeleella

Paluu perussäätöihin
· vaihtoehto 1: paina clr-näppäintä
· vaihtoehto 2: muuta tikinpituus ja -leveys manuaalisesti
· vaihtoehto 3: kytke kone pois päältä - muutetut säädöt

eivät tallennu muistiin

VIHJEITÄ
Tikinleveyden ja -pituuden muuttaminen
· voidaan muuttaa kaikille ompeleille kankaan ja ompelu-

työn mukaan
· hyödyllinen ominaisuus ommeltaessa työtä, jossa

käytetään samoja ompeleita toistamiseen

Ompeleen vaihtaminen ompelun aikana
· ompeleen vaihtaminen reunahuolittelun ja suorien sau-

mojen välillä käy kätevästi henkilökohtaisilla säädöillä,
jotka pysyvät muunnettuina heti säädön jälkeen

Muutokset muistissa

Ommel: mikä tahansa
Neula: kankaaseen sopiva koko ja tyyppi
Lanka: puuvilla tai polyester

Syöttäjä: Ompeluasento
Paininjalka: Kaksoisautomaattijalka nro.1

☞

Muisti

A                B

A – muutettu siksak vaih-
dettu muutetulle kaa-
riompeleelle

B – vaihdettu takaisin
muutetulle siksakille ja
edelleen muutetulle
kaariompeleelle 
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7Hyötyommelsaumat

Avoimet saumat
Saumoja, jotka silitetään auki
· saumavaran leveys on valittavissa
· sauma on sileä    
· sauma ei jousta
Käytetyt ompeleet:
· suoraommel, kapea siksak, joustava ja vahvistettu siksak
Käyttö: 
· pääasiassa kudotut kankaat
· vaatteet, kodin tekstiilit

Huolittelusaumat
Saumoja ei voi silittää auki
· ompelu ja huolittelu yhdellä työvaiheella
· kapea saumavara
Käytetyt ompeleet:
· vari-overlock, kaksois-overlock, trikoo-ommel
Käyttö: 
· pääasiassa neulokset ja trikoot
· trikoovaatteet, alusasut, liinavaatteet

Tasosaumat
Saumoja, joissa kankaan reunat asetetaan päällekkäin ja
ommellaan yhteen
· ompelu saumavarojen päältä
Käytetyt ompeleet:
· jousto-overlock
Käyttö: 
· ihanteellinen froteessa ja lycrassa
· uimapuvut, vapaa-ajan asut, alusasut

Hyötyommelsaumat

VIHJE 
Sauma venyy
· sauman venyminen voidaan estää löysentämällä painin-

jalan puristusta materiaaliin sopivaksi

Siksak-sauma

Ommel: Siksak nro.2
Tikinleveys: noin 1 mm
Tikinpituus: noin 0,5 mm

Neula: universal, pallokärki tai stretch-neula
Lanka: puuvilla tai polyester

Syöttäjä: Ompeluasento
Paininjalka: Kaksoisautomaattijalka nro.1

☞

Avoimet saumat
· sauma antaa enemmän periksi kuin suoraommel
· neuloksissa, päällysvaatteissa
· sauma pysyy sileänä
· vaatetta voidaan suurentaa
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8

Vahvistettu suoraommel nro.6
80/90 universal tai farkkuneula
polyester
Ompeluasento
Kaksoisautomaattijalka nro.1
farkkujalka nro.8  

Avoin sauma
· kestävä sauma tukeviin ja koviin materiaaleihin kuten

farkkukangas ja vakosametti
· vahvistettu sauma kestävyyttä vaativiin saumoihin

Jousto-ommel nro.18/erittäin joustava ommel nro.11
universal, pallokärki tai stretch-neula
puuvilla tai polyester
Ompeluasento
Kaksoisautomaattijalka nro.1

Avoin sauma
· joustava sauma erittäin joustaviin materiaaleihin, 

erityisesti urheilu- ja vapaa-ajan asuissa
· sauma pysyy tasaisena

VIHJEITÄ
Neulokset ja trikoo
· käytä uutta neulaa, jotta kankaan silmukat eivät vahin-

goittuisi

Joustavien materiaalien ompelu
· käytä tarvittaessa pallokärkistä stretch-neulaa

(130/705H-S), neulankärki luistaa kuitujen välissä

Sauma aaltoilee 
· löysennä paininjalan puristusta materiaaliin sopivaksi

Vahvistettu suoraommelsauma

VIHJE
Ommeltaessa monikerroksisia ja tiiviitä kankaita, käytä
ompelussa korkeudensäätölevyjä, jotta kankaan syöttö
sujuisi tasaisesti.

Ommel:
Neula:
Lanka:

Syöttäjä:
Paininjalka: 

Erittäin joustava sauma

Ommel:
Neula:
Lanka:

Syöttäjä:
Paininjalka:

☞

☞

Hyötyommelsaumat
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9Hyötyommelsaumat

VIHJEITÄ
Neulokset ja trikoo
· käytä uutta neulaa, jotta kankaan silmukat eivät vahin-

goittuisi

Joustavien materiaalien ompelu
· käytä tarvittaessa stretch-neulaa (130/705H-S),

neulankärki luistaa kuitujen välissä

VIHJEITÄ
Neulokset ja trikoo
· käytä uutta neulaa, jotta kankaan silmukat eivät 

vahingoittuisi

Joustavien materiaalien ompelu
· käytä tarvittaessa pallokärkistä stretch-neulaa 

(130/705H-S), neulankärki luistaa kuitujen välissä

Vari-overlock sauma

Huolittelusauma
· joustava sauma ohuissa, pehmeissä neuloksissa, esim.

silkkitrikoo ja interlock

Ompelu
· ohjaa kankaan leikattua reunaa overlock-jalan tappia

pitkin 
· ommel muodostuu tapin ja kankaan reunan välillä

Huolittelusauma
· -huolittelu löysäkudoksissa neuloksissa ja trikoossa

Ompelu
· ohjaa leikattua reunaa overlock-jalan tappia pitkin
· ommel muodostuu tapin ja kankaan reunan välillä

Ommel: Vari-overlock nro.3
Neula: kankaaseen sopiva koko ja tyyppi
Lanka: puuvilla tai polyester

Syöttäjä: Ompeluasento
Paininjalka: Overlock-jalka nro.2

Ommel: Kaksois-overlock nro.10/trikoo-overlock nro.20
Neula: kankaaseen sopiva koko ja tyyppi
Lanka: puuvilla tai polyester

Syöttäjä: Ompeluasento
Paininjalka: Overlock-jalka nro.2

Kaksois-overlock sauma/Trikoo-overlock

☞

☞

2

2
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Huolittelusauma
· huolittelu karkeissa tai löysäkudoksisissa neuloksissa

Ompelu
· ompele jousto-overlockilla kankaan reunaa pitkin
· neulan tulisi oikeassa ääriasennossaan pistää kankaan

reunan yli

Tasosauma
· kankaan reunat asetetaan päällekkäin ommellaan kiinni

saumavaran päältä
· sileä ja kestävä sauma
· ihanteellinen nukkapintaisissa tai paksuissa materiaa-

leissa, kuten frotee, huopa ja nahka

Ompelu
· ompele jousto-overlockilla kankaan reunaa pitkin
· neulan tulisi oikeassa ääriasennossa pitää osua

ylemmän kankaan reunan yli

VIHJEITÄ
Kangas ja lanka
· käytä ommeltavan materiaalin väristä lankaa, jolloin 

ommel ei juurikaan erotu työstä

Paksu sauma
· soveltuu erityisesti materiaaleille, joissa tavallinen suora-

ommel joustaisi 

VIHJE
Sauma aaltoilee löysäkudoksisissa neuloksissa
· löysennä paininjalan puristusta materiaaliin sopivaksi

Jousto-overlock- / Vahvistettu overlock-sauma

Ommel: Jousto-overlock nro.18/vahvistettu overlock nro.19
Neula: universal, pallokärki tai stretch-neula
Lanka: puuvilla tai polyester

Syöttäjä: Ompeluasento
Paininjalka: Kaksoisautomaattijalka nro.1

overlock-jalka nro. 2

Ommel: Jousto-overlock nro.13
Neula: universal, pallokärki tai stretch-neula
Lanka: puuvilla tai polyester

Syöttäjä: Ompeluasento
Paininjalka: Kaksoisautomaattijalka nro.1

Tasosauma

☞

☞

Hyötyommelsaumat
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11Hyötyommelsaumat

Valmistelu
· silitä päärme ja harsi tarvittaessa

Ompelu
· ompele päärme halutulla syvyydellä (oikea puoli)
· leikkaa ylimääräinen kangas pois (nurja puoli

