
Käyttöohje



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

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

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

• Älä anna käyttää konetta leluna. Ole erityisen tarkkana, jos konetta käyttää lapsi tai jos lapsia 
on lähettyvillä konetta käytettäessä.

• Tätä ompelukonetta saa käyttää vain sen käyttöohjeessa ilmoitettuun tarkoitukseen. Käytä 
ainoastaan tässä käyttöohjeessa mainittuja, valmistajan suosittelemia lisävarusteita.

• Älä käytä tätä ompelukonetta, jos sen virtajohto tai pistoke on vahingoittunut, jos se ei 
toimi kunnolla, jos se on pudonnut tai muuten vahingoittunut tai jos se on pudonnut 
veteen. Vie vioittunut ompelukone ja virtajohto lähimmälle valtuutetulle jälleenmyyjälle tai 
huoltokeskukseen tarkistettavaksi, korjattavaksi sekä säädettäväksi sähköisten tai mekaanisten 
toimintojensa osalta.

• Älä koskaan käytä ompelukonetta niin, että sen ilma-aukot ovat tukossa. Pidä ompelukoneen ja 
jalkasäätimen tuuletusaukot puhtaina nukasta, pölystä ja kankaanpalasista.

• Pidä sormesi poissa liikkuvien osien lähettyviltä. Ole erityisen varovainen neula-alueen 
lähettyvillä.

• Käytä aina asianmukaista pistolevyä. Vääränlainen pistolevy voi aiheuttaa neulan katkeamisen.
• Älä käytä vääntyneitä neuloja.
• Älä vedä äläkä työnnä kangasta ompelun aikana. Se saattaisi aiheuttaa neulan katkeamisen.
• Käytä suojalaseja.
• Sammuta virta ompelukoneesta (“0”), kun teet toimenpiteitä neula-alueella, kuten pujotat 

ylälankaa, vaihdat neulaa, pujotat alalankaa, vaihdat paininjalkaa jne.
• Älä koskaan työnnä tai pudota mitään laitteen aukkoihin.
• Älä käytä konetta ulkotiloissa.
• Älä ompele tilassa, missä käytetään aerosol-tuotteita (spray) tai missä annetaan happea.
• Käännä ompelun lopuksi kaikki säätimet “0”-asentoon ja irrota sitten pistoke pistorasiasta.
• Älä irrota pistoketta johdosta vetämällä. Tartu aina pistokkeeseen, älä johtoon.
• Saumuria käytetään jalkasäätimellä. Älä pane jalkasäätimen päälle mitään esineitä.
• Älä käytä saumuria, jos se on märkä.
• Jos LED-lamppu on vahingoittunut tai rikki, sen saa vahinkojen välttämiseksi vaihtaa vain 

valmistaja tai valmistajan valtuuttama huoltomies tai muu pätevä henkilö



• Jos jalkasäätimen johto on vahingoittunut, sen saa vahinkojen välttämiseksi vaihtaa vain 
valmistaja tai valmistajan valtuuttama huoltomies tai muu pätevä henkilö.

PIDÄ TÄMÄ OHJE TALLESSA

Tekniset tiedot
Ompelunopeus enintään 
1050 tikkiä minuutissa.

Nimellisjännite 
100–240V/ 50–60Hz

Nimellisvirrankulutus 
<100W

Valo 
Led-valot

Jalkasäädin 
Malli: FR5 
Valmistaja: Shanghai Binao Preci-
sion Mould Co., Ltd.

Suojausluokka:  
II (Eurooppa)

Koneen mitat 
Pituus: 500mm  
Leveys: 220mm  
Korkeus: 310mm

Nettopaino pelkkä kone: 
10,9 kg (710) 
11,2 kg (720)

Pidätämme oikeuden muuttaa teknisiä tietoja ja tämän käyttöohjeen sisältöä ilmanennakkoilmoi-
tusta.



Onneksi olkoon!
Onneksi olkoon PFAFF® -ompelukoneen johdosta.

Ompelun harrastajana olet hankkinut yhden maailman 
kehittyneimmistä ja monipuolisimmista ompelukoneista. 

Sen huipputekniikan ja ominaisuuksien avulla voit 
muuttaa kaikki luovat ideasi todeksi.

Ennen kuin aloitat, kannattaa käyttää aikaa 
käyttöohjeeseen tutustumiseen. Opit pian saamaan 
ompelukoneestasi kaiken hyödyn irti. Valtuutetut 
PFAFF®-jälleenmyyjämme ovat luonnollisesti aina 

valmiina opastamaan sinua. 
Uusi PFAFF® -ompelukoneesi tuo ulottuvillesi aivan 

uuden ompelukokemuksen.
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Koneen yleiskuva

Edestä
1. Kansi
2. Langoitusurat
3. Lankaveitsi
4. Sensormatic-napinläpijalka, 

kiinnitys
5. LED-valot
6. Vapaavarsi
7. Taaksesyöttö
8. Taaksesyötön näyttö
9. Toiminnan merkkivalo
10. Langankatkaisu 
11. Start/Stop 
12. Automaattinen paininjalan 

lasku/kääntöasento
13. Automaattinen paininjalan 

nosto/ lisänosto
14. Välitön päättely
15. Ompeleen aloitus alusta
16. Nopeudensäätö
17. Neulastop ylös/alas

18. PFAFF® Color Touch Screen
19. Nappimittari
20. Käsipyörä
21. Muovineulan pidike
22. Kiinteä USB-portti
23. Pääkytkin, virtajohdon ja 

jalkasäätimen pistorasiat
24. Polvinostimen liitäntä (720)

Neula-alue
25. Kiinteä langoitin
26. Puolakotelon kansi
27. Pistolevy
28. Paininjalka
29. Paininjalan tanko ja 

paininjalan istukka
30. Ylälangan ohjain
31. Neularuuvi
32. Neulatanko
33.  Syöttäjän laskeminen (710)
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Takaa
34. Kahva
35. IDT™-järjestelmä

Yläpuolen osat
36. Esikireys langoituksessa ja puolauksessa
37. Puolauksen langanohjain
38. Langanohjain
39. Puolauksen langanohjaimet
40. Puolauksen lankaveitsi
41. Puolausakselin tappi
42. Lisälankatappi
43. Lankarullan pidikkeet
44. Lankatappi
45. Langankireyslevy
46. Langannostaja

Tarvikelaatikko
Tarvikelaatikossa on erilliset lokerot paininjaloille 
ja puolille sekä tilaa neuloille ja muille tarvikkeille. 
Säilytä tarvikkeet rasiassa, niin ne ovat aina 
saatavilla.
47.  Tila tarvikkeille
48.  Irrotettava paininjalkateline 
49.  Irrotettava puolateline
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Vakiovarusteet
Tarvikkeet
50. Muovineula 
51. Lankaverkkko (1)
52. Reunaohjain
53. Jarruhuopa (1)
54. Ruuvitaltta
55. Ratkoja
56. Harja
57. Lankarullan pidike, suuri (2)
58. Lankarullan pidike, keskikoko
59. Lankarullan pidike, pieni
60. Monitoimityökalu
61. Puolat (5)
62. Polvinostin (720)
63. Suoraommelpistolevy (720)

Kuvasta puuttuvat vakiovarusteet
•  Jalkasäädin
• Pehmeä suojahuppu ompelukoneelle
•  Virtajohto
• Neulat
• Mikrokuituliina
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Paininjalat

0A - Peruspaininjalka, IDT™ (kiinni koneessa toimituksen yhteydessä)
Tätä jalkaa käytetään etupäässä suoraompeluun ja siksakkiin silloin, kun tikki on pidempi 
kuin 1.0 mm.

1A - Koristeommeljalka, IDT™

Tätä jalkaa käytetään koristeompeluun. Jalan alapinnalla oleva ura helpottaa sen kulkua 
ompeleiden yli.

2A - Koristeommeljalka
Käytä tätä jalkaa, kun ompelet koriste- tai lyhyitä siksakompeleita ja muita 
hyötyompeleita, joiden tikin pituus on alle 1.0 mm. Jalan alapinnalla oleva ura helpottaa 
sen kulkua ompeleiden yli.

3 - Piilo-ommeljalka, IDT™

Tätä jalkaa käytetään koristeompeluun. Jalan kieleke ohjaa kangasta. Jalan punainen ohjain 
kulkee helmapäärmeen taitteella ompelun aikana.

4 - Vetoketjujalka, IDT™

Tämän jalan voi kiinnittää joko neulan oikealle tai vasemmalle puolelle, jolloin pääsee 
ompelemaan vetoketjun molemmat puolet aivan hammastuksen vierestä. Siirrä neulaa 
oikealle tai vasemmalle, niin voit ommella lähempää vetoketjun hammastusta.

5A - Sensormatic-napinläpijalka
Kun napinläpimittari on kytkettynä koneeseen, napinläpi ommellaan siihen nappikokoon 
sopivaksi, joka on näppäilty koneeseen.

5M - Manuaalinen napinläpijalka
Tätä jalkaa käytetään napinläpien ompelemiseen manuaalisesti. Käytä napinläpijalan 
vasemman varpaan merkkiviivoja vaatteen reunan kohdistamiseen. Jalan takaosassa 
olevaan nipukkaan voit kiinnittää napinläven vahvistuslangan.

6A - Kirjonta/Sensormatic-vapaaompelujalka
Tätä jalkaa käytetään kirjontaan ka vapaaompeluun. Sitä voi käyttää myös parsimiseen.

1/4” tilkkutyöjalka, IDT™ system
Tämä jalka sopii erinomaisesti tilkkutöiden ompeluun etenkin yhdessä 
suoraommelpistolevyn kanssa. Etäisyys neulasta jalan ulkoreunaan on 1/4” (6 mm).  
Etäisyys neulasta jalan sisäreunaan on 1/8” (3 mm). 

8 - Maksiommeljalka (720)
Tätä jalkaa käytetään sivusyöttöompeleisiin.

Tärkeää: Tarkista, että IDT™ ei ole kytkettynä, kun käytät jalkoja 2A, 5A, 5M, 6A ja 8.
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Ommel
Ompeleen  

numero
(710)

Ompeleen 
numero
(720)

Nimi Kuvaus

1.1.1 1.1.1 Suora pisto
Yhdistäminen ja päällitikkaus Valittavana 37 neulan asemaa.
Huom: Tällä ompeleella syntyy tukevampi päättely kuin ompeleella 
2.1.1.

1.1.2 1.1.2
Joustava, vahvistettu
suoraommel

Saumojen vahvistaminen. Päällitikkaus.

1.1.3 1.1.3 Joustava suoraommel Joustavien saumojen ompelu.

1.1.4 1.1.4 Harsinommel
Yksittäisommel harsintaan. Paina jalkasäädintä, kun haluat 
ommella yhden tikin. Siirrä kangas itse haluamaasi kohtaan 
ja paina jalkasäädintä uudelleen ommellaksesi toisen tikin.

1.1.5 1.1.5 Siksak Saumojen vahvistaminen, huolittelu, joustava ommel, pitsin 
kiinnitys.

1.1.6 1.1.6 Joustava kolmoissiksak Joustava ommel koristeompeluun tai päällitikkauksiin.

1.1.7 1.1.7 Kolmiaskelsiksak Kuminauhan ompelu, parsiminen, paikkaaminen ja 
koristeompelu.

1.1.8 1.1.8 Joustaommel Kuminauhojen, nauhojen ja kanttausten ompelu.

1.1.9 1.1.9 Z-siksak Applikointi, nyörin kiinnitys, punospistot.

1.1.10 1.1.10 Hunajakenno-ommel Koristeommel joustaviin kankaisiin ja päärmeisiin sekä 
ompeluun kuminauha alalankana.

1.1.11 1.1.11 Yhdistämisommel Kankaiden ja vanun yhdistäminen reunoistaan, 
koristeommel tilkkutöihin ja päärmeisiin.

1.1.12 1.1.12 Joustava 
yhdistämisommel

Yhdistämisommel alusvaatteisiin, froteeseen, nahkaan ja 
paksuihin kankaisin, limittäissaumat.

1.1.13 1.1.13 Ristipistopäärme Joustava koristeommel stretch-kankaisiin.

1.1.14 1.1.14 Piilo-ommel Piilo-ommel kudotuille kankaille.

1.1.15 1.1.15 Joustava piilo-ommel Piilo-ommel joustaville kankaille.

1.2.1 1.2.1 Kaksoisoverlock Joustavien kankaiden samanaikainen yhdistäminen ja 
huolittelu.

1.2.2 1.2.2 Perushuolittelu Joustavien kankaiden vahvistettu sauma yhdellä askeleella.

1.2.3 1.2.3 Overlock Joustava koristepäärme joustaville kankaille.

1.2.4 1.2.4 Ohuen neuloksen 
paikkaaminen   

Samanaikainen yhdistäminen ja huolittelu stretch-
kankaisiin, paikkaaminen, päärmeet. 

Ommeltaulukko
Hyötyompeleet
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1.2.5 1.2.5 Suljettu overlock Samanaikainen yhdistäminen ja huolittelu, paikkaaminen, 
päärmeet.

1.2.6 1.2.6 Kompensoitu overlock Paikkaaminen, helmojen ja saumojen ompelu sekä 
joustavien materiaalien huolittelu. 

1.2.7 1.2.7 Valepeitetikki Saumurin peitetikkiä muistuttava ommel joustaville 
kankaille.

N.A     1.2.8 Valepeitetikki Saumurin peitetikkiä muistuttava ommel joustaville 
kankaille.

    1.2.8     1.2.9 Avoin piilo-ommel, 
overlock

Saumurin peitetikkiä muistuttava ommel kudotuille 
kankaille.

1.2.9     1.2.10 Suljettu piilo-ommel, 
overlock Ompele koristeellinen overlock-päärme kudotuille kankaille.