Näkyvä joustava päärme
· · kaikenlaisten puuvilla-, villa-, synteettisen ja sekoite-

trikoon ompeluun

Kestävä näkyvä sauma
· tiiviisiin ja koviin materiaaleihin, esim. farkku- ja

telttakangas 

VIHJEITÄ
Neulokset ja trikoo
· käytä uutta neulaa, jotta neuloksen silmukat eivät 

vahingoittuisi

Joustavat materiaalit
· käytä tarvittaessa stretch-neulaa (130/705H-S), 

neulankärki luistaa kuitujen välissä

VIHJEITÄ
Helposti purkautuvat reunat
· huolittele ensin leikatut reunat

Tiiviit ja kovat materiaalit
· käytä farkkuneulaa

Helmapäärmeet hyötyompeleilla

Näkyvä päärme trikoo-ompeleella

Ommel: Trikoo-ommel nro.14
Neula: universal, pallokärki tai stretch-neula
Lanka: puuvilla tai polyester

Syöttäjä: Ompeluasento
Paininjalka: Kaksoisautomaattijalka nro.1

Ommel: Vahvistettu siksak nro.7
Tikinleveys: 2.5-5 mm kankaan mukaan
Tikinpituus: Perussäätö

Neula: universal tai farkkuneula
Lanka: puuvilla tai polyester

Syöttäjä: Ompeluasento   
Paininjalka: Kaksoisautomaattijalka nro.1

Näkyvä päärme vahvistetulla siksakilla

☞

☞
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Tärkeää !

Käytä hyväkuntoista neulaa
· tylsä neula saattaa vahingoittaa neuloksia

Käytä tarvittaessa stretch-neulaa (130/705H-S)
· neulan kärki luistaa kuitujen välissä

Ohut ompelulanka
· karkea lanka saattaa vahingoittaa neuloksia ja aiheuttaa

reikiä pesun yhteydessä

Parsinlanka harsintaan
· parsinlangan irrottaminen käy helposti ompelun jälkeen

Koeompelu tarvittaessa
· nykyaikaisten materiaalien joustavuus vaihtelee suuresti
· säädä perussäädöt ommeltavan työn mukaan, sau-

man tulisi joustaa materiaalin mukaan
· joustavampi sauma: käytä lyhyempää tikinpituutta ja

leveämpää tikkiä (yleensä vain toinen näistä säädöistä
riittää) 

Paininjalan puristus
· saumat ohuissa ja löysäkudoksisissa neuloksissa saattavat

aaltoilla:
· löysennä paininjalan puristustusta, kunnes sauma on

sileä (työn tulee kuitenkin syöttyä kunnolla)

Neulokset

VIHJEITÄ
Neulastop alas
· neula pysyy työssä kiinni työn asettelun aikana

(kaula-aukot, hihansuut)

Paininjalan puristus
· pienennä puristusta, jos päärme venyy liikaa

Kenno-ommelreunukset 
· puuvilla- villa- synteettinen ja sekoitetrikoo

Valmistelu
· taita leikattua reunaa 1  cm nurjalle
· silitä ja harsi tarvittaessa

Ompelu
· ompele oikealta puolelta paininjalan leveydeltä
· leikkaa ylimääräinen materiaali pois (nurja puoli)

Hienosäätö/korjaus
Kenno-ommel ei ole ”kiinni”
· lyhennä ommelta = paina ylöspäin nuolta muuta-

man kerran    
Ommel on lian "kasassa"
· pidennä ommelta = paina alaspäin nuolta muutaman

kerran

Reunukset kenno-ompeleella

Ommel: Kenno-ommel nro.8
Neula: universal, pallokärki tai stretch-neula
Lanka: puuvilla tai polyester

Syöttäjä: Ompeluasento
Paininjalka: Kaksoisautomaattijalka nro.1

☞

Neulokset
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13Neulokset

VIHJE
Neulastop alas
· neula pysyy työssä kiinni reunakaitaleen asettelun 

aikana käänteissä (kaula-aukot, hihansuut)

Huolitteluompeleella kiinnitetty reunakaitale
· kaikki ohuet puuvilla-, synteettiset ja sekoitetrikoot

Valmistelu
· taita reunakaitale puoliksi
· kiinnitä nuppineuloin ja harsi pääntiehen, oikea puoli

ulospäin

Ompelu
· ompele vari-overlock-ompeleella leikatulta reunalta
· ohjaa reunaa paininjalan tappia pitkin
· ommel muodostuu tapin ja kankaan reunan välillä

Reunakaitaleet huolitteluompeleella

Ommel: Vari-overlock nro.3
Neula: kankaaseen sopiva koko ja tyyppi
Lanka: puuvilla tai polyester

Syöttäjä: Ompeluasento
Paininjalka: Overlock-jalka nro.2

☞

2
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Valmistelu:
· harsi vetoketju kiinni
· kankaan reunojen tulee olla kohdakkain vetoketjun

keskellä

Ompelu
· ompele molemmat vetoketjun sivut alhaalta ylös,

kankaan reunan suunnassa
· neulanasento vuoroin täysin oikealle, vuoroin täysin

vasemmalle
· paininjalan reuna kulkee vetoketjun hammastusta pitkin
· asettele paininjalka siten, että neula pistää aivan veto-

ketjun hampaiden viereen

Vetoketjut

VIHJEITÄ
Ompelu vetoketjun lukon kohdalla
· sulje vetoketju ja ompele noin 5 cm päähän lukosta
· ·jätä neula kankaaseen, nosta paininjalka ja vedä

vetoketjun lukko varovasti neulan ohi
· laske paininjalka ja jatka ompelua

Sauman alku
· pidä langanpäistä kiinni kun aloitat ompelun = vedä

kangasta kevyesti taaksepäin muutaman tikin ajan

Erityisen paksu kangas
· tasainen ommeljälki saadaan käyttämällä neulaa 

nro. 90-100

Ommel: Suoraommel nro.1
Neula: kankaaseen sopiva koko ja tyyppi
Lanka: puuvilla tai polyester

Syöttäjä: Ompeluasento
Paininjalka: Vetoketjujalka nro.4

Neulanasento: vasen tai oikea

☞

4

Vetoketjut
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15Pitkäpisto

Pitkäpisto
· kaikki työt, joissa halutaan käyttää pitkää pistoa
· päällitikkaus

Pitkäpisto

Ommel: Suoraommel nro.1 tai vahvistettu suoraommel nro.6
Neula: kankaaseen sopiva koko ja tyyppi
Lanka: puuvilla tai polyester

Tikinpituus: 3.5-5 mm
Syöttäjä: Ompeluasento

Paininjalka: Kaksoisautomaattijalka nro.1
Toiminto: Pitkäpisto

VIHJEITÄ
Koristeelliset päällitikkaukset Cordonnet-langalla
· käytä nro. 100-110 neulaa kun ompelet

Cordonnet-langalla

Pitkäpisto harsintaan
· pitkäpistoa voidaan käyttää myös harsintaan 

☞

Tämä toiminto toimii suoraompeleella. Tikki on tavallista
suoraommelta pidempi.
Kone ompelee joka 2. tikin kun pitkäpisto on aktivoitu.
Maksimi tikinpituus on 10 mm säädöllä 5.

Koristeellisissa päällitikkauksissa pitkäpisto voidaan 
yhdistää vahvistettuun suoraompeleeseen.
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Harsinta

VIHJEITÄ
Sauman alun ja lopun päättely
· päättele harsinsauma ompelemalla muutama normaali-

pituinen tikki sauman alussa ja lopussa

Harsinta
· käytä ohutta parsinlankaa = helppo poistaa ompelun

jälkeen

☞

Harsintapisto
· kaikki työt, joissa halutaan käyttää erittäin pitkää pistoa
· nopeaan ja helppoon harsintaan saumoissa ja päärmeis-

sä
· helppo poistaa

Ommel: Harsinpisto nro.21
Neula: kankaaseen sopiva koko ja tyyppi
Lanka: puuvilla tai polyester

Tikinpituus: 3.5-5 mm
Syöttäjä: Ompeluasento

Paininjalka: Kaksoisautomaattijalka nro.1

Tämä ominaisuus on enemmän ommel kuin toiminto
(kuten pitkäpisto).
Valittaessa ommel nro.21, kone ompelee suora-
ompeleella joka 4. tikin.
Maksimi tikinpituus on 20 mm  säädöllä 5.