1.3.1     1.3.1 Perusnapinläpi Napinläpi puseroihin, paitoihin ja jakkuihin. Myös 
kodintekstiileihin. 

1.3.2     1.3.2 Pyöreä napinläpi, 
poikittaissalpa Napinläpi vaatteisiin.

1.3.3     1.3.3 Räätälinnapinläpi, 
terävä salpa Koriste- tai räätälinnapinläpi.

1.3.4     1.3.4 Pyöreäpäinen 
napinläpi Napinläpi ohuisiin vaatteisiin ja jakkuihin.

1.3.5     1.3.5 Joustava napinläpi Napinläpi joustaville kankaille.

1.3.6     1.3.6 Koristeltu 
räätälinnapinläpi Koristeellinen napinläpi takkeihin. 

N.A     1.3.7 Koristeellinen 
räätälinnapinläpi Koristeellinen napinläpi jakkuihin.

N.A     1.3.8 Perinnenapinläpi Koristeellinen napinläpi perinnetekstiileihin. 

1.3.7     1.3.9 Perinnenapinläpi Koristeellinen napinläpi perinnetekstiileihin.

1.3.8     1.3.10 Napin ompelu Napin ompelu, harsiminen ilman syöttöä.

1.3.9     1.3.11 Kantattu napinläpi Ylimääräinen leikkuutila kantatulle napinlävelle 
(suoraommel).

1.4.1     1.4.1 Koristepunospisto Koristepunospisto perinneompeluun.

1.4.2     1.4.2 Koristepunospisto Koristepunospisto perinnetöihin, vöihin, pitseihin ym. 
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N.A      1.4.3   Koristepunospisto Koristepunospisto perinneompeluun.

1.4.3      1.4.4 Koristepunospisto Koristepunospisto perinnetöihin, vöihin, pitseihin ym. 

1.4.4      1.4.5 Ohjelmoitava 
parsinommel Reikien tai rikkoutuneiden kankaiden korjaamiseen.

1.4.5      1.4.6
Ohjelmoitava 
varvistettu 
parsinommel

Reikien tai rikkoutuneiden kankaiden vahvistettu korjaaminen.

1.4.6      1.4.7 Salpa Automaattinen saumojen ja taskunsuiden vahvistus.

1.4.7      1.4.8 Farkkusalpa Automaattinen saumojen ja taskunsuiden vahvistus.

1.4.8      1.4.9 Koristesalpa Automaattinen saumojen ja taskunsuiden vahvistus.

1.4.9      1.4.10 Ristisalpa Automaattinen vahvistusommel, taskunsuut.

Koristeompeleet (720)

2.1 Tilkkuilu - 
Käsinommellun näköiset

2.2 Tilkkuilu - 
Kiemuraompeleet

2.2 Tilkkuilu - 
Kiemuraompeleet

3.1 Taideompeleet - 
Ristipistot

2.3 Tilkkuilu - Crazy-
ompeleet

2.3 Tilkkuilu - Crazy-
ompeleet
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3.1 Taideompeleet - 
Ristipistot

3.2 Taideompeleet - 
Päärmeompeleet

3.3Taideompeleet - Vanhanajan 
käsinkirjonta

4.1 Koristeompeleet - Satiini-ja 
reunaompeleet

3.3 Taideompeleet - Vanhanajan 
käsinkirjonta

4.1 Koristeompeleet - Satiini-ja 
reunaompeleet

4.2 Koristeompeleet - 
Taideompeleet

4.3 Koristeompeleet - Boordit

5.1 Maxiompeleet – Kukka- ja 
koristeompeleet

4.2 Koristeompeleet - Taideompeleet

4.3 Koristeompeleet - Boordit 5.1 Maxiompeleet – Kukka- ja 
koristeompeleet

5.2 Koristeompeleet - Taideompeleet 5.2  Koristeompeleet - Taideompeleet 5.3 Koristeompeleet - 
Ornamenttiompeleet
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5.3 Koristeompeleet - 
Ornamenttiompeleet

6.1 Sekalaiset ompeleet - 
Rusetit ja sydämet 

5.4 Koristeompeleet - 
Maxitaideompeleet

6.2 Sekalaiset ompeleet - 
Eläinompeleet

6.3 Tekniikkaompeleet - 
Hauskat ompeleet

6.3 Tekniikkaompeleet - 
Hauskat ompeleet

7.1 Monogrammiompeleet - 
Monogrammi 1

8.1 Tekniikkaompeleet - 
Nauhaompeleet

8.1 Tekniikkaompeleet - 
Nauhaompeleet

7.1 Monogrammiompeleet - 
Monogrammi 1

7.1 Monogrammiompeleet - 
Monogrammi 1

8.2 Tekniikkaompeleet - 
Päällekkäisompeleet

8.2 Tekniikkaompeleet - 
Päällekkäisompeleet

8.3 Tekniikkaompeleet - 
Kelluvat ompeleet

9.1 Erikoisompeleet - 
Lisäpaininjalkaompeleet
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Johdanto

Koristeompeleet (710)

2.1 Tilkkuilu - 
Käsinommellun näköiset

2.3 Tilkkuilu - Crazy-
ompeleet

3.1 Taideompeleet - 
Ristipistot

2.2 Tilkkuilu - 
Kiemuraompeleet

2.3 Tilkkuilu - Crazy-
ompeleet

3.2 Taideompeleet - 
Päärmeompeleet

9.1 Erikoisompeleet - 
Lisäpaininjalkaompeleet

9.2 Erikoisompeleet - 
Neljäsuuntaiset ompeleet
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4.2 Koristeompeleet - 
Taideompeleet

4.1 Koristeompeleet - Satiini-
ja reunaompeleet

3.3 Taideompeleet - Vanhanajan 
käsinkirjonta

4.3 Satiiniompeleet - Boordit

5.2 Koristeompeleet - 
Taideompeleet

5.3 Koristeompeleet - 
Ornamenttiompeleet

5.1 Koristeompeleet - Lehdet 
ja kukat

5.1 Koristeompeleet - Lehdet 
ja kukat

5.3 Koristeompeleet - 
Ornamenttiompeleet

6.3 Tekniikkaompeleet - 
Hauskat ompeleet

6.2 Sekalaiset ompeleet - 
Eläinompeleet

6.1 Sekalaiset ompeleet - Rusetit 
ja sydämet

7.1 Lisäpaininjalkaompeleet
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Comic

CyrillicOutline (720)

Script

Kirjaimet
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Pakkauksen avaaminen
1. Aseta laatikko tukevalle, tasaiselle alustalle. Nosta kone pois laatikosta ja ota pakkausmateriaali pois.
2. Poista kaikki pakkausmateriaalit ja muovipussi.
3. Liu´uta tarvikelaatikko pois ja poista styroxinen pakkaustuki vapaavarren alta.
Huom: Jos styrox jää tarvikelaatikkoon, se saattaa heikentää tikin laatua. Styrox on tarkoitettu vain kuljetustueksi, ja 
se pitää ottaa pois.
Huom: PFAFF® - ompelukone tekee parhaan tikin tavallisessa huonelämpötilassa. Erittäin kuuma tai kylmä lämpötila 
voi vaikuttaa ompelutulokseen.

Jalkasäätimen johdon 
yhdistäminen
Tarvikkeiden joukossa on  virtajohto ja jalkasäädin. 
Jalkasäätimen johto tarvitsee kiinnittää vain 
kerran silloin, kun otat koneen ensimmäistä kertaa 
käyttöön. 
1. Ota jalkasäätimen johto esiin. Käännä 

jalkasäädin ylösalaisin. Kytke johto kuvan 
mukaisesti jalkasäätimen pohjassa olevaan 
pistorasiaan. 

2.  Paina se kunnolla paikalleen. 
3. Vedä nyöri pistorasian vasemmalla puolella 

olevaan uraan varmistaaksesi, että jalkasäädin 
on tasaisesti lattialla. 

Virtajohdon ja 
jalkasäätimen kytkeminen
Huom: Ennen jalkasäätimen yhdistämistä virtalähteeseen 
tarkista, että se on tyyppiä "FR5" (katso merkintä 
jalkasäätimen pohjasta).
1. Yhdistä virtajohto koneen oikeassa alareunassa 

olevaan etummaiseen pistorasiaan (A).
2. Yhdistä virtajohto koneen oikeassa alareunassa 

olevaan takimmaiseen kojevastakkeeseen (B). 
Liitä johto seinässä olevaan pistorasiaan. 

3. Paina I/O-kytkin kohtaan "I", niin koneeseen 
tulee virta ja valo (C).
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Pakkaaminen ompelun jälkeen 
1. Käännä pääkytkin asennosta I/0 asentoon “0” 

(C).
2. Irrota virtajohto pistorasiasta ja sitten koneesta 

(B).
3. Irrota jalkasäätimen johto koneesta (A). Kiedo 

jalkasäätimen johto ja aseta se säätimen 
pohjassa olevaan tilaan. 

4. Asettele kaikki tarvikkeet tarvikelaatikkoon. 
Liu'uta laatikko koneen vapaavarteen. 

5. Aseta jalkasäädin vapaavarren yläpuolella 
olevaan tilaan.

6. Pane suojus koneen päälle. 

LED-valot
Koneessa on LED-valot, joista valo jakautuu 
tasaisesti koko ompelualueelle, eikä minnekään 
muodostu varjoja. 

Vapaavarsi
Kun haluat käyttää vapaavartta, liu'uta 
tarvikelaatikko pois. Kun tarvikelaatikko on 
paikallaan, koukku pitää sen kiinni koneen 
rungossa. Irrota tarvikelaatikko liu'uttamalla sitä 
vasemmalle.

Lankaveitsi
Katkaise langat lankaveitseen vetämällä niitä 
takakautta eteen kuvan mukaisesti. 

Elektroninen polvinostin (720)
Koneessa on elektroninen polvinostin, jonka avulla 
voit hallita paininjalan nostokorkeutta. 
Työnnä polvinostin koneen edessä olevaan, sille 
tarkoitettuun aukkoon. Litteän puolen tulee 
olla ylöspäin. Säädä polvinostimessa olevaa 
suorakaiteen muotoista tankoa niin, että se on 
sopivalla korkeudella polvellesi (A). 
Jos painat polvinostinta oikealle, paininjalka nousee. 
Nyt molemmat kätesi ovat valaina ohjaamaan 
ompelutyötä.
Polvinostimen voi poistaa vetämällä sitä suoraan 
ulospäin.
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Lankatapit
Koneessa on kaksi lankatappia: päälankatappi ja 
lisälankatappi. Lankatapit sopivat kaikentyyppisille 
lankarullille. Päälankatappi on säädettävä, ja sitä 
voi käyttää sekä vaaka-asennossa (lanka purkautuu 
rullalta) että pystyasennossa (lankarulla pyörii). 
Pidä lankatappia vaaka-asennossa, kun ompelet 
tavallisella ompelulangalla, ja pystyssä, kun käytät 
suuria rullia tai erikoislankoja.

Vaaka-asento
Aseta lankarullan pidike ja lankarulla lankatappiin. 
Tarkista, että lanka purkautuu rullalta 
vastapäivään, ja aseta rullan päälle toinen pidike. 
Huom: Kaikki lankarullat evät ole samanlaisia 
rakenteeltaan. Jos lanka ei juokse rullalta vaivattomasti, 
kokeile kääntää se toisinpäin tai käytä pystysuoraa 
lankatappia. 
Käytä aina hiukan lankarullaa suurempaa pidikettä. 
Jos lankarulla on kapea, aseta rullan eteen pieni 
pidike. Jos lankarulla on suuri, aseta rullan eteen 
suuri pidike.
Paina pidikkeen litteä puoli tiiviisti lankarullaa 
vasten. Pidikkeen ja lankarullan väliin ei saa jäädä 
tyhjää tilaa. 

Pystyasento
Nosta lankatappi pystyasentoon. Aseta lankatappiin 
suuri pidike ja sen päälle jarruhuopa. Näin lanka ei 
pääse purkautumaan rullalta liian nopeasti. 
Nyt lankarullan päälle ei tule pidikettä, sillä se 
estäisi rullaa pyörimästä.
Huom: Kun lankatappi on pystyasennossa, 
langankireyttä on ehkä säädettävä jonkin verran.

Lisälankatappi
Lisälankatappia käytetään puolattaessa lankaa 
toiselta rullalta tai silloin, kun ommellaan 
kaksoisneulalla.
Nosta lisälankatappi ylös. Aseta lankatappiin suuri 
pidike ja sen päälle jarruhuopa. 

Suuri lankarullan pidike

Päälankatappi pystyasennossa.

Suuri lankarullan pidike

Lisälankatappi ja päälankatappi pystyasennossa.
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Koneen langoittaminen
Tarkista, että paininjalka on ylhäällä ja neula 
yläasennossaan. 
1. Pane lanka lankatappiin ja rullan päälle sopivan 

kokoinen pidike.
Huom: Pidä langasta kiinni molemmin käsin, jotta se ei 
löysty langoituksen aikana. Tämä varmistaa, että lanka 
asettuu langoitustielle oikein.
2. Vie lanka langanohjaimeen vetämällä sitä 

edestä taakse (A). Tarkista, että se napsahtaa 
paikalleen. Vedä lanka sitten puolausakselin 
langanohjaimen (B) alta esikiristyslevyyn (C). 

3. Kuljeta lanka alas oikeanpuoleista langoitusuraa 
ja ylös vasemmanpuoleista.

4. Vie lanka oikealta langannostajaan (D) ja alas 
vasemmanpuoleista langoitusuraa neulalangan 
ohjaimeen (E). 

5. Pujota lanka neulansilmään.

Langoitin
Langoittimen avulla voit pujottaa langan 
neulansilmään automaattisesti. Neulan on silloin 
oltava yläasennossaan. 
1. Laske paininjalka.
2. Vedä langoitin aivan alas. Langoittimen koukku 

(G) heilahtaa neulansilmän läpi.
3. Vie lanka takaa koukun (F) päältä ja 

lankakoukun (G) alta.
4. Anna langoittimen heilahtaa kevyesti takaisin. 