Harsintapisto
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VIHJE
Ommelleveyden säätö
· ohjaa taitettua reunaa paininjalan ohjainta pitkin = 

tasainen syvyys

Piilo-ommelpäärme
· näkymätön päärme keskivahvoissa puuvilla- villa- ja

sekoitekankaissa

Valmistelu
· huolittele leikatut reunat
· taita päärme ja harsi tai kiinnitä nuppineuloin
· aseta työ paininjalan alle kuvan osoittamalla tavalla

siten, että ohjain asettuu
taitettua reunaa vasten

Ompelu
· neulan tulisi juuri ja juuri lävistää taitteen reuna (kuten

käsin ommeltaessa)
· säädä tikinleveys kankaaseen sopivaksi
· ompele noin 10 cm ja tarkista kankaan molemmat puo-

let, säädä tarvittaessa tikinleveyttä

Piilo-ommelpäärme

5

Ommel: Piilo-ommel nro.9
Neula: kankaaseen sopiva koko ja tyyppi
Lanka: puuvilla, polyester tai silkki

Syöttäjä: Ompeluasento
Paininjalka: Piilo-ommeljalka nro.5

☞

kankaan nurja puoli

kankaan oikea
puoli

kankaan oikea
puoli
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Kuminauhan kiinnitys
· pitkiin poimutuksiin, frillat, röyhelöreunat

ohuissa kankaissa
· soveltuu hyvin hihansuiden ja päänteiden poimuttami-

seen

Valmistelu
· leikkaa tarvittavan pituinen kuminauha

Ompelu
· ompele kuminauhan päältä
· neula ei saa lävistää kuminauhaa
· ompelun jälkeen tasoita poimutelmat

Ohuen kuminauhan kiinnitys Universal-ompeleella

VIHJEITÄ
Kuminauhan alun ja lopun päättely
· ompele muutamia suoraompeleita eteen- ja taaksepäin

Nopea päärme
· lasten ja nukenvaatteisiin
· kiinnitä kuminauha työhön ennen sivusaumojen ompelua

VIHJEITÄ
Ompelun päättely alussa ja lopussa
· ompele muutama tikki syöttäjä alaslaskettuna

Paininjalan puristus
· lisää puristusta tarvittaessa, jotta kumilanka ja kangas

syöttyisivät kunnolla

Kumilanka/nyöri
· pitkiin poimutuksiin

Valmistelu
· leikkaa kaksinkertainen määrä kumilankaa/nyöriä kan-

kaan pituuteen nähden
· taita kahtia
· vie silmukka napinläpijalan keskimmäiseen sakaraan
· aseta molemmat langanpäät paininjalan alle taakse

Ompelu
· ompele muutama tikki
· nosta kumilanka piikistä ja vedä itseesi päin
· pidä langanpäitä paininjalan takana
· ompele kumilangan/nyörin päältä
· ompelun jälkeen vedä kumilankaa ja poimuta kangas
· venytä kumilankaa ompelun aikana
· mitä enemmän kumilankaa venytetään, sitä voimak-

kaampi poimutelma

Kumilangan/ nyörin kiinnitys poimutusompeleella

Ommel: Universal-ommel nro.15
Tikinleveys: kuminauhan leveyden mukaan

Neula: kankaaseen sopiva koko ja tyyppi 
Lanka: puuvilla tai polyester

Syöttäjä: Ompeluasento
Paininjalka: Kaksoisautomaattijalka nro.1 tai koruommeljalka nro.6

Ommel: Poimutusommel nro.12
Neula: kankaaseen sopiva koko ja tyyppi
Lanka: puuvilla tai polyester

Syöttäjä: Ompeluasento
Paininjalka: Napinläpijalka nro.3

☞

☞

Kuminauhat/langat
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19Kuminauhat/langat

VIHJE
Kuminauhan venyttäminen
· jotta kuminauha ei venyisi liikaa, säädä paininjalan

puristusta kankaan mukaan

Leveä kuminauha
· urheilu- ja alusasujen viimeistely

Valmistelu
· leikkaa sopivan pituinen kuminauha
· jaa poimutettava alue ja kuminauha neljään osaan ja

merkitse
· kiinnitä kuminauha nuppineuloin merkkien mukaisesti

Ompelu
· venytä kuminauhaa ompelun aikana 
· leikkaa ylimääräinen kangas pois

Leveän kuminauhan kiinnittäminen

Ommel: Kaariommel nro.4/siksak nro.16/lycra-ommel nro.17
Tikinpituus: kuminauhan mukaan

Neula: kankaaseen sopiva koko ja tyyppi
Lanka: puuvilla tai polyester

Syöttäjä: Ompeluasento
Paininjalka: Kaksoisautomaattijalka nro.1

☞
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20 Trenssit

Trenssiohjelma
· kestävyyttä vaativien saumojen vahvistamiseen, tasku-

jen suut, jakut, farkut ja haalarit

Napinläpisalpa
· salpojen vahvistamiseen

Ompelu
· kone aloittaa trenssiohjelman ylhäältä vasemmalta
· kone pysähtyy automaattisesti ohjelman lopussa

Trenssiohjelma

Ommel: Trenssiohjelma nro.24/Napiläven salpa nro.25
Neula: kankaaseen sopiva koko ja tyyppi
Lanka: puuvilla, polyester tai rayon 

Syöttäjä: Ompeluasento
Paininjalka: Kaksoisautomaattijalka nro.1

VIHJE
Koristeellinen trenssi
· lisää tikinpituutta ja ompele trenssiohjelma koriste-

langalla, yhdistele muihin ompeleisiin

☞
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21Napinlävet

Langankireys
· pujota lanka puolakotelon tappiin
· alalanka on hieman tavallista kireämmällä antaen

napinläven reunoille pyöristetyn vaikutelman ja paran-
taa sen ulkonäköä

Manuaalinapinlävet
· käytetään napinläpijalkaa nro.3
· manuaalinapinlävissä napinläven pituus merkitään kan-

kaalle

Automaattinapinlävet
· käytetään automaattinapinläpijalkaa nro.3A
· merkitse ensimmäisen napinläven pituus
· ensimmäisen napinläven ompelun jälkeen seuraavien

napinläpien pituus on automaattisesti ohjelmoitu
· merkitse seuraavien napinläpien aloituskohta
· napinläven pituus = napinläven aukko millimetreissä

Koeompelu
· suorita koeompelu samalla kankaalla ja tukimateriaalilla,

kuin mihin napinläpi ommellaan
· valitse sama napinläpityyppi
· ompele samassa kankaan suunnassa

Korjaukset
Sivun leveyden säätäminen:
· muuta tikinleveyttä

Tikinpituuden muuttaminen
· tikinpituuden säädöt vaikuttavat molempiin sivuihin

(tiheämpi tai väljempi)
· säädön jälkeen suorita koeompelu ja ohjelmoi napinläpi

uudelleen 

Automaatti- ja manuaalinapinläpien hienosäätö
· hienosäädön muutos vaikuttaa molempiin sivuihin

Tikkilaskurinapinläpien hienosäätö
· hienosäädön muutos vaikuttaa ensimmäiseen = 

vasempaan sivuun:
Sivu on liian tiheä, mikäli vasen sivu on kuvan A kaltainen.
Käytä alaspäin nuolta korjaukseen. 
Sivu on liian väljä, mikäli vasen sivu on kuvan B kaltainen.
Käytä ylöspäin nuolta korjaukseen.
· suorita aina koeompelu hienosäädön jälkeen ja ohjel-

moi napinläpi uudelleen

Hienosäädön sulkeminen
· paina ulkopuolista clr-näppäintä

Tärkeää tietoa napinlävistä

A B
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3

Punosvahvisteinen napinläpi
· punoslanka vahvistaa napinläpeä ja antaa niille kauniin

ulkonäön
· silmukan tulee asettua napinläven siihen päähän, joka

on alttiina kulutukselle tai mihin nappi kiinnitetään
· asettele työ sen mukaisesti
· punoslanka soveltuu erityisesti perus- ja joustonapin-

läville

Sopivat punoslangat:
· helmilanka nro.8
· paksu ompelulanka
· ohut virkkauslanka

Punoslangan asettaminen paininjalkaa nro.3
· vie neula napinläven alkuun
· nosta paininjalka yläasentoon

· ·aseta punoslanka napinläpijalan keskimmäiseen 
sakaraan

· vie molemmat langanpäät paininjalan urien kautta
taakse

· laske paininjalka alas

Ompelu
· ompele napinläpi tavalliseen tapaan
· älä vedä punoslangasta
· napinläpi muodostuu punoslangan päälle peittäen sen

Punoslangan päättely
· vedä punoslanka napinläpeen kunnes silmukka häviää  
· vie langanpäät nurjalle puolelle parsinneulalla
· solmi tai päättele langat ompelemalla