Koukku vetää langan neulansilmän läpi ja 
lenkille neulan taakse. Vedä lenkki neulan takaa 
kokonaan läpi.

Huom: Langoitin toimii neuloilla, joiden koko on 
70-120. Langoitinta ei voi käyttää, jos neula on nro 
60 tai pienempi, siipi-, kaksois- tai kolmoisneula. 
Myös joidenkin  lisätarvikkeiden yhteydessä neula on 
langoitettava käsin.
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Kaksoisneulan langoittaminen
Vaihda koneeseen kaksoisneula. Tarkista, että 
paininjalka on ylhäällä ja neula yläasennossaan. 
1. Pane lanka lankatappiin ja rullan päälle 

sopivan kokoinen pidike. Nosta lisälankatappi 
ylös. Aseta lankatappiin suuri pidike ja sen 
päälle jarruhuopa. Aseta toinen lankarulla 
lisälankatappiin.

Huom: Pidä langasta kiinni molemmin käsin, jotta se ei 
löysty langoituksen aikana. Tämä varmistaa, että lanka 
asettuu langoitustielle oikein.
2. Vie langat langanohjaimeen vetämällä niitä 

edestä taakse (A). Tarkista, että ne napsahtavat 
paikalleen. Vedä langat sitten puolausakselin 
langanohjaimen (B) alta esikiristyslevyyn (C). 

3. Kuljeta lanka alas oikeanpuoleista langoitusuraa 
ja ylös vasemmanpuoleista. Tarkista, että lanka 
toinen lanka kulkee kireyslevyn (F) vasemmalta 
ja toinen oikealta puolelta.

4. Vie langat oikealta langannostajaan (D) ja alas 
vasemmanpuoleista langoitusuraa. Tarkista, 
että toinen lanka on langanohjaimen (E) sisällä 
ja toinen sen ulkopuolella. Tarkista myös, että 
langat eivät ole kiertyneet yhteen.

5. Pujota langat neulansilmiin.
Huom: Aktivoi kaksoisneula ja valitse oikea koko 
Asetukset-valikosta. Tämä rajoittaa kaikkien ompeleiden 
leveyden niin, että paininjalka ja neula eivät pääse 
vahingoittumaan.
Huom: Erikoislankojen, kuten metallilangan, paksuus 
ja epätasainen pinta lisää lankaan kohdistuvaa 
hankausta. Vähentämällä sitä ehkäiset ennakolta neulan 
katkeamisvaataa.
Huom: Älä käytä epäsymmetrisiä kaksoisneuloja (G), 
sillä ne voivat vahingoittaa ompelukonetta.

Lankavahti
Kun lanka on loppumassa puolasta, kone pysähtyy, 
ja näytölle tulee ponnahdusviesti. Vaihda puola ja 
jatka ompelua.
Huom: Kun lanka on loppumassa puolasta, kone 
pysähtyy, ja näytölle tulee ponnahdusviesti. Voit jatkaa 
ompelua sulkematta ponnahdusikkunaa siihen saakka, 
kun lanka loppuu kokonaan. 
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Puolaaminen
Puolaaminen vaaka-asennosta
1. Pane tyhjä puola koneen päällä olevaan 

puolausakseliin logo ylöspäin. Käytä vain tälle 
mallille tarkoitettuja alkuperäisiä PFAFF®-
puolia. 

2. Pane lankarulla vaakasuoraan lankatappiin. 
Työnnä pidike tiiviisti lankarullaan kiinni.

3. Vie lanka langanohjaimeen (A) etukautta 
taakse. Vie lanka vastapäivään puolausakselin 
langanohjaimen (B) yli ja sitten takana olevien 
puolalanganohjaimien (C) läpi. 

 Huom: Tarkista, että lanka on vedetty kunnolla 
esikireyslaitteen väliin, jotta langankireys on oikea.

4. Pujota lanka puolassa (D) olevasta reiästä 
sisäkautta ulospäin.

5. Aloita puolaus työntämällä puolausvipu 
oikealle. Näytölle tulee ponnahdusikkuna, jossa 
kerrotaan puolauksen olevan aktiivisena. Voit 
säätää puolausnopeutta ponnahdusikkunan 
liukusäätimestä. Aloita puolaus painamalla 
jalkasäädintä tai start/stop-painiketta. 

 Puolaus pysähtyy automaattisesti puolan 
täytyttyä. Vapauta jalkasäädin tai paina 
uudelleen start/stop, kun haluat keskeyttää 
puolauksen. Vie puolausakseli vasemmalle, niin 
ponnahdusikkuna sulkeutuu. Ota puola pois ja 
katkaise lanka puolauksen lankaveitseen (F).

Puolaaminen langoitetusta koneesta
Tarkista, että paininjalka on ylhäällä ja neula 
yläasennossaan. Ota lanka pois neulansilmästä, jotta 
neula ei pääsisi taipumaan.
Vie lanka neulalangan ohjaimesta (E) ylös 
vasemmanpuoleista langoitusuraa pitkin ja 
puolauksen langanohjainten (C) läpi. Jatka sitten 
edellä olevien kohtien 4 ja 5 mukaan.
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Puolan asettaminen
1. Irrota puolakotelon kansi liu´uttamalla sitä 

itseesi päin.
2. Pane puola puolakoteloon logo itseesi päin ja 

niin, että lanka juoksee puolan vasemmalta 
puolelta. Puola pyörii silloin vastapäivään, kun 
vedät langasta.

3. Pane sormesi puolan päälle, jotta se ei pääse 
pyörimään, kun viet lankaa oikealle ja sitten 
vasemmalle kiristysjouseen (A), kunnes se 
napsahtaa paikalleen.

4. Jatka langoittamista kohdan (B) ympäri ja sitten 
oikealle lankaveitseen (C). Aseta puolakotelon 
kansi takaisin paikalleen. Vedä lanka 
vasemmalle ja katkaise se.

Voit käyttää puolakotelon kantta suurennuslasina.

IDT™ -järjestelmä (Kiinteä 
kaksoissyöttö)
Kaikkien kankaiden ompeleminen moitteettoman 
tarkasti onnistuu PFAFF® ompelukoneella, koska 
siinä on ihanteellinen ratkaisu: IDT™ eli kiinteä 
kaksoissyöttö. Teollisuuskoneiden tapaan IDT™ 
-järjestelmä syöttää kangasta samaan aikaan sekä 
ylä- että alapuolelta. Materiaali syötetään tarkasti, 
joten silkin ja rayoninkaan kaltaisten ohuiden 
kankaiden saumat eivät vedä ryppyyn. IDT™-
järjestelmän kaksoissyöttö estää kangaskerroksia 
liikkumasta paikaltaan ompelun aikana. Tilkkutyön 
kerrokset pysyvät yhdessä, ja ruudut ja raidat 
osuvat aina kohdalleen.

IDT™ -järjestelmän käyttöönotto
Tärkeää: IDT™-järjestelmän kanssa on aina käytettävä 
paininjalkaa, jonka takaosassa on lovi (A).
Nosta paininjalka. Paina IDT™-järjestelmää alas, 
kunnes se loksahtaa paikalleen.

IDT™ -järjestelmän otto pois käytöstä
Nosta paininjalka. Tartu  IDT™:n uritettuun kohtaan 
kahdella sormella. Paina  IDT™  alas ja sitten itsestäsi 
poispäin vapauttaen sen hitaasti ylöspäin, jolloin 
IDT™ ei ole käytössä.
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Paininjalan vaihtaminen
Irrota paininjalka
Paina paininjalkaa alaspäin, kunnes se irtoaa 
pitimestä. 

Paininjalan kiinnittäminen
Kohdista jalan pienat paininjalan pitimen 
alapinnalla olevaan koloon. Paina ylöspäin, kunnes 
jalka napsahtaa paikalleen.
Voit myös painaa paininjalka ylös/alas-painikkeita 
tai laskea paininjalan pitimen. Pane paininjalka 
pitimen alle niin, että jalan pienat napsahtavat 
kiinni pitimeen laskiessasi sen.

Neulan vaihtaminen
1. Pidä neulaa monitoimityökalun reiässä.
2. Löysää neularuuvia.
3. Irrota neula. 
4. Aseta uusi neula paikalleen monitoimityökalun 

avulla. Työnnä neulaa litteä puoli taaksepäin 
ylös niin pitkälle kuin se menee.

5. Kiristä neularuuvi niin tiukalle kuin se menee.

Kiinnitä suoraommelpistolevy
1.  Irrota paininjalka ja liu´uta puolakotelon kansi 

pois. 
2.  Tarkista, että syöttäjä on alhaalla. Pane 

ruuvitaltta pistolevyn alle kuvan mukaisesti 
ja käännä ruuvitalttaa varovasti ylös, niin 
pistolevy ponnahtaa ylös.

3.  Pidä syöttäjä alhaalla ja aseta pistolevyn uloke 
takana olevan koloon (D) Paina pistolevyä, 
kunnes se napsahtaa paikalleen. Liu´uta 
puolakotelon kansi paikalleen.
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Syöttäjän laskeminen (710)

Neulat
Ompelukoneen neulalla on ratkaiseva merkitys 
onnistuneen lopputuloksen kannalta. Käytä 
vain laadukkaita neuloja. Suosittelemme 
neulajärjestelmää 130/705H. Koneen mukana 
toimitettavassa neulapakkauksessa on kaikkia 
useimmin käytettyjä kokoja.

Yleisneula (A)
Yleisneulassa on hiukan pyöristetty kärki, ja 
saatavana on monia eri kokoja. Erityyppisten ja 
-vahvuisten kankaiden ompeluun.

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

Kirjontaneula (C)
Kirjontaneuloissa on erikoismuotoilu, hiukan 
pyöristetty kärki ja tavallista suurempi silmä, 
jotta lanka ja kangas eivät pääse vahingoittumaan 
ompelun aikana. Metalli- ja muilla erikoislangoilla 
ompeluun kirjonnassa ja koristeompelussa.

Farkkuneula (D)
Farkkuneulassa on terävä kärki, joten se työntyy 
tiivissidoksiseen kankaaseen vahingoittumatta. 
Paksu puuvillakangas, farkku, mikrokuidut.

Siipineula (E)
Siipineulan kummallakin puolella on siivekkeet, 
jotka tekevät kankaaseen reiät ommeltaessa reikä- 
tai päärmeompeleita luonnonkuitukankaisiin.

Huom: Vaihda neula usein. Huolehdi siitä, että neula on 
aina suora ja teräväkärkinen (F).
Vahingoittunut neula (G) saattaa aiheuttaa hyppytikkejä 
katketa tai aiheuttaa langan katkeamista. Rikkinäinen 
neula saattaa vahingoittaa myös pistolevyä.
Älä käytä epäsymmetrisiä kaksoisneuloja (H), sillä ne 
voivat vahingoittaa ompelukonetta.

Voit laskea syöttäjät liikuttamalla koneen edessä 
olevaa vipua vasemmalle. Siirrä vipu takaisin 
oikealle, kun haluat syöttäjät takaisin käyttöön.
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Langat
Myytävänä on monenlaisia eri tarkoituksiin 
kehitettyjä lankoja.

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

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

Läpinäkyvä lanka
Läpinäkyvä monofilamenttilanka on kirkasta 
synteettistä lankaa. Sitä käytetään tilkkuiluun ja 
muuhun koristeompeluun. Pujota lanka niin, että 
rulla on vaaka-asennossa. Alenna puolausnopeusta 
ja puolaa puola vain puolitäyteen
Huom: Joissakin kankaissa on irtoväriä, joka saattaa 
värjätä muita kankaita tai myös ompelukoneen 
vapaavartta. Tätä väriä voi olla hyvin vaikea poistaa.
Erityisesti punainen ja sininen fleece ja denim sisältävät 
usein irtoväriä.
Jos epäilet, että kankaassa/vaatteessa on runsaasti 
irtoväriä, pese se aina pois enne ompelua/kirjonaa, jotta 
väriä ei tarttuisi koneeseesi.

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

Silitettävä Tear-Away
Silitettävä tukikangas on erittäin tukevaa, ja 
sen liukas puoli silitetään kiinni kankaaseen. 
Sitä suositellaan neuloksille ja kaikille löyhille 
kankaille. Silitä se kankaan nurjalle puolelle ennen 
koristeompelua tai pingotusta. Revi ompelun 
jälkeen liika tukikangas pois.

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

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

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

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

USB-portti
Koneessa on USB-portti, johon USB-tikku kytketään. 
Huom: Tarkista, että USB-tikku on tyyppiä FAT32.

USB-portti, yhdistäminen ja irrottaminen
Pane USB-tikku porttiin. USB-laitteen voi panna 
paikalleen vain yhdellä tavalla  – älä työnnä sitä 
väkisin!
Poista tikku portista vetämällä sitä suoraan 
ulospäin.
Huom: älä irrota USB-tikkua sen ollessa aktiivisena.

Koneen päivittäminen
Muista käydä verkkosivulla www.pfaff.com ja/
tai paikallisen valtuutetun PFAFF®-jälleenmyyjän 
luona, niin saat koneeseesi ja käyttöohjeeseesi aina 
uusimmat päivitykset.

Päivitysohjeet
•  Mene PFAFF® verkkosivulle www.pfaff.com 

ja etsi sieltä oma ompelukoneesi. Siellä on aina 
koneesi ajankohtainen päivitys. 

•  Lataa ja pura pakattu päivitys ja tallenna se 
USB-tikulle.

•  Tarkista, että koneessasi ei ole virta päällä. Liitä 
koneesi USB-porttiin USB-tikku, jolle tallensit 
uuden ohjelmaversion,

• Paina taakseyöttöpainike alhaalla ja kytke 
samalla virta koneeseen.

•  Päivitys käynnistyy automaattisesti, ja voit 
vapauttaa taaksesyöttöpainikkeen, kun 
toimintapalkki tulee esiin.

 Huom: Saattaa kestää muutaman minuutin ennen 
kuin toimintapalkki ilmaantuu, ja voit vapauttaa 
painikkeen.

•   Kun päivitys on valmis, kone käynnistyy 
automaattisesti uudelleen. Tarkista 
ohjelmaversion numero asetusvalikosta. 

Taaksesyöttö
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Valintavalikko

Asetukset-valikko

Pika-apu

Peilikuva poikittain

Peilikuva pitkittäin

Poista

Kosketusnäyttö
PFAFF® -ompelukoneen kosketusnäyttöä on helppo käyttää. Voit tehdä valinnat koskettamalla sitä  
muovineulalla tai sormenpäällä.  Voit tehdä valinnat koskettamalla sitä  muovineulalla tai sormenpäällä. 
Seuraavassa kerrotaan PFAFF® värillisen kosketusnäyttön ulkopuolella olevasta alueesta. Tämä 
kosketusnäyttö muuttuu sen mukaan, mikä tila koneessa on valittuna.

Kosketusnäyttö – yleiskuva

Valintavalikko
Avaa valintavalikko painamalla tätä kuvaketta. 
Valintavalikossa voit valita ompeleita tai 
ommelfontteja sekä avata omia tiedostoja tai USB-
laitteen.

Asetukset-valikko 
Avaa valintavalikko painamalla tätä kuvaketta. 
Tässä näkymässä voit muuttaa oletusasetuksia 
ja tehdä muutoksia koneen asetuksiin sekä 
ompeluasetuksiin. Asetukset-valikosta löydät myös 
koneen tiedot.

Pika-apu
Koneessa on Pika-apu, josta saat välittömästi 
tietoa kaikesta, mitä näet näytöllä. Aktivoi Pika-
apu painamalla kuvaketta. Kysymysmerkki 
ilmestyyPFAFF® värilliselle kosketusnäytölle. 
Paina mitä tahansa kuvaketta, tekstiä tai aluetta, 
josta haluat tietoa. Lyhyt selitys ilmestyy 
ponnahdusikkunaan. Kun haluat poistua Pika-
avusta, sulje ponnahdusikkuna painamalla OK. 

Peilikuva poikittain
Poit muuttaa ompeleen tai yhdistelmän poikittain 
peilikuvaksi painamalla kyseistä kuvaketta.

Peilikuva pitkittäin
Poit muuttaa ompeleen tai yhdistelmän pitkittäin 
peilikuvaksi painamalla kyseistä kuvaketta.

Poista
Paina poistoluvaketta, kun haluat poistaa ompeleen 
yhdistelmän, kuvion tai kansion. Jos kansio 
poistetaan, myös kaikki siinä olevat tiedostot 
poistuvat. Jos haluat poistaa kaikki tiedoston 
tai kansion nykyisestä kansiosta, paina pitkään 
poistokuvaketta.
Huom: Sisäänrakennettuja ompeleita ja fontteja ei voi 
poistaa.
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Asetukset-valikko
Tässä näkymässä voit muuttaa oletusasetuksia 
ja tehdä muutoksia koneen asetuksiin sekä 
ompeluasetuksiin.
Aktivoi toiminto painamalla sen kuvaketta tai 
avaa luettelo eri vaihtoehdoista. Asetukset jäävät 
muistiin silloinkin, kun sammutat virran koneesta. 

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

Toistuva äänimerkki
Voit aktivoida varoitus- tai 
huomioponnahdusikkunan toistumaan 
määrävälein, kunnes se kuitataan.

Näytön lukitus
Jos on vaarana koskea näyttöä vahingossa ja 
muuttaa asetusta ompelun aikana, näyttö kannattaa 
lukita.
Tällöin näyttö lukittuu kymmenen sekuntia viime 
painalluksen jälkeen. Näyttö on lukossa, kunnes 
avaat sen painamalla OK.

Kalibrointi
Käyttäjä voi kalibroida kosketusnäytön. 
Paina kalibrointikuvaketta, kun haluat avata 
erikoisikkunan, jossa voit kalibroida PFAFF® 
-värillisen kosketusnäytön. Noudata näytölle 
tulevia ohjeita. 

Ponnahdusikkunan kielen valinta

Koneen asetukset
Ompeluasetukset

Koneen tiedotAsetukset-valikko

Ponnahdusikkuna näytön 
lukitsemiseksi
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Ompeluasetukset
Kaksoisneula
Painamalla kuvaketta saat näkyviin luettelon 
kaksoisneuloista. Kun kaksoisneula on valittuna, 
kaikkien ompeleiden leveys rajoittuu kyseiselle 
neulalle sopivaksi. Näin neula ei pää katkeamaan. 
Asetus pysyy voimassa, kunnes peruutat sen. 
Näiden ompeleiden leveys säädetään 
automaattisesti kaksoisneulalle sopivaksi. 
Jos valitset ompeleen, joka on liian 
leveä kaksoisneulalle, esiin tulee siitä 
varoittava ponnahdusikkuna. Valitse "off" 
kaksoisneulaluetelossa, kun haluat poistaa 
kaksoisneulavalinnan ja palata normaaliompeluun.

Suoraommelrajoitin
Valitse tämä toiminto, jos käytät 
suoraommelpaininjalkaa tai -pistilevyä. 
Suoraommelrajoitin lukitsee neulan keskiasentoon 
kaikilla ompeleilla. Tämä estää neulan tai 
paininjalan vahingoittumisen. 

Kun kytket koneen päälle tämän asetuksen ollessa 
aktiivisena ja valitset muun kuin suoraompeleen, 
ponnahdusikkunassa muistutetaan, että kone on 
säädetty suoraompeleelle. Poista kaksoisneulan 
valinta, kun haluat palata normaaliompeluun.

Huom: Kaksoisneulaa ja ommelleveyden rajoitinta ei voi 
käyttää samaan aikaan.

Paininjalan puristus
Joissakin tapauksissa paininjalan puristusta voi 
joutua säätämään. Erikoistekniikat saattavat 
vaatia pientä säätöä. Mitä suurempi numero, sitä 
enemmän paininjalka puristaa kangasta.

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

Langankatkaisu ompelussa
Kun toiminto on valittuna, langat leikataan 
automaattisesti seuraavissa tilanteissa: 
• Leikkauskomennossa ompeleissa ja    

ommelyhdistelmissä.   
Jos valinta ei ole käytössä, automaattista 
langankatkaisua ei suoriteta.
Huom: Poista valinta, kun käytät lisälaitteita, jotka 
kiinnitetään pistolevyn kahteen reikään juuri puolan 
kannen yläpuolella, jotta pistolevyn alapuolella oleva 
automaattinen langanleikkuuveitsi ei vaurioituisi. 

Ommelleveyden rajoittimen 
symboli

Kaksoisneulan symboli

Luettelo kaksoisneulan 
leveyksistä

Paininjalan 
puristuksen 
säädin
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Koneen tiedot
Tällä välilehdellä on tiedot ohjelmaversiosta, 
muistin käyttöasteesta ja lisenssistä.

Yleiset kuvakkeet
Näytöllä käytetään toistuvasti eräitä yleisiä 
kuvakkeita ja toimintoja. Seuraavassa kerrotaan 
tavallisimmista. 

Vierityspalkki
Raahaa vierityspalkkia ylös/alas, niin saat näkyvin 
lisää vaihtoehtoja.

Pitkä painallus
Joillakin kuvakkeilla on lisätoiminto, jonka 
merkkinä sen oikeassa alakulmassa on nuoli. Pääset 
käyttämään näitä toimintoja painamalla kuvaketta 
pitkään. 

OK ja peruutus
OK-  ja peruutuskuvakkeilla vahvistetaan 
asetukset ja valinnat. Niillä myös suljetaan näytön 
kokoikkunat.
Kun haluat poistua toiminnosta, paina peruuta. 
Jatka painamalla OK.

OK

Peruuta

Pitkä painallus

Vierityspalkki
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Painikkeet ja merkkivalot
Automaattinen paininjalan nosto/ lisänosto
Nosta paininjalka painamalla tätä painiketta. 
Paina uudelleen, niin paininjalka nousee 
lisänostoasentoon ja neula ylös.

Automaattinen paininjalan lasku/kääntöasento
Laske paininjalka painamalla tätä painiketta. Paina 
painiketta uudelleen, niin paininjalka nousee 
kääntöasentoon. Paininjalka laskee automaattisesti, 
kun aloitat ompelun.

Ompeleen aloitus alusta 
Jos lopetat ompelun keskellä koristeommelta, paina 
tätä painiketta aloittaessasi ompeleen alusta. Näin 
et joudu valitsemaan sitä uudelleen ja uusimaan 
mahdollisesti tekemiäsi säätöjä. 
Jos painat tätä painiketta ompelun aikana, kone 
tekee ompeleen loppuun ja sitten pysähtyy.

Nopeuden säätö 
Tämä toiminto mahdollistaa ompelunopeuden 
hiljentämisen. Paina nopeuden säätö painiketta 
niin ompelunopeus puolittuu. Paina näppäintä 
uudestaan palataksesi normaalinopeuteen.
Pitkäpainallus ja liukuvalinnan käyttö mahdollistaa 
nopeuden portaattoman säädön.
Voit muuttaa koneen ompelunopeutta. 

Taaksesyöttö
Taaksesyötön näyttö Toiminnan merkkivalo

Start/stop

Automaattinen paininjalan nosto/ lisänosto

Langankatkaisu

Automaattinen paininjalan lasku/
kääntöasento

Ompeleen aloitus alusta
Välitön päättely

Neulastop ylös/alas

Nopeudensäätö

Paina kuvaketta pitkään, niin näytölle tulee 
ponnahdusikkuna. Seuraavan kerran, kun 
painat nopeudensäätökuvaketta, nopeus alenee 
valitsemaasi rajaan. Valittu nopeus näkyy näytön 
vasemmassa yläkulmassa. Voit ommella sulkematta 
ponnahdusikkunaa. 

Välitön päättely 
Paina päättelykuvaketta ompelun aikana, niin 
kone ompelee muutaman päättelytikin ja pysähtyy 
automaattisesti. 
Painamalla päättelykuvaketta uudelleen 
merkkivalon palaessa voit peruuttaa toiminnon. 
Langankatkaisutoiminnon voi ohjelmoida, ks. 
kappale 4:10.

Neulastop ylös/alas 
Paina tätä painiketta, kun haluat siirtää neulan ylös 
tai alas. Neulastop-asetus muuttuu samalla. Kun 
neula alas on aktiivisena, painikkeen alapuolella 
palaa valo, neula pysähtyy ala-asentoon ja 
paininjalka nousee käännösasentoon.
Voit nostaa ja laskea neulan myös napauttamalla 
jalkasäädintä.
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Start/Stop 
Painamalla tätä painiketta voit käynnistää ja 
pysäyttää koneen käyttämättä jalkasäädintä Kone 
käynnistyy ja vastaavasti pysähtyy, kun painat 
painiketta kerran.

Langankatkaisu 
Kun painat tätä, sekä ylä- että alalanka katkaistaan.
Jos painat tätä painiketta ompelun aikana, kone 
tekee ompeleen loppuun ja langat katkaistaan 
ennen kuin neula siirtyy alkuasemaan seuraavaa 
ommelta varten. Kone päättelee ompeleen, 
katkaisee ylä- ja alalangan ja nostaa paininjalan ja 
neulan.
Langankatkaisutoiminnon voi ohjelmoida, ks. 
kappale 4:10.
Paininjalka ei nouse langankatkaisun jälkeen, jos 
automaattinen paininjalan nosto on peruutettu 
Asetukset-valikossa.
Koneen automaattisen langankatkaisun voi peruuttaa 
Asetukset-valikossa.

Taaksesyöttö 
Jos haluat pysyvän taaksesyötön, paina painiketta 
kerran ennen ompelun aloittamista. Taaksesyötön 
merkkivalo syttyy, ja kone ompelee taaksepäin, 
kunnes painat painiketta uudelleen. Jos painat 
taaksesyöttöpainiketta ompelun aikana, kone 
ompelee taaksepäin niin kauan kuin painike on 
alaspainettuna. Merkkivalo syttyy, kun taaksesyöttö 
on aktivoitu.
Taaksesyöttöä käyetään myös napinläpien 
ompelussa, parsinnassa, ohjelmoidussa päättelyssä 
ja suippo-ompeleissa.

Taaksesyötön merkkivalo 
Taaksesyötön merkkivalo syttyy, kun painat 
painiketta ommellaksesi taaksepäin. Se palaa myös 
pysyvän taaksesyötön ollessa käytössä.

Toiminnan merkkivalo 
Toiminnan merkkivalo palaa silloin, kun teet jotakin 
erityistä, esimerkiksi ompelet suippo-ompelua. 
Kuvakkeessa palaa valo niin kauan kuin kyseinen 
työvaihe on ohi.
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Taaksesyöttö
Taaksesyötön näyttö Toiminnan merkkivalo

Start/stop

Automaattinen paininjalan nosto/ lisänosto

Langankatkaisu

Automaattinen paininjalan lasku/
kääntöasento

Ompeleen aloitus alusta
Välitön päättely

Neulastop ylös/alas

Nopeudensäätö
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Ompelutila
Ompelutilassa voit valita ompeleen, muokata siitä ja ommella. Valittu ommel näkyy todellisessa koossa 
ommelkentässä. Suositukset ja koneen asetukset näkyvät näytön yläreunassa. 
PFAFF® värillinen kosketusnäyttö on kussakin tilassa eri värinen, jotta koneen käyttäminen olisi 
mahdollisimman helppoa.