3

Napinlävet
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3A

Napinlävet

3A

Punoslangan asettaminen napinläpijalkaan 3A
· vie neula napinläven aloituskohtaan
· nosta paininjalka yläasentoon
· ohjaa punoslanka paininjalan alle oikealle
· aseta punoslanka paininjalan takana olevaan tappiin 

· vie langan päät paininjalan eteen
· vedä molemmat langat etuosassa oleviin ohjaimiin

Ompelu
· ompele napinläpi tavalliseen tapaan
· älä vedä punoslangasta
· napinläpi muodostuu punoslangan päälle peittäen sen

Punoslangan päättely
· vedä punoslanka napinläpeen kunnes silmukka häviää
· vie langanpäät nurjalle puolelle parsinneulalla
· solmi tai päättele langat ompelemalla

Napinläven aukileikkaaminen
· käytä ratkojaa
· aloita molemmista päistä ja ratko kohti keskikohtaa

Napinläpitaltta (erikoisvaruste)
· aseta kangas puualustalle
· vie taltta napinläven keskelle
· paina talttaa ja avaa napinläpi
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Suoraommelnapinlävet

Ommel: Suoraommelnapinläpi nro.59
Neula: kankaaseen sopiva koko ja tyyppi
Lanka: puuvilla tai polyester

Syöttäjä: ompeluasento
Paininjalka: Napinläpijalka nro.3 tai automaattinapinläpijalka 3A

3A

Suoraommelnapinlävet toimivat pohjana satiinitikatuille
napinläville pehmeissä ja löysäkudoksisissa kankaissa, jotka
purkautuvat helposti.
Napinläven reunat ja salvat peittävät suoraompeleen.
Suoraommelnapinlävet soveltuvat myös napinläpien vah-
vistamiseen nahassa, vinyylissä ja huovassa

3

Napinlävet

Automaattinen ohjelmointi napinläpijalalla 3A
· käytettäessä automaattinapinläpijalkaa 3A, paininjalan

tunnistin rekisteröi automaattisesti napinläven pituu-
den

Automaattinapinläven ompelu
· ompele ensimmäinen suoraommelrivi eteenpäin halua-

maasi pituuteen
· paina ja vapauta päättelynäppäin
· ”auto” on näkyvissä = pituus on ohjelmoitu
· kone ompelee ohjelman loppuun
· kone ompelee kaikki seuraavat napinlävet saman pitui-

sina (painamatta päättelynäppäintä) 
· sivujen etäisyyttä/leveyttä voidaan säätää tikinleveydellä

Tikkilaskurinapinläpi napinläpijalalla nro.3
· valitse toiminto paininjalka 3 tikkilaskurinapinläville
· napinläpijalka nro.3 rekisteröi napinläven tikkilu-

kumäärän

Tikkilaskurinapinläven ompelu
· ompele ensimmäinen sivu haluamaasi pituuteen ja

pysäytä
· paina ja vapauta päättelynäppäin
· jatka ompelua, kone ompelee napinläven salvan ja toisen

sivun taaksepäin
· pysäytä kun neula osuu ensimmäisen tikin kohdalle
· paina ja vapauta päättelynäppäin
· kone ompelee salvan ja päättelypistot
· kone pysähtyy automaattisesti
· ”auto” näkyy ruudulla
· kaikki seuraavat napinlävet ovat ohjelmoidun napin-

läven pituisia
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25Napinlävet

Automaattinapinläpi
· automaattinapinläpijalan 3A tunnistin rekisteröi auto-

maattisesti napinläven pituuden
· voit ommella 4-29 mm pituisia napinläpiä

Ompele ensimmäinen sivu
· ompelujärjestys näkyy ruudulla (paininjalkasymbolin

oikealla puolella)
· ompele ensimmäinen sivu eteenpäin ja pysähdy

haluamallesi pituudelle

Ohjelmoi napinläpi
· paina ja vapauta päättelynäppäin
· ”auto” näkyy ruudulla ilmoittaen, että napinläven 

pituus on ohjelmoitu
· jatka ompelua, kone ompelee napinläven loppuun ja

pysähtyy automaattisesti

Automaattinapinläpi
· kone pysähtyy ja on valmis aloittamaan seuraavan

napinläven ompelun
· asettele kangas ja ompele; kone ompelee kaikki seuraa-

vat napinlävet saman pituisina (painamatta päätte-
lynäppäintä)

Huom:
· mikäli teit virheen, paina ”Kuvion alku”-toimintoa
· kone palaa napinläven alkuun

Automaattinapinlävet (kaikki tyypit)

Ommel: Napinläpi (kaikki tyypit)
Neula: kankaaseen sopiva koko ja tyyppi
Lanka: puuvilla tai polyester

Syöttäjä: ompeluasento
Paininjalka: Automaattinapinläpijalka 3A

Molemmat sivut ommellaan samassa suunnassa.
Napinläven pituus = napinläven aukko millimetreissä.

Joustavat napinlävet soveltuvat erityisesti neuloksiin,
koska kaksois-overlock, jota käytetään sivujen ompe-
luun joustaa kankaan mukana ja pitää sen muodossaan.

Huom: Automaattinapinläpijalan 3A tulee olla tasaisen
kankaan päällä. 
Mikäli paininjalka on sauman päällä, napinläven pituutta
ei voida mitata kunnolla

3A

VIHJEITÄ☞
Samanpituiset napinlävet
· ”auto” toiminto takaa,

että kone ompelee jokai-
sen napinläven edellisen
pituisena

Merkitseminen
· merkitse ainoastaan

napinläven alku – todelli-
nen ajan säästö

Ompelunopeus
· ompele hitaalla nopeu-

della
· ompele kaikki napinlävet

samalla nopeudella, jotta
sivujen tikkitiheys pysyisi 
samana
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Automaattinapinläpi
· automaattinapinläpijalan 3A tunnistin rekisteröi auto-

maattisesti napinläven pituuden
· voit ommella 4-29 mm pituisia napinläpiä

Ompele napinläpi
· ompelujärjestys näkyy ruudulla (paininjalkasymbolin

oikealla puolella)
· ompele suoraommel eteenpäin ja pysähdy haluamallesi

pituudelle

Ohjelmoi napinläpi
· paina ja vapauta päättelynäppäin
· ”auto” näkyy ruudulla ilmoittaen, että napinläven

pituus on ohjelmoitu
· jatka ompelua, kone ompelee napinläven loppuun ja

pysähtyy automaattisesti

Automaattinapinläpi
· kone pysähtyy ja on valmis aloittamaan seuraavan

napinläven
· asettele kangas ja ompele; kone ompelee kaikki seuraa-

vat napinlävet saman pituisina (painamatta päätte-
lynäppäintä)

Huom:
· mikäli teit virheen, paina ”Kuvion alku”-toimintoa
· kone palaa napinläven alkuun

Ommel: Pyöristetyt napinlävet nro. 54, 55 ja vaatturin napinlävet
nro. 56-58

Neula: kankaaseen sopiva koko ja tyyppi
Lanka: puuvilla tai polyester

Syöttäjä: ompeluasento
Paininjalka: Automaattinapinläpijalka 3A

Molemmat sivut ommellaan samassa suunnassa.
Napinläven pituus = napinläven aukko millimetreissä.

VIHJEITÄ
Samanpituiset napinlävet
· ”auto” toiminto takaa, että kone ompelee jokaisen napinläven edellisen pituisena

Merkitseminen
· merkitse ainoastaan napinläven alku – todellinen ajan säästö

Vahvistetut vaatturin napinlävet
· vaatturin napinlävet voidaan ommella kahdesti paksuille kankaille
· kun olet ommellut napinläven, älä liikuta työtä
· paina ainoastaan jalkapoljinta ja jatka ompelua

☞

Napinlävet

3A

Automaattiset pyöristetyt ja vaatturin napinlävet
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Tikkilaskurinapinlävet
· valitse tikkilaskurinapinläpitoiminto

Ensimmäisen sivun pituus
· ompele ensimmäinen sivu ja pysäytä haluamaasi

pituuteen 
· paina ja vapauta päättelynäppäin

Salpa, toinen sivu
· alempi salpa ja toinen sivu ommellaan taaksepäin
· pysäytä kone ensimmäisen tikin kohdalla
· paina ja vapauta päättelynäppäin

Salpa, päättelypistot
· kone ompelee ylemmän salvan ja päättelypistot
· kone pysähtyy automaattisesti
· ”auto” näkyy ruudulla
· napinläpi on ohjelmoitu ja tallennettu
· kone ompelee seuraavat napinlävet samanlaisina

Korjaukset
· mikäli teet muutoksia tikinleveyteen, -pituuteen tai hie-

nosäätöön, ohjelmoi napinläpi uudelleen

Ohjelmoitu napinläpi erilaisilla kankailla
· erilaiset materiaalit ja tukikankaat saattavat vaikuttaa

napinläven ulkonäköön
· kun käytät erilaista materiaalia, ohjelmoi napinläpi uudel-

leen

Tikkilaskurinapinläpi kaikille tyypeille (ei voida tallentaa muistiin)

Ommel: Napinlävet (kaikki tyypit)
Neula: kankaaseen sopiva koko ja tyyppi
Lanka: puuvilla tai polyester

Syöttäjä: ompeluasento
Paininjalka: Napinläpijalka nro.3

Ensimmäinen sivu = vasen ommellaan eteenpäin, toinen =
oikea taaksepäin.Napinläven pituus = napinläven aukko
millimetreissä.