Aloitusnäkymä
Kun koneeseen kytketään virta, näytölle tulee tervetuloilmoitus, ja kone avautuu ompelutilaan. 

Ompelutila – yleiskatsaus

Tallenna Omaan 
valikkoon

Päättelytoiminnot

Ompelun 
vaihtoehdot

Yhdistelmät

Vapaaompelun vaihtoehdotPaininjalkasuositus

Nopeudensäädön 
symboli

Valitun ompeleen numero
Ommelleveys/ 

ompeleen sijoittelu

Langankireys
Tikin pituus/ 
tikkitiheys

IDT™ käyttöä suositellaan Kaksoisneula/ommelleveyden rajoitin aktivoitu (720)
Tukikangasta suositellaan (720)

Huom: Kaikki symbolit ja valintamahdollisuudet eivät ole aina näkyvissä.

Stitch Creator™ 

(720)

Valintavalikko

Asetukset-valikko

Pika-apu
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Valintavalikko
Pääset valintavalikkoon painamalla vasemmassa 
reunassa olevaa valintavalikkoa. Valintavalikossa 
alareunassa on valintapalkki, jossa on kuvakkeet 
ompeleille, fonteille, omille tiedostoille ja USB-
laitteelle. Lisätietoa omista tiedostoista ja USB-
laitteesta on kappaleessa 7.
Kun ommel tai fontti on valittu, valintavalikko 
sulkeutuu automaattisesti. Valittu ommel avautuu 
yhdistelmätilaan. 

Ompeleen valinta
Valitse ommel painamalla sen kuvaa näytöllä. Selaa 
ommelluetteloa selailunuolilla. 
Voit katsoa kaikkia kategorioita painamalla 
kategoriakuvaketta. Kussakin kategoriassa on 
yksi tai useampia alakategorioita. Jokaisessa 
alakategoriassa on luettelo ompeleista. 

Fontin valinta
Voit laatia tekstiä ommelfonteista. Lataa kuvio 
avaamalla ensin valintavalikko . Valitse ommelfontti 
valintapalkista. Koneessa on neljä sisäänrakennettua 
ommelfonttia. Kunkin fontin oikealla puolella 
näkyy sen koko. Valitse fontti painamalla sitä. 
Valittu ommel avautuu yhdistelmätilaan. Lisätietoa 
yhdistelmistä on kappaleessa 5.

Ompeleet
Ommelfontit

Omat tiedostot
USB-laite

Peruuta

SelailunuoletOmmelkategoria

Kategoria

Alakategoria

Valintavalikko

Ommelfontit
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Ommelasetukset
Kone valitsee kullekin valitulle ompeleelle 
sopivimmat säädöt ja antaa suosituksia. Voit muuttaa 
itse valitun ompeleen asetuksia. Säädöt vaikuttavat 
vain valittuna olevaan ompeleeseen. Muuttamasi 
asetukset palautuvat oletusasetuksiksi, kun valitset 
uuden ompeleen. Muutettuja asetuksia ei tallenneta 
automaattisesti, kun sammutat virran koneesta. Voit 
tallentaa muokatun ompeleen omaan valikkoosi.
Joissakin ompeleissa voit muuttaa useamman kuin 
yhden asetuksen. Tämä näytetään painikesymbolina 
säätimen keskellä. Painamalla painiketta voit liikkua 
eri asetusten välillä.  
Jos ommelta voi tasapainottaa, pitkän painalluksen 
symboli ilmestyy säätimen keskelle oikeaan 
alakulmaan. Avaa tasapainon säädin painamalla 
painiketta pitkään.
Huom: Joitakin ompeleita voi tasapainottaa, mutta kahden 
asetuksen (ommelleveys/sijoittelu) ja (tikin pituus/tiheys) 
ei voi liikkua. Jos painat kerran painiketta, jossa on pitkän 
painalluksen symboli, säätimen ulkonäkö ei muutu. Tämä 
osoittaa, että valitussa ompeleessa ei voi liikkua kahden eri 
ommelasetuksen välillä.
Huom: Kun yrität ylittää säätömahdollisuuden minimi- 
tai maksimiarvot, kone antaa äänimerkin. Oletusarvo 
näytetään valkoisena. Muutettu arvo näytetään vihreänä.

Ommelleveys
Lisää tai vähennä ommelleveyttä painamalla + 
tai  -. Säätimen yläpuolella oleva luku näyttää 
ommellevyden millimetreinä. 

Ompeleen sijoittelu
Joissakin ompeleissa näkyy ommelleveyden sijasta 
ompeleen sijainti. Siirrä neulaa oikealla painamalla 
+ ja vasemmalle painamalla -. Säätimen yläpuolella 
oleva luku näyttää neulan aseman millimetreinä 
suhteessa neulan keskiasemaan. Suoraompeleelle on 
37 neulan asemaa. 
Voit siirtää neulaa kaikissa ompeleissa, joiden leveys 
on vähemmän kuin 9 mm. Painamalla symbolia 
ommelleveys/ompeleen sijaintipainikkeen keskellä 
voit liikkua näiden kahden säädön välillä. Ompeleen 
sijaintia voi muuttaa maksimileveyden sallimissa 
rajoissa. Ompeleen sijainnin muuttaminen rajoittaa 
myös ommelleveyden säätöä.

Ommelleveys

Ompeleen sijoittelu

Ommelleveys/ompeleen sijoittelu
Tikin pituus/tikkitiheys

Pitkä 
painallus

Nappisymboli
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Tikkitiheys

Tikin pituus
Lisää tai vähennä tikin pituutta painamalla + tai  -. 
Säätimen yläpuolella oleva luku näyttää valitun 
arvon Jos pidennät satiiniommelta, jossa tiheyttä 
voi muuttaa, koko ommel pitenee mutta tikkitiheys 
pysyy samana.

Tikkitiheys
Tikkitiheyden säätimellä voi muuttaa 
ompeleen tiheyttä eli sitä, miten lähellä toisiaan 
satiiniompeleen tikit ovat. Ompeleen tiheys ei 
vaikuta ompeleen koko mallikerran pituuteen. 
Vähennä tiheyttä painamalla +. Lisää tiheyttä 
painamalla -.  Säätimen yläpuolella oleva luku 
näyttää satiiniompeleiden tikkien etäisyyyden 
millimetreinä.
Huom: Se on usein tarpeen ommeltaessa erikoislangoilla 
ja silloin, kun tarvitaan harvempaa satiiniommelta.

Tasapaino
Ommeltaessa erikoiskankaita tai -tekniikoilla joudut 
ehkä säätämään ompeleen tasapainoa. Jos ommelta 
voi tasapainottaa, pitkän painalluksen symboli 
ilmestyy tikin säätimiin. 
Ompele ensin koeommel tilkulle. Aktivoi tasapaino 
eteenpäin/taaksepäin ommeltaessa painamalla 
pitkään tikin pituuden/tiheyden säädintä. Aktivoi 
sivuttais tasapaino (720) painamalla pitkään 
ommelleveyden/sijainnin säädintä. Voit säätää 
ompeleen tasapainoa kuvakkeilla + ja -.
Huom: Myös napinläpiä voi tasapainottaa.

Tasapaino eteenpäin/
taaksepäin

Tikin pituus

Sivuttaistasapaino (720)
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Langankireys
Kone näyttää kullekin valitulle ompeleelle 
sopivimman langankireyden. Langankireyttä voi 
silti säätää erikoislankoja, -tekniikoita tai -kankaita 
varten. Lisää ylälangan kireyttä painamalla + ja 
vähennä painamalla -.

Oikea ja väärä langankireys
Jotta ommel olisi mahdollisimman hyvän näköinen 
ja kestävä, tarkista, että langankireys on säädetty 
oikein. Normaaliompelussa langat kietoutuvat 
yhteen kangaskerrosten välissä (A).
Jos alalanka näkyy kankaan oikealla puolella, 
langankireys on liian tiukalla. Vähennä 
langankireyttä (B).
Jos alalanka näkyy kankaan oikealla puolella, 
langankireys on liian tiukalla (C). Lisää ylälangan 
langankireyttä.
Koristeompeleissa ja napinlävissä ylälangan tulee 
näkyä työn nurjalla puolella (C). Vähennä sen 
vuoksi ylälangan kireyttä.

Peilaaminen
Poit muuttaa ompeleen tai yhdistelmän poikittain 
peilikuvaksi painamalla kyseistä kuvaketta. Muuta 
ommel pitkittäin peilikuvaksi painamalla kyseistä 
kuvaketta.
Huom: Napinläpiä ei voi muuttaa peilikuvaksi.

Peilikuva poikittain

Peilikuva pitkittäin

Langankireys
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Tallenna Omaan valikkoon
Tallenna ommel painamalla ompelutilassa 
tallennuskuvekatta. Tallennetut ompeleet ovat 
kategoriassa 10 (720)/8 (710), oma valikko. Oman 
valikon jokaisessa alakategoriassa on tilaa 10 omalle 
ompeleelle. Valitse alakategoria, johon haluat 
tallentaa ompeleen. Kaikki aiemmin tallentamasi 
ompeleet näkyvät omassa valikossasi.
Voit selata luettelosta vapaan paikan nuolien avulla. 
Jokainen ruutu, jossa ei ole ommelta, on vapaa, ja 
voit tallentaa siihen uuden ompeleen. Paina ruutua, 
niin ommel tallentuu siihen.
Ruutu, jossa näkyy ommel, on jo varattu. Voit 
korvata vanhan ompeleen uudella. Paina 
ruutua, niin vanha ommel korvautuu uudella. 
Ponnahdusikkunassa kysytään, haluatko korvata 
aiemman ompeleen. Peruuta tallennus painamalla 
peruutuskuvaketta. Tallennusikkuna sulkeutuu ja 
palaat edelliselle näytölle.

Ompeleen poistaminen
Jos haluat poistaa ompeleen, paina ensin 
poistopainiketta (A). Valaistu poistokuvake (B) 
ilmestyy näytön oikeaan alareunaan ilmaisten, 
että poisto on aktivoitu. Paina sitten poistettavaa 
ommelta. Tallennuspaikka tyhjenee. Jos haluat 
jättää poistotilan ennen ompeleen valitsemista, 
paina kuvaketta (A) uudelleen. Paina kuvaketta 
pitkään, jos haluat poistaa koko valittuna olevan 
alakategorian. Poisto (A)

Poistosymboli (B)

Selailunuolet

Tallenna Omaan valikkoon
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Vapaaompelun vaihtoehdot
Kaikkia koneen ompeleita voi ommella myös 
vapaaompeluna. 
Paina vapaaompelun vaihtoehdot -kuvaketta, 
niin näytölle avautuu ikkuna, jossa voit valita 
jonkin kolmesta vapaaompeluvaihtoehdosta. 
Valittu vapaaompelu näkyy näytön yläreunassa. 
Symbolissa oleva Pika-apu antaa tietoa nykyisestä 
asetuksesta. 
Syöttäjä laskee automaattisesti kaikessa 
vapaaompelussa (720), ja sinä itse ohjaat kangasta.
Huom: Tarkista, että  IDT™-järjestelmä on pois käytöstä.
Sivulla 4:20 on lisätietoa vapaaompelusta.

Dynaaminen jousijalka 6D vapaaompeluun
Aktivoi kone vapaaompelutilaan, kun käytössä 
on Dynaaminen jousijalka 6D  (lisätarvike, nro 
820991-096). Dynaaminen jousijalka mittaa kankaan 
paksuutta ja nousee ja laskee jokaisen tikin 
myötä pitäen kankaan kiinni pistolevyssä tikkiä 
muodostettaessa.
Huom: Dynaamista jousijalkaa 6D suositellaan 
käytettäväksi suoraompeleen kanssa. Aktivoi 
ommelleveyden rajoitin koneen asetuksissa.

Jousijalka, vapaaompelu
Aktivoi kone vapaaompelutilaan, kun käytössä on 
jousijalka (lisätarvike). Jousijalka mittaa kankaan 
paksuutta ja nousee ja laskee jokaisen tikin 
myötä pitäen kankaan kiinni pistolevyssä tikkiä 
muodostettaessa.
Huom: Voit ostaa jousijalan paikalliselta valtuutetulta 
PFAFF®-jälleenmyyjältä. 

Vapaaompelun 
vaihtoehdotVapaaompelun vaihtoehdot 

Dynaaminen jousijalka 6D vapaaompeluun

Jousijalka, vapaaompelu

Sensormatic-vapaaompelu
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Sensormatic-vapaaompelu
Aktivoi kone Sensormatic-vapaaompelutilaan, 
kun käytössä on esim. kirjonta/Sensormatic-
vapaaompelujalka 6A.
Ommeltaessa vapaaompelua hitaasti paininjalka 
nousee ja laskee jokaisen tikin myötä pitäen 
kankaan kiinni pistolevyssä tikkiä muodostettaessa. 
Nopeammin ommeltaessa paininjalka liukuu 
kankaan päällä ompelun aikana.
Hyppytikkejä saattaa muodostua, jos kangas 
liikkuu ylös ja alas neulan mukana ompelun aikana. 
Paininjalan nostokorkeuden alentaminen vähentää 
paininjalan ja kankaan väliin jäävää tilaa ja sitä 
kautta hyppytikkien ilmaantumista.
Jos haluat säätää paininjalan nostokorkeutta 
Sensormatic-vapaaompelussa, paina ruutua pitkään 
ja tee säädöt esiin tulevaan ponnahdusikkunaan.
Huom: Älä vähennä paininjalan nostokorkeutta liikaa. 
Kankaan on päästävä liikkumaan vapaasti paininjalan 
alla.
Älä käytä jousijalkaa, jos Sensormatic-vapaaompelu 
on aktivoitu, koska neula saattaisi silloin vahingoittaa 
paininjalkaa.