VIHJEITÄ
Kauniit napinlävet paininjalalla nro.3
· ihanteellinen paininjalka napinläville, joita on vaikea ommella leveämmällä automaat-

tinapinläpijalalla 3A

Ompelunopeus
· ompele tasaisella nopeudella, jotta sivujen tikkitiheys pysyisi samana
· ompele hidastetulla nopeudella

Merkitseminen
· merkitse vain napinläven alku – todellinen ajan säästö !

☞

Napinlävet
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28 Napinlävet

Ohjelman avaaminen
· valitse haluamasi napinläpi (ompeleet 51-59)
· valitse manuaalinapinläpi toimintoriviltä

Vaihesymbolit
· ompelujärjestys näkyy ruudulla
· perusnapinläpi – 6 vaihetta
· pyöristetty napinläpi – 4 vaihetta
· vaatturin napinläpi – 4 vaihetta
· nuoli ympyrässä on ”0”:n kohdalla kun valitset napin-

läven

4- tai 6-vaiheisen napinläven ompelu
· paina ruudulta 1 ja ompele ensimmäinen sivu
· pysäytä haluamaasi pituuteen
· paina 2, ompele
· jatka vaihe kerraallaan kunnes napinläpi on valmis

4/6-vaiheiset manuaalinapinlävet

Ommel: Mikä napinläpi tahansa
Neula: kankaaseen sopiva koko ja tyyppi
Lanka: puuvilla tai polyester

Syöttäjä: ompeluasento
Paininjalka: Napinläpijalka nro.3

Napinläpien ompelu manuaalisesti käy kätevästi mikäli
ompelet vain yhden napinläven.
Manuaalinapinläpeä käytetään myös olemassa olevien
napinläpien korjaamiseen.

Vaiheiden lukumäärä riippuu napinläpityypistä.

VIHJE
Napinläpien korjaaminen
· käytä niitä vaiheita, joita tarvitaan kuluneen alueen

korjaukseen ja ohita tarpeettomat vaiheet

☞
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29Napinkiinnitysohjelma

Napinkiinnitysohjelma
· ompelee 2- ja 4-reikäiset napit
· napin kaulaa (napin ja kankaan välisen langan pituus)

voidaan tarvittaessa säätää pidemmäksi tai lyhyem-
mäksi

· napit, jotka kiinnitetään koristeellisiin tarkoituksiin voi-
daan ommella muodostamatta kaulaa

2-reikäiset napit
· valitse napinkiinnitysohjelma
· tarkista reikien etäisyys kääntämällä käsipyörää
· säädä tarvittaessa tikinleveyttä
· pidä langanpäistä kiinni kun aloitat ompelun
· ompele, kone pysähtyy automaattisesti ohjelman 

lopussa
· kone on valmis kiinnittämään seuraavan napin

Langanpäät
· kone päättelee langanpäät ja ne voidaan leikata poikki

Päättely
· katkaise ylälanka napin vierestä
· vedä molempia alalankoja kunnes ylälanka näkyy nur-

jalla puolella
· katkaise alalanka (solmi tarvittaessa)

4-reikäiset napit
· ompele etummaiset reiät
· siirrä nappia varovasti eteenpäin
· ompele takimmaiset reiät

Napinkiinnitysohjelma

Ommel: Napinkiinnitysohjelma nro.60
Tikinleveys: napin reikien etäisyyden mukaan

Neula: kankaaseen sopiva koko ja tyyppi
Lanka: puuvilla tai polyester

Syöttäjä: alhaalla (parsinta-asento)
Paininjalka: Napinkiinnitysjalka nro. 18 (lisävaruste)

18

18

VIHJEITÄ
Nappien kiinnittäminen koneella
· todellinen ajan säästö, erityisesti kun kiinnität useita

samanlaisia nappeja, esim. paitoihin, puseroihin jne.

Vetoketjujen lyhentäminen
· liian pitkä vetoketju voidaan päätellä helposti ja nopea-

sti napinkiinnitysohjelmalla

☞
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VIHJEITÄ
Sirkat
· ihanteellinen pehmolelujen ja nuken silmien ompelussa

Koristeelliset sirkat
· käytä koristelankaa ompeluun, yhdistele muihin kirjon-

ta- ja koristeompeleisiin

☞

Reikäompeleet

Sirkka siksakilla

Sirkka siksakilla
· nyörin ja ohuen nauhan pujotusväylien aukkoihin, kori-

stetyöt, lasten vaatteet ja käsityöt
· ei voida tallentaa muistiin

Ompelu
· valitse sirkka nro.61
· aseta kangas paininjalan alle ja ompele
· kone pysähtyy automaattisesti
· kone on valmis ompelemaan seuraavan sirkan

Sirkan aukileikkaaminen
· lävistä rei´än keskikohta auki lävistimellä

Ommel: Sirkka siksakilla nro.61
Neula: kankaaseen sopiva koko ja tyyppi
Lanka: puuvilla, polyester tai rayon

Syöttäjä: Ompeluasento
Paininjalka: Kaksoisautomatiikkajalka nro.1

Sirkka suoraompeleella

Sirkka suoraompeleella
· nyörin ja ohuen nauhan pujotusväylien aukkoihin
· koristetyöt, lasten vaatteet ja käsityöt
· ei voida tallentaa muistiin

Ompelu
· valitse sirkka nro.62
· aseta kangas paininjalan alle ja ompele
· kone pysähtyy automaattisesti
· kone on valmis ompelemaan seuraavan sirkan

Sirkan aukileikkaaminen
· lävistä rei´än keskikohta auki lävistimellä

Ommel: Sirkka suoraompeleella nro.62
Neula: kankaaseen sopiva koko ja tyyppi
Lanka: puuvilla, polyester tai rayon

Syöttäjä: Ompeluasento
Paininjalka: Kaksoisautomatiikkajalka nro.1
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31Parsinta, paikkaus

Reunojen vahvistaminen kumilangalla

VIHJE
Estä kankaan venyminen 
· estä työn venyminen löysentämällä paininjalan

puristusta ommeltavaan materiaaliin sopivaksi

Reunojen vahvistaminen kumilangalla
· suositellaan käytettäväksi neulosvaatteissa, jotta ne

pitäisivät ryhtinsä

Ompelu
· ohjaa kaksinkertaista kumilankaa työn reunaa  

pitkin niin, että se jää ompeleen sisään
· venytä kumilankaa kevyesti
· kiinnitä siksakilla kumilangan päältä siten, että neula ei

osu kumilankaan
· säädä kumilankaa ompelun jälkeen ja palauta vaate

alkuperäiseen muotoonsa ja kokoonsa

Ommel: Siksak nro.2
Tikinleveys: noin 5 mm
Tikinpituus: 1-1.5 mm

Neula: kankaaseen sopiva koko ja tyyppi
Lanka: puuvilla tai polyester 

Syöttäjä: Ompeluasento
Paininjalka: Kaksoisautomatiikkijalka nro.1

☞
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Kuluneet alueet ja repeytymät
· joustavat materiaalit, erityisesti colleget ym.

Valmistelu
· älä leikkaa vahingoittunutta aluetta
· pyöristä paikan reunat joustavuuden säilyttämiseksi
· kiinnitä nuppineuloin ja harsi oikealle puolelle

Ompelu
· asettele paikka kuluneelle alueelle
· ompele reunan päältä
· ompele tarvittaessa toinen ommelrivi ensimmäisen sisä-

puolelle
· leikkaa repeytynyt alue pois

Vahvistetut reunat
· työvaatteet, pöytäliinat, pyyheliinat jne.
· käytä kankaan väriin sopivaa punoslankaa

Sopivat punoslangat
· helmilanka
· ohut virkkuulanka
· paksu ompelulanka

Ompelu
· ompele reunojen päältä kenno- tai kaariompeleella
· ompele punoslangan päältä
· tarvittaessa ompele toinen ommelrivi

VIHJEITÄ
Neulokset
· käytä uutta neulaa, ettei neuloksen silmukat vahingoit-

tuisi

Joustomateriaalit
· käytä tarvittaessa stretch-neulaa (130/705H-S) = neula

luistaa kuitujen välissä

Sauma venyy ja aaltoilee
· estä sauman venyminen löysentämällä paininjalan puri-

stusta materiaaliin sopivaksi

Ommel: Kenno-ommel nro.8 tai kaariommel nro.4 
Neula: kankaaseen sopiva koko ja tyyppi
Lanka: ohut parsinlanka

Syöttäjä: Ompeluasento
Paininjalka: Kaksoisautomaattijalka nro.1

Vahvistetut reunat kudotuissa kankaissa

Ommel: Trikoo-ommel nro.14
Neula: kankaaseen sopiva koko ja tyyppi
Lanka: ohut arsinlanka

Syöttäjä: Ompeluasento
Paininjalka: Kaksoisautomaattijalka nro.1

Neuloksien ja trikoon paikkaaminen

☞
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33Parsinta

Valmistelu
· pingota ohuet materiaalit parsintakehykseen,

tasaisesti niin, etteivät kiristä mihinkään suuntaan 

Yksinkertainen parsintaohjelma nro.22
· korvaa pitkittäislangat kaikissa materiaaleissa
· käytä kaksoisautomaattijalkaa nro.1
· paina ”paininjalka 3” näyttöruudun alaosassa
· ompele ensimmäinen rivi
· paina ja vapauta päättelynäppäin haluamallasi pituu-

della, rivin pituus on nyt ohjelmoitu
· ompele toinen rivi
· paina ja vapauta päättelynäppäin, toinen pituus on

ohjelmoitu
· jatka ompelua, kone pysähtyy automaattisesti

Vahvistettu parsintaohjelma nro.23
· korvaa pitkittäis- ja poikittaislangat kaikissa materiaa-

leissa
· käytä automaattinapinläpijalkaa 3A
· vie neula kuluneen alueen ylös, vasemmalle
· ompele ensimmäinen pitkittäisrivi
· paina ja vapauta päättelynäppäin haluamallasi pituu-

della, rivin pituus on nyt ohjelmoitu
· jatka ompelua, kone pysähtyy ohjelman lopussa 

Isot alueet
· asettele työ uudelleen paininjalan alle ja peitä seuraava

kaitale repeytynyttä aluetta
· aloita ompelu, ohjelma toistuu (pituus on tallennettu)

Automaattinen parsinta

VIHJEITÄ
Vahvistettu parsinta
· aseta kuluneen alueen alle kangastilkku

Isot alueet
· lisää parsinta-aluetta pitkittäis- ja poikittaissuunnassa

siirtämällä työtä paininjalan alla

Ommel: Yksinkertainen parsintaohjelma nro.22 tai vahvistettu par-
sintaohjelma nro.23

Neula: kankaaseen sopiva koko ja tyyppi
Lanka: ohut parsinlanka

Syöttäjä: Ompeluasento
Paininjalka: Automaattinapinläpijalka 3A

Kaksoisautomaattijalka nro.1

☞
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34 Parsinta

Reikien ja kuluneiden alueiden parsiminen
· korvaa pitkittäis- ja poikittaislangat kaikissa materiaa-

leissa

Valmistelu
· pingota kangas parsinkehykseen (lisävaruste) niin,

että kangas ei kiristä mihinkään suuntaan 
· käytä apupöytää

Ompelu
· liikuta parsinkehystä kevyesti ja tasaisesti
· parsi vasemmalta oikealle

Ompele reiän päältä
· ompele ensimmäiset ommelrivit ja peitä reikä, ei liian

tiheään. Katso kuva.
· käännä työtä 90 astetta

Peitä ensimmäiset ommelrivit
· ompele ensimmäisen rivistön päältä, ei liian tiheään
· käännä työtä 180 astetta

Parsinnan lopettaminen
· lopeta parsimalla harvakseen samaan suuntaan kuin

2.ommelrivit

Putkimaiset kappaleet
· ensimmäinen vaihe ommellaan poikittaissuunnassa
· toinen ja kolmas vaihe pitkittäissuunnassa

Kun hallitset parsintatekniikan
· ompele epäsäännöllisen pituisia rivejä;

käännöskohdat häviävät näin paremmin kankaaseen 

Tärkeää
· muuta suuntaa käänteissä (ei teräviä kulmia)

= estää reikien syntymisen ja langan katkeamisen
· liikuta kehikkoa  L tai M kirjaimen muodossa 
· älä ompele ympyränmuotoisia rivejä = ne eivät sovellu

kankaan rakenteeseen

Manuaalinen  parsinta

VIHJEITÄ
Lanka katkeaa
· liikuta parsinkehystä tasaisesti

Epätasainen tikinmuodostus
· mikäli  lanka kasaantuu työn yläpuolelle, kehystä on

liikutettu liian nopeasti
· mikäli lanka muodostaa solmuja nurjalle puolelle, 

kehystä on liikutettu liian hitaasti

Ommel: Suoraommel nro.1
Neula: kankaaseen sopiva koko ja tyyppi
Lanka: ohut parsinlanka

Syöttäjä: Parsinta-asento (alhaalla)
Paininjalka: Parsinjalka nro.9  (lisävaruste)

☞
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35Koristeompeleet

Koristeompeleet
· kaikenlaisten materiaalien koristeluun

Ommelvalinta
· paina ulkopuolista koristeompeleiden valikkonäppäintä
· valitse haluamasi ommelryhmä ruudulta
· valitse ommel

Näyttöruutu
· valittu ommel näkyy tummennettuna
· kone ehdottaa käytettäväksi paininjalkaa nro.1, käytä

jalkaa nro. 6 tai 20 paksuille täytekuvioille
· perussäädöt (pituus ja leveys) on automaattisesti sää-

detty ja niitä voidaan muuttaa

Tikinleveyden muuttaminen
· muuta ompeleen ulkonäköä säätämällä tikinleveyttä
· käännä ulkopuolista säädintä oikealle kun haluat

leventää ommelta
· käännä säädintä vasemmalle kun haluat kaventaa sitä
· sekä perussäädöt, että muutetut säädöt näkyvät ruu-

dulla

Tikinpituuden muuttaminen
· muuta ompeleen ulkonäköä säätämällä tikinpituutta
· käännä ulkopuolista säädintä oikealle kun haluat

pidentää ommelta
· käännä säädintä vasemmalle kun haluat lyhentää sitä

Koristeompeleet

VIHJE
Perussäätöjen muuttaminen
· ommelta voidaan tarvittaessa säätää
· säädä ompeleen kokoa työhön sopivaksi, esim. kavenna

ompeleen leveyttä kun ompelet nuken vaatteita

Ommel: mikä tahansa koristeommel
Neula: kankaaseen sopiva koko ja tyyppi
Lanka: Puuvilla tai kirjontalanka

Syöttäjä: Ompeluasento
Paininjalka: Kaksoisautomaattijalka nro.1 tai 

Koruommeljalka nro.6 tai Avoin koruommeljalka nro.20
(lisävaruste)

A          B          C

☞

A – koristeommel, esisää-
detty tikinleveys- ja
pituus

B – koristeommel, kaven-
nettu leveys

C – koristeommel, lyhen-
netty pituus
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Ristipisto
· hyödyllinen ja viehättävä lisä kaikenlaisiin töihin
· yhditele ristipistoja muihin koristeompeleisiin

Ompelu
· ompele ja yhdistele ompeleita 301-309, 314 samalla

tavalla kuin muita koristeompeleita

Iso ristipisto nro.310 (1.vaihe)
· ompele ensimmäinen osa pistosta
· kone pysähtyy automaattisesti keskelle
· koneen pysähtyessä neula jää kiinni kankaaseen, vaikka

neulastop osoittaisi ylös 
· kääntönuoli on näkyvissä ruudulla neulastopin osoitti-

men vieressä
· nuoli muistuttaa, että kangasta tulisi kääntää 90 astet-

ta ennen piston toisen vaiheen ompelua

Iso ristipisto nro.310 (2.vaihe)
· ompele toinen osa ( vaakaviiva)
· kone pysähtyy kun ristipisto on valmis

Ristipistot

Ommel: Ristipistot nro. 301, 309, 314 tai ristipisto nro. 310
Neula: kankaaseen sopiva koko ja tyyppi
Lanka: Puuvilla tai kirjontalanka

Syöttäjä: Ompeluasento
Paininjalka: Kaksoisautomaattijalka nro.1 tai 

Avoin koruommeljalka nro.20 (lisävaruste)