Paininjalan 
nostokorkeus
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Päättelytoiminnot
Päättely alussa

Päättely lopussa

Langankatkaisu

Päättelytoiminnot 
Kun painat päättelykuvaketta, esiin tulee kolme 
vaihtoehtoa: päättely alussa, päättely lopussa ja 
langankatkaisu.
Kun olet aktivoinut asetukset, voit 
piilottaa kuvakkeet tilapalkkiin painamalla 
päättelykuvaketta uudelleen. Päättelykuvakkeessa 
näet tekemäsi valinnat, sillä valitun toiminnon väri 
muuttuu. Asetukset pysyvät aktiivisina, kunnes 
peruutat ne.
Huom: Jos haluat välittömän päättelyn, paina koneen 
edessä olevaa päättelykuvaketta. 

Ompelu päättelytoimintojen ollessa valittuna
1. Päättely alussa tehdään heti, kun aloitat 

ompelun.
2. Paina taaksesyöttöä, kun haluat aktivoida 

päättelyn lopussa. Toiminnan merkkivalo 
syttyy. Kone tekee ompeleen loppuun ja 
päättelee sitten.

 Kun olet ohjelmoinut langankatkaisun, kone 
katkaisee langat automaattisesti tehtyään 
päättelyn. Neula ja paininjalka nousevat ylös.

 Huom: Aktivoi taaksesyöttö: pysäytä kone ja paina 
taaksesyöttökuvaketta. Taaksesyötön merkkivalo 
syttyy. Päättelyä ei ommella.

 Paina taaksesyöttöä, kun ompelet taaksepäin ja 
haluat aktivoida päättelyn lopussa. Sekä taaksesyötön 
että toiminnon merkkivalo syttyy.

 Kun haluat jälleen ommella eteenpäin, pysäytä kone 
ja paina taaksesyöttöä. Mikään merkkivalo ei syty, 
eikä päättelyä ommella.

Taaksesyöttö
Toiminnan merkkivalo

Välitön päättely

Taaksesyötön merkkivalo
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Ompeluohjelmat
Tässä voit aktivoida suippo-ompelun, 
yksittäisompeleen ja tilkkuompelun. Voit ommella 
sulkematta ponnahdusikkunaa. 
Huom: Kaikkia ommelohjelmia ei voi käyttää samaan 
aikaan. 

Suippo-ommel
Suippo-ompelussa ompeleen levenee tai kapenee 
ompelun aikana, ja lopputuloksena on symmetrinen 
tai epäsymmetrinen suippo pää.
Aktivoi suippo-ommel painamalla jotakin 
kuvakkeista. Oletusarvo on 45 astetta. Painamalla 
suippo-ommelkuvaketta pitkään saat esiin 
kulmavaihtoehdot. Valitse jokin kulma ompeleen 
alkuun ja sama tai eri kulma sen loppuun. 
Jos suippo-ommel on aktivoitu ja sitten peruutettu, 
kulma palaa takaisin aiemmin valitulle arvolle.
Kun suippo-ommel on aktivoitu sekä alussa että 
lopussa aloittaessasi ompelun, ommelleveys alkaa 
arvolta 0 mm. Ommel levenee, kunnes valittu arvo 
on saavutettu. Ompele haluttu matka ja paina 
taaksesyöttöä. Ommel kapenee arvolle 0 mm, ja 
koneen merkkivalo palaa, kunnes ommel on tehty 
loppuun.

Yksittäisommel (720)
Aktivoi yksittäisommel painamalla sen kuvaketta. 
Yksittäisommel-toiminnossa voit itse päättää, 
montako toistoa haluat ommella valitsemastasi 
ompeleesta.
Aseta toistojen määrä oikealla olevilla kuvakkeilla. 
Toistojen määrä näkyy kuvakkeiden + ja - välissä. 
Kone pysähtyy automaattisesti, kun toistot on 
ommeltu.

Suippo-ommel

Yksittäisommel

Tilkkutyöohjelma

Aseta yksittäisompeleen 
toistojen määrä.

Ommelohjelmat

Suippo-ompeleen ponnahdusikkuna

Toistojen 
määrä

Yksittäisommel
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Tilkkutyöohjelma (720)
Tilkkutyöohjelman avulla voit ohjelmoida sauman 
pituuden siten, että voit toistaa saman sauman niin 
monta kertaa kuin haluat. Tämä on hyödyllinen 
ominaisuus tilkkuilussa.
Aktivoi tilkkutyöohjelma. Ompele haluttu matka 
ja paina taaksesyöttöä. Merkkivalo palaa, kunnes 
ompeleen viimeinen toisto on ommeltu. Tämä 
määrittää sauman pituuden. 
Kun olet ohjelmoinut tilkkutyösauman, ohjelman 
kuvake ei enää ole aktiivinen. Nyt aktivoituu 
yksittäisommel. 

Suippo-ompeleen ja tilkkutyöompeleen  
yhdistäminen eli yksittäisommelohjelmat
Suippo-ompeleen ja tilkkutyöompeleen 
yhdistäminen eli yksittäisommelohjelmat antaa 
mahdollisuuden toistaa suippo-ommel saman 
pituisena. 
Aktivoi suippo-ommel valitsemalla jokin 
kuvakkeista ja aktivoi sitten tilkkutyöommel 
painamalla kuvaketta. Noudata edellisen 
sivun ohjeita suippo-ompeleesta. Kun painat 
taaksesyöttöä, toiminnan merkkivalo palaa, kunnes 
suippo-ommel ja viimeinen toisto on ommeltu. 
Ommel on nyt ohjelmoitu ja yksittäisommel 
aktivoitu. Kun aloitat jälleen ompelun, sauma 
toistetaan automaattisesti saman pituisena. 
Toistojen määrä näkyy kuvakkeiden + ja - välissä. 
Voit säätää sauman pituutta kuvakkeilla + ja -. 
Huom: Suippo-osuus on mukana näytöllä näkyvien 
toistojen määrässä.

Yhdistelmät 
Avaa yhdistelmä painamalla tätä kuvaketta. 
Yhdistelmätilassa voit luoda ja muokata ommel- 
ja kirjainyhdistelmiä. Lisätietoa yhdistelmistä on 
kappaleessa 5.

Stitch Creator™ (720)
Avaa Stitch Creator™ painamalla tätä kuvaketta. 
Stitch Creatorilla™ voit suunnitella omia 9 mm:n 
ompeleita tai muokata koneen ompeleita. Jokaista 
yksittäistä tikkipistettä voi käsitellä. LisätietoaStitch 
Creatorsta™ kappaleessa 6.

Yksittäisommel

Tilkkutyöohjelma

Yhdistelmät
Stitch Creator™
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Ompelutekniikat 
Näissä tekniikoissa saatetaan tarvita 
erikoispaininjalkoja ja -tarvikkeita.

Vetoketjun ompeleminen
Vetoketjun voi ommella eri tavoilla. Paras 
lopputulos on taattu, kun toimit kaavassa 
annettujen ohjeiden mukaan.
Joissakin vetoketjutyypeissä on ommeltava 
hammastuksen läheltä. Vetoketjujalka 4 voidaan 
kiinnittää paininjalan pitimen vasemmalle tai 
oikealle puolelle, riippuen siitä, miten vetoketju 
tullaan kiinnittämään. Suoraompeleelle 
käytettävissäsi on 37 neulan asemaa, joten voit 
valita niistä sellaisen, että neula osuu lähelle 
vetoketjun hammastusta. 
Huom: Jos paininjalka on kiinnitetty pitimen oikealle 
puolelle, neulaa on siirrettävä vasemmalle. Jos 
paininjalka on kiinnitetty pitimen oikealle puolelle, 
neulaa on siirrettävä oikealle. 

Helmapäärmeiden ompelu paksuille 
kankaille
Kun ompelet erityisen paksun kankaan tai 
farkunlahkeen sauman yli, paininjalka saattaa 
nousta pystyyn ylittäessään saumaa. 

Monitoimityökalun avulla voit tasapainottaa 
sauman korkeuden ylittäessäsi Monitoimityökalun 
toinen puoli on paksumpi ja toinen ohuempi. 
Käytä sitä puolta, joka sopii parhaiten ompelemasi 
sauman paksuuteen. Kytke IDT™ käyttöön, ks. s. 
2:8. Ompele päärme valitsemallasi ompeleella. 
Sauman tullessa eteen nosta paininjalka ja aseta 
monitoimityökalu takaapäin paininjalan alle. 
Ompele sauman yli. Hidasta ompelua kankaa 
paksuimmassa kohdassa. Sauman korkeimmassa 
kohdassa aseta monitoimityökalu eteen paininjalan 
alle ja jatka ompelua kunnes olet ohittanut sauman.

Vinkki! Tikin pituuden lisääminen parantaa 
ompelutulosta ommeltaessa helmapäärmettä paksuun 
kankaaseen.

Vasen puoli 

Oikea puoli
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Kolmiaskelsiksak
Ommel 1.1.7  sopii reunahuolitteluun. Tarkista, että 
neula lävistää vasemmalla kankaan ja huolittelee 
oikealla sen reunan.
Ommel 1.1.7  sopii myös jousto-ompeleeksi 
yhdistettäessä neulostyyppisiä kankaita.

Piilo-ommel
Piilo-ompeleella 1.1.14  syntyy näkymätön päärme 
hameisiin, housunlahkeisiin tai kodintekstiileihin. 
Käytä vetoketjujalkaa 3,  IDT™-järjestelmä.
• Huolittele helman reuna.
• Käännä ja silitä käänne työn nurjalle puolelle.
• Käännä kangasta takaisin niin, että noin 1 cm 

reunasta ulottuu taitteen ulkopuolelle. Työn 
nurja puoli on nyt itseäsi kohti.

• Pane kangas paininjalan alle niin, että taite 
kulkee reunaohjaimen A kohdalla.

• Kun neula heilahtaa taitteelle, sen tulee tarttua 
vain muutamaan kuituun kankaan reunassa. 
Jos ompeleet näkyvät työn oikealla puolella, 
säädä reunaohjainta A kääntämällä säätöruuvia 
B, kunnes päärmeeseen tarttuvat tikit ovat vain 
juuri ja juuri näkyvissä.

Joustava piilo-ommel
Joustava piilo-ommel 1.1.15 sopii erityisen hyvin 
joustaville kankaille, koska siihen sisältyvä 
siksak tekee myös ompeleen joustavaksi. helma 
huolitellaan ja ommellaan samanaikaisesti. 
Neulosten risareunaa ei yleensä tarvitse huolitella.

Piilo-ommel
1.1.14

Joustava piilo-ommel 
1.1.15
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Napinlävet
Napinlävet ovat valintavalikossa kategoriassa 1, 
alakategoriassa 1.3. 
Huom: Korkeintaan 50 mm:n napinlävet voidaan 
ommella Sensormatic 5A -napinläpijalalla. Molemmat 
Sensormatic-napinläven sivut ommellaan samaan 
suuntaan tasaisen lopputuloksen varmistamiseksi.
Yli 50 mm:n napinlävet ommellaan nelivaiheisina 
napinläpijalalla 5M.
Napinläven vieressä oleva nuoli osoittaa ompeleen 
suunnan.
Kiinnitä ensin sopiva jalka ja valitse sitten napinläpi. 
Ompele ensin koenapinläpi tilkulle.
Huom: Tarkista, että  IDT™-järjestelmä on pois käytöstä.

Kiinnitä koneeseen Sensormatic-napinläpijalka.
1. Kiinnitä koneeseen sensormatic-napinläpijalka. 
2. Liitä johto kahden LED-valon (A) välissä 

neula-alueen vasemmalla puolella olevaan 
kojevastakkeeseen.

Sensormatic-napinläpi
Kun ompelet napinläven Sensormatic-jalalla, 
säädä  halkion pituus hiukan nappisi halkaisijaa 
suuremmaksi. Voit mitat napin koneen kannessa 
olevalla viivaimella.
Aseta tiheys (piston pituus) + ja - symboleilla. Aseta 
kangas paininjalan alle ja varmista, että punainen 
nuoli osoittaa paininjalan loveen (B). Aloita ompelu 
painamalla jalkasäädintä tai start/stop-painiketta. 
Napinläpi ommellaan automaattisesti. Voit toistaa 
napinläven niin monta kertaa kuin haluat.

Halkion pituus



4:16

Om
pe

lu
til

a

Manuaalinen napinläpi
Ompele manuaalinen napinläpi jalalla 5M. Ompele 
pylväs haluamasi mittaiseksi. Paina taaksesyöttöä. 
Kone ompelee salvan ja toisen pylvään. Kun pylväät 
ovat saman mittaiset, ompele salpa painamalla 
jälleen taaksesyöttöä.

Manuaalisen napinläven toisto
Kun olet muokannut napinläpeä, voit ommella 
samanlaisia napinläpiä toistotoiminnon avulla. 
Kone toistaa napinläven samanlaisena niin kauan 
kuin kuvake on aktiivisena. Toiminto on näkyvissä 
vain silloin, kun ompelet manuaalisia napinläpiä.
Peruuta toiminto painamalla kuvaketta uudelleen. 

Vahvistettu napinläpi
Napinläven sisään voi ommella langan, joka tekee 
siitä tukevamman ja kestävämmän. Napinläpi on 
myös ammattimaisemman näköinen.
1. Aseta langanpätkän keskikohta manuaalisen 

napinläpijalan 5M takana olevaan nipukkaan. 
Vie langat paininjalan alta jalan eteen.