310

310

VIHJEITÄ
Ristipistot ja kirjontalanka
· saat ristipistoihin täyteläisen vaikutelman

Ristipistot ja yksinkertainen kangas
· käytä aina tukimateriaalia
· poista tukimateriaali ompelun jälkeen

☞

Ristipistot
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37Tikkausompeleet

VIHJEITÄ
Täydelliset kulmat
· aktivoi "kuvion loppu" kun lähestyt kulmaa, koneen

pysähtyessä laske neula alas ja  käännä työtä

Monofilamentti-lanka katkeaa
· ompele hitaammin ja/tai
· löysennä hieman ylälangan kireyttä

Tikkausommel, käsin ommeltu vaikutelma

Tikkausommel 
· kaikki materiaalit ja työt, joihin halutaan käsin ommel-

lun näköisiä tikkauksia/saumoja

Koeompelu
· alalanka  tulee esiin kankaan läpi oikealle puolelle
· yksi tikki on näkyvissä (puuvillalanka), yksi näkymätön

(monofilamanetti) = käsin tikattu ilme

Ylälangan kireys
· säädetty automaattisesti
· säädä tarvittaessa kankaan mukaan

Hienosäätö
· säädä tarvittaessa

Ompelu
· tikkausommel voidaan ommella kaikilla neulanasen-

noilla

Ommel: Tikkausommel nro. 328, 346-350
Neula: kankaaseen sopiva koko ja tyyppi

Ylälanka: Monofilamentti
Alalanka: 2-säikeinen puuvilla (30)
Syöttäjä: Ompeluasento

Paininjalka: Kaksoisautomaattijalka nro.1 tai yläsyöttäjä nro.50  
(lisävaruste)

☞
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VIHJE
Täydelliset kulmat
· aktivoi "kuvion loppu" kun lähestyt kulmaa, koneen

pysähtyessä laske neula alas ja käännä työtä

Koristeelliset tikkausompeleet

Suoraommel nro.326
· lyhyt suoraommel (2 mm)
· soveltuu erityisesti tilkkutöihin

Tikkausompeleet
· kaikenlaisiin materiaaleihin ja tikkaustöihin

Hienosäätö
· säädä tarvittaessa

Ompelu
· valitse tikkausommel ja ompele
· kaikki tikkausompeleleet voidaan yhdistää ja ohjelmoi-

da muistiin

Ommel: Tikkausommel nro. 326-338,  351
Neula: kankaaseen sopiva koko ja tyyppi
Lanka: puuvilla tai kirjontalanka

Syöttäjä: Ompeluasento
Paininjalka: Kaksoisautomaattijalka nro.1

☞

Tikkausompeleet
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Käsivarainen tikkaus

Käsivarainen tikkaus
· kaikki tikkaustyöt käsivaraisesti

Valmistelu
· kiinnitä päällikangas, vanu ja vuori yhteen nuppineuloin

ja harsi
· käytä apupöytää

Työn ohjaaminen
· aloita keskeltä ja työskentele reunoja kohti
· pidä työtä molemmin käsin kuten kirjontakehystä

Kuvion tikkaus
· käännä työtä pehmein ja pyörein liikkein ja muodosta

haluamasi kuvio (joko vapaalla kädellä tai mallineen
mukaan)

Kiemurteleva tikkaus
· tämä tekniikka peittää kankaan koko alueen
· tikkausviivat ovat pyöristettyjä, ilman teräviä kulmia ja

viivat eivät kosketa toisiaan

Ommel: Suoraommel nro.1
Neula: kankaaseen sopiva koko ja tyyppi
Lanka: puuvilla tai monifilamentti

Syöttäjä: alhaalla
Paininjalka: parsinjalka nro.9 (lisävaruste) tai vanutikkausjalka nro.29

(lisävaruste)

9

Tikkausompeleet

VIHJEITÄ
Käsivarainen tikkaus ja parsinta
· molemmat tekniikat perustuvat samaan käsivaraiseen periaat-

teeseen

Lanka katkeaa
· yleensä äkkinäisen liikkeen seurauksena
· liikuta työtä kevyesti ja tasaisesti

Huono tikinmuodostus
· mikäli lanka muodostaa silmukoita, työtä on liikutettu liian

nopeasti
· mikäli työn  nurjalle puolelle muodostuu solmuja, työtä on

liikutettu liian hitaasti

☞
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VIHJEITÄ
Perussäätöjen ja toiminto-
jen muunnelmat
· ennen uuden yhdistel-

män aloittamista, poista
kaikki aiemmin käytetyt
toiminnot

Koristeompeleet yksinker-
taisessa kankaassa
· käytä tukimateriaalia 
· poista ompelun jälkeen

Aktivoi Neulastop alas kun
ompelet pitkiä saumoja
· neula jää kiinni kankaa-

seen kun pysäytät ompe-
lun työn asettelua varten

Yksittäiskuvio
· kone pysähtyy automaat-

tisesti jokaisen yksittäis-
kuvion lopussa

Perussäätöjen ja toimintojen yhdistäminen
· voit toteuttaa  jännittäviä yhdistelmiä kun yhdistät perus-

säätöjä eri toimintoihin

Peilikuva pysty (oikea/vasen)
Peilikuva vaaka (ylös/alas)

Kuvion toisto  1-9 kertaa
Puolikas kuvio

Hienosäätö
Pitkäpisto

Kaksoisneularajoitin 2-5 mm
Sulkaneularajoitin

Jatkuva taaksepäinompelu
Kuvion pidennys 2-5 kertaa

Hienosäätö
· hienosäädöllä voit muunnella  ompeleen ulkonäköä ja

näin jopa luoda uuden näköisiä ompeleita
· ommel laajenee tai tiivistyy  riippuen hienosäätöaskelien

määrästä lisätietoja löydät sivulta 44

Menetelmä
· valitse ommel
· valitse toiminto
· ompeleelle voidaan aktivoida useampia toimintoja

Poistotoiminnot
· paina ulkopuolista clr-näppäintä
· poista erikoistoiminot yksittäin painamalla kyseistä 

toimintoa vastaavaa symbolia

Ommel: mikä tahansa koristeommel
Neula: kankaaseen sopiva koko ja tyyppi
Lanka: puuvilla tai kirjontalanka

Syöttäjä: ompeluasento
Paininjalka: Kaksoisautomaattijalka nro.1/Kirjontajalka nro.6  tai

Avoin koruommeljalka  nro.20 (lisävaruste) 
Läpinäkyvä jalka nro.34

☞

Koristeompeleiden ja toimintojen yhdistäminen

Koristeompeleet ja toiminnot
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· muistikapasiteetti on  1023 yksittäistä ommelkuviota
· muisti sisältää 255 muistipaikkaa
· jokainen muistipaikka voidaan jakaa alimuisteihin 
· useimmat hyöty- ja koristeompeleet , kirjaimet ja nume-

rot voidaan yhdistää, ohjelmoida ja tallentaa muistiin 
· poikkeus: napinlävet
· kaikki tallennetut ompeleet pysyvät muistissa kun kone

kytketään pois päältä
· tallennetut ompeleet ja yhdistelmät voidaan hakea esil-

le milloin tahansa

Hyöty- ja koristeompeleiden ohjelmointi
· avaa muisti painamalla ulkopuolista mem-näppäintä
· paina mem 1 ja siirry muistin tallennusruudulle
· valitse tyhjä muistipaikka
· paina OK ja palaa edelliseen ruutuun
· valitse haluamasi ommel
· ommel näkyy mem-alueella
· valitse seuraava ommel
· jatka tähän tyyliin  kunnes olet ohjelmoinut haluamasi

yhdistelmän
· paina tallennuspainiketta

Esimerkki ommelyhdistelmän ohjelmoinnista
· valitse muistipaikka kuten edellä
· paina ommelta 407 kerran
· paina ommelta 102 kerran
· paina ommelta 711 kerran
· aloita, kone ompelee valitussa järjestyksessä
· tallenna painamalla tallennuspainiketta

Esimerkki ompeleen ja toiminnon ohjelmoinnista
· valitse muistipaikka kuten edellä
· paina ommelta 413 kerran
· aktivoi pysty peilikuva
· paina ommelta 413 kerran
· aloita, kone ompelee valitussa järjestyksessä

· valitse muistipaikka kuten edellä
· paina ommelta 104 kerran
· aktivoi pysty peilikuva
· paina ommelta 104 kerran
· aloita ompelu, kone ompelee valitussa 

järjestyksessä vuorotellen ylös ja alas
· tallenna muistiin

Koriste- ja hyötyompeleet muistissa

Koriste- ja hyötyompeleet muistissa
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Ommelyhdistelmä yksittäistoistona
· valitse muistipaikka edellisen sivun ohjeiden mukaan
· paina ommelta 409 kerran
· paina ommelta 616 kaksi kertaa
· aktivoi ”Kuvion loppu 2” toimintoriviltä
· ompele, kone pysähtyy automaattisesti toisen 

kuvioyhdistelmän lopussa
· tallenna muistiin

Kuvioyhdistelmä peilikuvana yksittäistoistona
· valitse muistipaikka edellisen sivun ohjeiden mukaan
· paina ommelta 109 kerran
· paina ommelta 414 kerran
· aktivoi vaakasuora peilikuva
· paina ommelta 414 kerran
· aktivoi vaakasuora peilikuva
· paina ommelta 109 kerran
· aktivoi ”Kuvion loppu 1” toimintoriviltä
· ompele, kone pysähtyy automaattisesti kuvioyhdistel-

män lopussa
· tallenna muistiin

VIHJEITÄ
Koristeommelyhdistelmät kirjontalangalla 
· saat kuvioihin täyteläisen vaikutelman

Ommelyhdistelmät yksinkertaisella kankaalla
· käytä aina tukimateriaalia
· poista tukimateriaali ompelun jälkeen

☞

Hyöty- ja koristeompeleet muistissa
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Kirjantein ja numeroiden ohjelmointi
· avaa muisti painamalla ulkopuolista mem-näppäintä
· paina mem 1 ja siirry muistin tallennusruudulle
· valitse tyhjä muistipaikka
· paina OK ja palaa edelliseen ruutuun
· valitse haluamasi kirjain
· kirjain näkyy mem-alueella
· valitse seuraava kirjain
· jatka tähän tyyliin  kunnes olet ohjelmoinut haluamasi

kirjainyhdistelmän
· paina tallennuspainiketta

Esimerkki kirjainten ohjelmoinnista
· valitse muistipaikka kuten edellä
· paina ulkopuolista aakkosnäppäintä
· valitse tikkukirjaimet
· kirjoita BERNINA painalla eri kirjaimia
· aktivoi ”Kuvion loppu 1” toimintoriviltä
· aloita ompelu, kone kirjoittaa kirjaimet peräkkäin ja

pysähtyy A-kirjaimen jälkeen
· tallenna muistiin
· valitse ”Pidennetty kuvio 2x” ennen ohjelmointia mikäli

haluat ommella kirjainten "leveyden" kaksinkertaisena 

Esimerkki numeroiden ohjelmoinnista
· ohjelmoi kuten edellä käyttäen numeroita kirjainten 

sijasta
· aloita ompelu, kone kirjoittaa numerot ja pysähtyy

automaattisesti viimeisen numeron jälkeen
· tallenna muistiin

Esimerkki pienten kirjainten ohjelmoinnista
· valitse muistipaikka kuten edellä
· paina ulkopuolista aakkosnäppäintä
· valitse 5 mm:n aakkoset
· paina haluamiasi kirjaimia
· aktivoi ”Kuvion loppu 1” toimintoriviltä
· aloita ompelu, kone kirjoittaa kirjaimet peräkkäin ja

pysähtyy viimeisen jälkeen
· tallenna muistiin

Päättely
· valitse päättelytoiminto
· kone päättelee ensimmäisen ja viimeisen kirjaimen

Kirjaimet ja numerot

VIHJEITÄ
Aktivoi ”Kuvion loppu” ohjelmoinnin jälkeen
· kone ompelee ohjelman kerran ja pysähtyy

Kirjainten kirjonta yksinkertaisella kankaalla
· käytä aina tukimateriaalia
· poista tukimateriaali ompelun jälkeen

☞

Hyöty- ja koristeompeleet muistissa

· muistikapasiteetti on  1023 yksittäistä ommelkuviota
· muisti sisältää 255 muistipaikkaa
· jokainen muistipaikka voidaan jakaa alimuisteihin 
· useimmat hyöty- ja koristeompeleet , kirjaimet ja nume-

rot voidaan yhdistää, ohjelmoida ja tallentaa muistiin 
· poikkeus: napinlävet ja sirkat
· kaikki tallennetut ompeleet pysyvät muistissa kun kone

kytketään pois päältä
· tallennetut ompeleet ja yhdistelmät voidaan hakea esil-

le milloin tahansa
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Kaikki ompeleet on testattu ja säädetty tehtaalla.
Kuljetus voi kuitenkin vaikuttaa koneen hienosäätöihin.

Erilaiset materiaalit, langat ja tukimateriaalit voivat muuttaa
ommelkuvion ulkonäköä joko liian pitkäksi tai lyhyeksi. 

Tikinmuodostusta voidaan korjata elektronisella hie-
nosäädöllä valitun ompeleen ja kankaan mukaan..

kaikki ompeleet 
kaikki tyypit 70-110
kaikki langat
Ompeluasento
Näyttöruudun osoittama 

Koeompelu
· käytä koeompelussa samaa materiaalia, tukimateriaalia

ja lankaa kuin lopullisessa työssä

Avaa hienosäätö
· paina toimintorivin nuolta
· selaile eri toimintoja
· paina ”b”

· ohuilla materiaaleilla, esim. trikoo/jersey, on taipumus
venyä paininjalan alla

· esim: kenno-ommel saattaa jäädä auki tai kasaantua
· tikinmuodostusta voidaan korjata hienosäädön avulla

Hienosäätö hyötyompeleille
· oikea tikinmuodostus esim. kenno-ompeleelle näkyy

näyttöruudun keskellä
· väärä tikinmuodostus näkyy oikealla ja vasemmalla

puolella
· korjaus voidaan suorittaa näyttöruudun alanuolien

avulla
Huom: kenno-ompeleen kuva koskee kaikkia hyöty-
ompeleita

Korjaukset
· paina sopivaa nuolta tikin hienosäätöön
· painallusten lukumäärä näkyy nuolen yläpuolella
· 2-5 askelta riittää yleensä hyötyompeleiden hie-

nosäätöön (max. 50 askelta)  

Hienosäätö koristeompeleille
· menetelmä on sama kuin hyötyompeleille

Huom: Satiinitikattu soikionmuotoinen kuvio koskee
kaikkia koristeompeleita.

Hienosäätö

Ommel:
Neula:
Lanka:

Syöttäjä:
Paininjalka:

Hienosäätö44

Hienosäätö hyöty- ja koristeompeleissa

Oikea
tikin-
muodo-
stus

Ommel
on auki

Ommel
on liian
kasassa
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45

A

Automaattinapinlävet 25
Automaattinen pyöristetty ja vaattu-
rin napinläpi 26   
Automaattinen parsintaohjelma 33

H

Harsinta 16
Henkilökohtainen muisti (muutettu
muisti) 6
Hienosäätö, hyöty- ja koristeompe-
leet 44
Hyötyommelpärmeet 7,10,11   
Hyötyommelsaumat muistissa 41-43

J

Jousto-ommel 8
Jousto-overlock 10 

K

Kaksois-overlock 9
Kenno-ommelreunukset 12
Kirjaimet ja numerot 43
Koristeompeleet 40
Koristeompeleet muistissa 41-43
Koristeompeleet ja toiminnot 40
Kumilangalla vahvistetut reunat 31   
Kuminauhat 18,19 
Käsivarainen tikkaus 39

M

Manuaalinapinlävet 28
Manuaalinen parsinta 34
Muisti, kirjaimet ja numerot 43 
Muisti, hyöty- ja 
koristeompeleet 41-43

N

Napinkiinnitysohjelma 29
Napinlävet 21-28
Neulokset 12,13
Neuloksien vahvistaminen 
kumilangalla 31 
Numerot ja kirjaimet muistissa 43

P

Parsinta-ohjelmat 33
Parsinta, paikkaus 31-34
Piilo-ommel 17
Pitkäpisto 15 
Poimutusommel 18 
Päättelyohjelma (suoraommel) 3

R

Reunakaitaleet yliluottelulla 13
Reunatikkaukset 4
Ristipistot 36

S

Salpaohjelma 20
Siksak-saumat 5
Sirkat (suoraommel, siksak) 30
Sisällysluettelo 1
Suoraommel 2 
Suoraommel/päättelyohjelma 3
Suoraommelnapinlävet 24

T

Tikkausompeleet 37-38
Tikkilaskurinapinlävet 27
Trikoo-ommelsauma 9

V

Vahvistettu parsintaohjelma 33
Vahvistetut reunat kudotuissa 
kankaissa 32
Vari-overlock 9, 13
Vetoketjut 14

Y

Yhdistävät tasosaumat 10

Hakemisto

Hakemisto
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