2. Kiinnitä koneeseen manuaalinen napinläpijalka 
5M. 

3. Kun napinläpi on valmis, vedä langanpäistä, 
kunnes takana olevan lenkki jää näkymättömiin 
salvan alle.

4. Pujota langat neulansilmään ja vie kankaan 
nurjalle puolelle. Solmi langat ja leikkaa liika 
pois.

Napinläven toisto
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Napin ompeleminen
Kun haluat ommella napin, irrota paininjalka 
ja valitse napinompeluommel. Syöttäjä laskee 
automaattisesti.
Pane nappi paininjalan pitimen alle. Kokeile 
peilikuvatoiminnolla, että napin reiät ovat kohdilla, 
joissa neula työntyy kankaaseen ja että ommelleveys 
on sopiva juuri kyseiselle napille. Muuta tarvittaessa 
ommelleveyttä niin, että se on sopiva napinrei'lle.
Jos tarpeen, lisää tai vähennä tikkien määrää 
napinompelun toistokuvakkeilla. Aloita ompelu. 
Kone ompelee napin.

Huom: Monitoimityökalulla voit tehdä nappiin kaulan. 
Voit käyttää myös napinompelujalkaa, jonka voit hankkia  
lisätarvikkeena lähimmältä valtuutetulta PFAFF®-
jälleenmyyjältä.

Parsinta
Pienen reiän tai repeämän korjaaminen 
ajoissa saattaa pelastaa koko vaatteen. Valitse 
mahdollisimman hyvin vaatteen väriä vastaava 
lanka.
1.  Aseta reiän tai repeämän alle kangastilkku tai 

pala tukikangasta.
2.  Valitse parsinommel.
3.  Aloita ompelu reiän yläreunasta vasemmalta 

puolelta.
4.  Kun olet ommellut reiän mitan verran alas, 

paina taaksesyöttönäppäintä asettaaksesi 
pituuden muistiin. Jatka ompelua. Kone hoitaa 
suunnan vaihdot puolestasi.

5.  Kone toistaa parsinnan saman kokoisena 
neliönä, joten voit jatkaa ompelua edelleen. 

 Toistokuvakkeeseen syttyy valo, joka ilmaisee 
toiston olevan aktiivisena. Painamalla kuvaketta 
voit peruuttaa toiminnon.

Ompeleen toisto

Ommelleveys Peilikuva poikittain



4:18

Om
pe

lu
til

a

Tilkkuilu
Tilkkutyössä on tavallisesti kolme kerrosta; kaksi 
kangaskerrosta, joiden välissä on vanulevy.
Näiden kerrosten yhdistämiseksi tikkaamalla 
käytössäsi on monenlaisia ompeleita ja tekniikoita. 

Suoraommelpistolevy (720)
Kiinnitä tilkkujen yhdistämisvaihetta varten 
suoraommelpistolevy. Siinä on tavallista pienempi 
reikä, joka tulee kangasta neulan lähellä ja estää sen 
vetäytymisen pistolevyn reiästä sisään. Tämä on 
tarpeen etenkin ompeleen alussa ja lopussa. 

Tilkkutyöohjelma (720)
Tilkkutyöohjelman avulla voit ohjelmoida sauman 
pituuden siten, että voit toistaa saman sauman niin 
monta kertaa kuin haluat. Tämä on hyödyllinen 
ominaisuus tilkkuilussa, kun ommeltavana on 
monta samanpituista saumaa.
Sivulla 4:12 on lisätietoa tilkkutyöohjelmasta.

Tilkkupäällisen ompeleminen
Leikkaa tilkkupäällisen kankaat 6mm:n 
saumanvaralla. Napsauta koneeseen  ¼” 
tilkkutyöjalka, IDT™ Sijoita kangas paininjalan 
alla niin, että leikattu reuna kulkee paininjalan 
ulkoreunalla. 
Paina sauma litteäksi ja silitä saumanvarat samaan 
suuntaan. Pyri aina silittämään saumanvarat 
tummemman kankaan suuntaan. 
Kokoa päällinen työohjeen mukaan. Yhdistä 
päällinen, vanu ja vuori. Harsi kerrokset yhteen.  

Tilkkutyöohjelma
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Käsin tehtyä muistuttava tikkaus
1. Harsi yhteen päällinen, vanu ja vuori.
2. Pujota ylälangaksi läpinäkyvä nailonlanka 

(monofilamentti) Käytä puolassa kankaan väriin 
sopivaa rayon- tai puuvillalankaa.

3. Kiinnitä koneeseen koneen suosittelema 
paininjalka.

4. Kytke IDT™ -järjestelmä käyttöön.
5. Valitse jokin käsin tehtyä muistuttavista 

tilkkuompeleista 2.1.1-2.1.15. Näissä ompeleissa 
on suurempi langankireyden arvo. Sen ansiosta 
alalanka nousee työn oikealle puolelle, ja 
työhön tulee käsin tikatun näköinen ommel.

Huom: Käytä neulaa nro 90 ja ohutta, pehmeää 
puuvillalankaa ommellessasi käsin tehdyn näköisiä 
ompeleita. Joudut ehkä säätämään langankireyttä sen 
mukaan, minkälaista kangasta, lankaa ja vanua käytät. 
Kokeile ommelta ensin samalla kangastilkulle, josta 
ompelet varsinaisen työn, ja tee sitten tarvittavat säädöt.

Tikkaus sauman keskeltä
Voit liittää kerrokset yhteen myös tikkaamalla 
saumojen keskeltä. Harsi kerrokset yhteen kuten 
edellä. Napsauta koneeseen koristeommeljalka 
1A,IDT™-järjestelmä. Ota käyttöön IDT™ . Ompele 
tilkkupäällisen saumoja pitkin käyttäen ohjaimena 
jalassa olevaa punaista viivaa.  
Huom: Voit käyttää myös lisätarvikejalkaa Stitch-in-
Ditch, IDT™, P/N 820 925 096.

Crazy-tikkaus
Voit koristella tilkkutyösi myös koristeompeleilla 
kategoriasta 2.3. Ompeleet voi tehdä joko työn 
värisellä tai siitä poikkeavalla langalla. Tikkaukseen 
voi käyttää myös koristelankoja, kuten rayon-
kirjontalankaa tai nro 30 puuvillalankaa. 



4:20

Om
pe

lu
til

a

Lisäpaininjalan kuvake

Vapaa kiemuratikkaus
Vapaa kiemuratikkaus antaa työhön tekstuuria 
ja mielenkiintoisen pinnan yhdistäen samalla 
kerrokset toisiinsa. 
Vapaa kiemuratikkaus tehdään siten, että syöttäjä 
on pois käytöstä. Määräät itse tikin pituuden 
liikuttamalla kangasta käsin.
1. Aseta kone vapaaompelulle ja valitse 

suoraommel. Kiinnitä suoraommelpistolevy. 
Paina Vapaaompelun vaihtoehdot -kuvaketta ja 
valitse yksi kolmesta vaihtoehdosta. (720)

Huom: Sivulla 4:8 on lisätietoa eri vaihtoehdoista.
2. Ota IDT™-järjestelmä pois käytöstä ja 

kiinnitä valitsemallesi tekniikalle sopiva 
vapaaompelujalka. Jalan symboli näkyy näytön 
yläreunassa.

3. Aloita kiinnittämällä tilkkutyökerrokset yhteen 
hakaneuloilla. Aloita keskeltä ja etene reunoja 
kohti. Kiinnitä hakaneulat 15-20cm:n välein.

Vinkki! Harjoittele kiemuratikkausta ensin kangastilkulle 
ja vanupalalle. On tärkeää liikuttaa kangasta tasaisesti ja 
sopivalla nopeudella neulaan nähden, jotta tikeistä ei tule 
liian lyhyitä tai liian pitkiä. Vapaaompelussa tasainen 
ompelunopeus takaa kauniin lopputuloksen. Saadaksesi 
tasaisen nopeuden alenna ompelunopeutta ja paina 
jalkasäädin täysin pohjaan.
4. Aloita tilkkutyön keskivaiheilta. Tee yksi tikki 

ja vedä alalanka työn päälle. Tee muutama 
tikki, joilla aloituslangat kiinnittyvät. Aktivoi 
neulastop alas.

5. Suunnittele ompelulle suunta ja tikkaa 
haluamasi kiemurakuviointi liikuttaen työtä 
käsin. Jatka, kunnes koko tilkkutyö on tikattu.

Erikoistekniikat
Kuudes ommelkategoria sisältää erikoistekniikoita, 
joita ovat solmuommel, taitto ja yhdistäminen, 
kolmireikäinen nyöriommel, helmiompeleet ja 
reunusompeleet. Näissä tekniikoissa saatetaan 
tarvita erikoispaininjalkoja ja -tarvikkeita. Tämä 
ilmaistaan lisätarvikejalan kuvakkeella. 
Huom: Paina Pika-apu ja sitten valittua ommelta 
ommelvalinta-alueella, niin näytölle tulee tiedot 
ompeleelle tarvittavasta lisätarvikejalasta.

Vapaaompeluvaihtoehdot
Vapaaompelun vaihtoehdot 

Dynaaminen jousijalka 6D

Jousijalka, vapaaompelu

Sensormatic-vapaaompelu
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Limittäisompeleet (720)
Limittäisompeleilla voit ommella kaksivärisiä 
koristeompeleita. Limittäisompeleet koostuvat 
kahdesta päälletysten ommeltavasta ompeleesta. 
Ompele ensin yhdellä värillä ja sitten toisella 
limittäin sen päälle. Muista aloittaa kumpikin 
samasta kohdasta. 

Nauhaompeleet (720)
Nauhaompeleilla lisäät kolmiulotteisuutta 
ompeleisiin. Kapeat nauhat kiinnittyvät niitä varten 
suunniteltuihin ompeleisiin ompelun aikana. 
2-5mm on suositeltu nauhan leveys. Parhaan 
lopputuloksen saavuttamiseksi kannattaa materiaali 
tukea siihen sopivalla tukimateriaalilla. 
1.  Valitse yksinkertainen nauhaommel valikosta 

8.1. Aktivoi neula-alas toiminto. Ompele 
mallikerran ensimmäinen osa. Kuviossa on 
ohjelmoitu pysähdys.

2.  Ennen kuin jatkat ompelua on nauha asetettava 
neulan eteen samassa kulmassa kuin ompeleen 
ensimmäinen osa. Katso kuva 2. Jatka ompelua 
kunnes kone pysähtyy jälleen. 

3.  Taita nauha ompeleen yli niin että se on taas 
suoraan neulan edessä. Jatka ompelua kunnes 
kone pysähtyy. Taita nauha taas samalla tavoin 
ja jatka ompelua. Toista kunnes haluttu pituus 
on saavutettu.
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Kaksoisnauhaompeleet (720)
Nauhaompeleilla lisäät kolmiulotteisuutta 
ompeleisiin. Kapeat nauhat kiinnittyvät niitä varten 
suunniteltuihin ompeleisiin ompelun aikana. 
2-5mm on suositeltu nauhan leveys. Parhaan 
lopputuloksen saavuttamiseksi kannattaa materiaali 
tukea siihen sopivalla tukimateriaalilla.
1.  Valitse kaksoisnauhaommel valikosta 

8.1. Aktivoi neula-alas toiminto. Ompele 
mallikerran ensimmäinen osa. Kuviossa on 
ohjelmoitu pysähdys. Katso kuva 1.

2.  Aseta ensimmäinen nauha paininjalan alle niin 
että se koskee neulaan ja on samassa kulmassa 
kuin suoraommelrivi. Jatka ompelua kunnes 
kone pysähtyy jälleen. Katso kuva 2.

3.  Lisää toinen nauha neulan eteen ristikkäin 
ensimmäisen nauhan kanssa ja samassa 
kulmassa kuin suoraommelrivi. Jatka ompelua 
kunnes kone pysähtyy. Katso kuva 3.

4.    Taita toisena asetettu nauha itsensä yli ja 
kulkemaan neulan editse kuten aikaisemmin. 
Jatka ompelua kunnes kone pysähtyy. 
Molemmat nauhat ovat nyt samalla puolella. 
Katso kuva 4.

5 Taita nyt ensimmäinen nauha ja vedä se 
neulan editse ristiin toisen nauhan ylitse. Jatka 
ompelua kunnes kone pysähtyy. Katso kuva 5.

6. Taita ensimmäinen nauha uudestaan samalla 
tavoin kuin aiemmin ja jatka ompelua. Nauhat 
ovat jälleen samalla puolella. Katso kuva 6. 
Jatka taittamalla taaimmainen nauha ja jatka 
kunnes kone pysähtyy. Taita sama nauha 
takaisin vasemmalle ja jatka ompelua. Jatka tätä 
kunnes on saavutettu haluttu pituus.

Huom: Nauhat eivät koskaan ole yhtäaikaa oikealla            
puolella. Oikealla nauha taitetaan aina heti takaisin 
vasemmalle ja sieltä tuodaan taaimmainen nauha taas 
oikealle.
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Kolmoisnauhaommel (720)
Nauhaompeleilla lisäät kolmiulotteisuutta 
ompeleisiin. Kapeat nauhat kiinnittyvät niitä 
varten suunniteltuihin ompeleisiin ompelun 
aikana. 2-10mm on suositeltu nauhan leveys 
kolmoisnauhaompeleille. Parhaan lopputuloksen 
saavuttamiseksi kannattaa materiaali tukea siihen 
sopivalla tukimateriaalilla.

Kelluvat ompeleet (720)
Kelluvat ompeleet saavat aikaan ainutlaatuisen 
efektin, kun yhdistävät ompeleet jäävät piiloon. On 
kaksi tapaa käyttää tätä tekniikkaa. Ensimmäisessä 
käytetään kaksitasoista ohjainjalkaa (lisätarvike), 
tukikangaspalaa ja taitettua kangasta. Toisessa kaksi 
kangasta ommellaan yhteen.
Kaksitasoisella ohjainjalalla ompelu:
1. Taita kangas oikeat puolet vastakkain ja aseta 

tukikangas alle niin että se ulottuu taitteen yli.
2. Kiinnitä Kaksitasoinen ohjainjalka koneeseen 

ja ota IDT ™ käyttöön. Taitteen tulee seurata 
paininjalan ohjainreunaa.

3. Kun ompelu on valmis, vedä kangas suoraksi.
Ompelu 1A-jalalla:
1. Aseta kaksi kangasta päällekäin oikeat puolet 

vastakkain. Käytä alla tukikangasta.
2. Kiinnitä 1A-jalka ja ota IDT ™ käyttöön. Ompele 

sauma halutulla saumanvaralla.
3. Kun sauma on valmis, aukaise sauma ja avaa 

ommel hellästi, jotta ommel tulee näkyviin.
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Tavallisia ompelun 
ponnahdusikkunoita
Alalanka loppumassa
Kun alalanka on loppumassa, näytölle tulee 
ponnahdusikkuna, joka ilmaisee, että puola 
on vaihdettava piakkoin. Näin voit keskeyttää 
ompelun sopivassa kohdassa ja vaihtaa puolan. 
Jos haluat jatkaa ompelua, paina jalkasäädintä 
sulkematta ponnahdusikkunaa. Kun puola on 
vaihdettu, paina ponnahdusikkunassa OK.

Irrota Sensormatic-napinläpijalka
Sensormatic-napinläpijalka on irrotettava ennen 
kuin ryhdyt tekemään mitään seuraavista:
• Ompelet muuta kuin napinläpiä.
• Ompelet napinläpiä muulla kuin Sensormatic-

jalalla.
• Ompelet Oman valikon napinläpeä, jota ei ole 

tallennettu ommeltavaksi Sensormatic-jalalla.

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



5Yhdistelmät
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Huom: Kaikki symbolit ja valintamahdollisuudet eivät ole aina näkyvissä.

Yhdistelmät
Voit luoda yhdistelmiä ompeleista ja/tai kirjaimista. Yhdistele koristeompeleita ja ommelfontteja joko 
koneesta tai ulkoisesta laitteesta. Myös Stitch Creator™ tehtyjä ompeleita voi liittää yhdistelmään.
Huomio: Jos käytät sekä koristeompeleita että  suippo-ompeleita yhdistelmätilassa, ommelyhdistelmää ei voi ommella 
suippo-ompeleena. Jos kuitenkin käytät ainoastaan suippo-ompeleita yhdistelmässä, voit tällöin ommella koko 
yhdistelmän suippo-ompeleena.

Yhdistelmät – yleistä

Yhdistelmän 
pituus 
suunnilleen

Stop-komento

Päättelykomento
Langankatkaisukomento

Ommelleveys/ 
ompeleen sijoittelu

OK, sulje 
yhdistelmätoiminto

Ommelkenttä

Tikin pituus/ 
tikkitiheys

Nuolet (siirrä osoitinta eteen- ja 
taaksepäin yhdistelmässä)
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Yhdistelmätilan avaaminen ja 
sulkeminen
Yhdistelmiä voi tehdä vain ompelutilassa. 
Avaa yhdistelmätila painamalla tilapalkin 
yhdistelmäsymbolia. Kun haluat sulkea 
yhdistelmätilan ja ommella tai kirjoa luomasi 
yhdistelmän, paina oikeassa yläkulmassa OK.
Huom: Voit sulkea yhdistelmätilöan myös painamalla 
jalkasäädintä tai start/stop-painiketta.
Kaikkia ompeleita ei voi liittää yhdistelmään. 
Ponnahdusikkunaan tulee viesti, jos yrität valita 
sellaisen ompeleen.

Luo ommelyhdistelmä
Aloita yhdistelmän luominen avaamalla 
valintavalikko ja etsimällä haluttu ommel/fontti.

Kirjainyhdistelmän luominen
Avaa valintavalikko. Selaa ommelluetteloa 
selailunuolilla. Lisää ommel yhdistelmään 
painamalla sitä. Saat yleiskuvan 
ommelkatergorioista painamalla 
kategoriakuvaketta.

Kirjainyhdistelmän luominen
Avaa valintavalikko. Painamalla fonttikuvakkeita 
avaat ikkunan, jossa kaikki ommelfontit ovat 
näkyvissä. Lataa haluttu fontti yhdistelmään 
painamalla sitä.
Paina fonttityylikuvaketta, kun haluat liikkua 
isojen ja pienten kirjainten, numeroiden 
ja erikoismerkkien välillä. Siirrä osoitinta 
yhdistelmässä nuolilla. Poista kirjain tai ommel 
painamalla poistokuvaketta. Painamalla 
painiketta pitkään voit poistaa koko yhdistelmän.
Aktiivinen paikka näytetään osoittimella, ja 
valittu kirjain tai numero merkitään vihreällä. 
Uusi ommel ilmestyy osoittimen kohdalle. Vain 
valittuna olevaa ommelta voi muokata.

Ommelkategoria Selailunuolet

Fonttityyli
Nuoli eteen/taaksepäin

Poista

Ompeleet
Ommelfontit
Yhdistelmät

Valintavalikko
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Peilikuva 
poikittain

Peilikuva 
pitkittäin

Poista

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

Muokkaa tekstejä ja ompeleita
Voit peilata valitun ompeleen ja muuttaa sen 
leveyttä, tikin pituutta, tiheyttä ja sijaintia. Joitakin 
ompeleita säädettäessä voidaan siirtyä kahden 
ommelasetuksen välillä (ommelleveys/sijoittelu) 
ja/tai (tikin pituus/tiheys). Tämä näytetän 
painikesymbolina säätimen keskellä. Liiku kahden 
ommelasetuksen välillä painamalla säätimen 
keskellä olevaa painikesymbolia. Muokkaus toimii 
samalla tavalla kuin ompelutilassa. 

Poista ommel tai kirjain
Jos haluat poistaa ompeleen, vie osoitin sen 
kohdalle ja paina poistokuvaketta. Painamalla 
painiketta pitkään voit poistaa koko yhdistelmän.

Vaihda ommel tai kirjain
Kun haluat vaihtaa ompeleen, valitse se, poista ja 
lisää sen tilalle uusi ommel. Uusi ommel ilmestyy 
osoittimen kohdalle.

Yhdistelmän komennot
Voit ohjelmoida yhdistelmääsi päättelyitä, 
pysähdyksiä ja langankatkaisuja. Nämä komennot 
lisätään yhdistelmään, ja kone ottaa ne aina 
huomioon ommellessasi yhdistelmää.
Vie osoitin kohtaan, johon haluat lisätä komennon. 
Valitse komento, ja sen kuvake lisätään 
yhdistelmään, Se vahvistaa, että komento on lisätty 
ja näyttää, millä kohdalla yhdistelmässä se on. 
Lisää päättelykomento, jos haluat päätellä 
ompeleen. Voit liittää päättelyn myös yhdistelmän 
keskelle.
Lisää langankatkaisu, jos haluat koneen päättelevän 
langat, katkaisevan ne ja nostavan paininjalan. 
Lisää stop-komento kohtaan, jossa haluat koneen 
pysähtyvän. Tämä on hyödyllinen esimerkiksi 
yhdistelmän lopussa, jos haluat ommella vain 
yhden mallikerran tai ommella yhdistelmän useaan 
eri riviin. 

Stop-komento

Päättelykomento
Langankatkaisukomento

Stop-komento

Päättelykomento
Langankatkaisukomento

Ommelleveys/ 
ompeleen sijoittelu

Tikin pituus/ 
tikkitiheys

Siirrä osoitinta
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Yhdistelmän lataaminen ja  
ompeleminen
Kun haluat ommella luomasi ompeleen, paina OK 
näytön oikeassa yläkulmassa. Yhdistelmä latautuu 
ompelutilaan.
Huom: Voit sulkea yhdistelmätilan myös painamalla 
jalkasäädintä tai start/stop-painiketta.
Yhdistelmän ompelemisen voi aloittaa mistä 
kohdasta tahansa. Voit liikkua yhdistelmän sisällä 
nuolilla.
Jos valitset toisen ompeleen ompelutilassa ja sitten 
avaat yhdistelmätilan uudelleen, luomasi ommel 
on ennallaan. Joka kerta, kun suljet yhdistelmätilan, 
ommel latautuu ompelutilaan.

Muokkaa koko  yhdistelmää
Ompelutilassa tehdyt muutokset vaikuttavat koko 
yhdistelmään. Näitä muutoksia ei kuitenkaan 
tallennetta, mikäli palaat yhdistelmänäytölle. Jos 
haluat muokata yhdistelmän yksittäistä ommelta, 
palaa yhdistelmätilaan. 

Yhdistelmän tallentaminen
Omien asetusten tallentaminen yhdistelmän 
tapahtuu ompelutilassa. Sulje yhdistelmätila 
painamalla OK yhdistelmänäytön oikeassa 
yläkulmassa. 
Tallenna yhdistelmä painamalla kyseistä kuvaketta. 
Voit selata luettelosta vapaan paikan nuolien avulla. 
Jokainen ruutu, jossa ei ole ommelta, on vapaa, ja 
voit tallentaa siihen uuden ompeleen. Paina ruutua, 
niin ommel tallentuu siihen.
Ruutu, jossa näkyy ommel, on jo varattu. Voit 
korvata aiemmin tallennetun ompeleen uudella. 
Paina ruutua, niin vanha ommel korvautuu uudella. 
Ponnahdusikkunassa kysytään, haluatko korvata 
aiemman ompeleen. Peruuta tallennus painamalla 
peruutuskuvaketta. 

Yhdistelmän poistaminen
Jos haluat poistaa ompeleen, paina ensin 
poistopainiketta (A). Valaistu poistokuvake (B) 
ilmestyy näytön oikeaan alareunaa ilmaisten, 
että poisto on aktivoitu. Paina sitten poistettavaa 
ommelta. Valitse ommel, jonka haluat poistaa. 
Tallennuspaikka tyhjenee. Jos haluat jättää 
poistotilan ennen ompeleen valitsemista, paina 
poistokuvaketta (A) uudelleen. Kun painat 
poistokuvaketta (A) pitkään, koko valittu 
alakategoria tyhjenee.

Nuolet (siirrä osoitinta 
eteen- ja taaksepäin 
yhdistelmässä)

Tallenna Omaan valikkoon

Selailunuolet

Poisto (A)
Poistosymboli (B)

Peruuta
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Tärkeää tietoa yhdistelmistä
Yhdistelmän muokkaaminen
Ompelutilassa tehdyt muutokset vaikuttavat koko 
yhdistelmään. Näitä muutoksia ei kuitenkaan 
tallennetta, mikäli palaat yhdistelmänäytölle. Jos 
haluat muokata yhdistelmän yksittäistä ommelta, 
palaa yhdistelmätilaan.

Yhdistelmät Stitch Creator™-toiminnossa (720)
Yhdistelmän voi avata Stitch Creator™ ja muokata 
sitä siellä. Huomaa, että tässä tapauksessa 
yhdistelmä muuttuu yhdeksi ompeleeksi. Kun avaat 
yhdistelmätilan uudelleen, et voi enää muokata sen 
osia yksitellen. Koko yhdistelmää käsitellään nyt 
yhtenä ompeleena.

Yhdistelmätilan ponnahdusviestejä
Ommelta ei voi muokata
Joitakin ompeleita ei voi liittää yhdistelmään. 
Sellaisia ovat esim. napinlävet.

Yhdistelmä on liian pitkä
Lisäämäsi ommel tekee yhdistelmästä liian pitkän. 
Ohjelmoitu ommel voi olla enintään noin 500 
mm:n mittainen ja sisältää korkeintaan 99 ommelta. 
Ponnahdusikkunaan tulee ilmoitus, jos yhdistelmä 
ylittää maksimipituuden.



Stitch Creator™ 6
quilt expression  720™
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Stitch Creator™ 
Stitch Creator™ voit luoda täysin uusia ompeleita ja säätää niiden jokaista tikkipistettä. Luo ja muokkaa 
omia ompeleita. Lisää, poista, siirrä ja muokkaa tikkipisteitä näytöllä. Voit ottaa koneen oman ompeleen ja 
muokata siitä oman versiosi. 
Ommelkentän leveys on 9 mm, ja yksittäisen tikin maksimipituus on 6 mm. Ruudukko ja pystysuora 
keskiviiva ovat apunasi ompeleen suunnittelussa. Ommel voi olla enintään 500 mm:n pituinen, ja voit 
tallentaa sen Omaan valikkoosi.

Stitch Creator™- yleiskuva

Ommelkenttä

Valitse tikkipiste

Poista

Kosketustoiminto – Siirrä
Kosketustoiminto – Zoom/Pan

Kiekko

Uusi tikkipiste
Kolmoisommel

Tikkipisteen 
sivuasema

Syöttömatka 
edellisestä 
tikkipisteestä

OK, sulje Stitch Creator™ -ikkuna

Monista

Peilikuva pitkittäin

Peilikuva poikittain

Ruudukko
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Stitch Creator™ avaaminen ja sulkeminen
Avaa Stitch Creator™ painamalla kuvaketta 
toimintopalkissa. Kun haluat sulkea Stitch Creator™ 
ja ommella tai kirjoa luomasi yhdistelmän, paina 
oikeassa yläkulmassa OK.
Huom: Jos ohjelmoitu ommel on valmiina ommeltavaksi, 
voit myös sulkea aktiivisen toiminnon painamalla 
jalkasäädintä tai start/stop-painiketta.
Stitch Creator™ ei voi käyttää kaikkia ompeleita. 
Ponnahdusikkunaan tulee viesti, jos yrität valita 
tällaisen ompeleen.

Tikkipisteen määritelmä 
Tikkipiste on piste, jossa neula työntyy kankaan 
läpi. Tikkipisteet yhdistävät yksittäiset tikit 
toisiinsa.
Jokaista tikkipistettä edustaa vihreä täplä. Valittu 
tikkipiste näytetään ääriviivaruutuna. Merkitty 
tikkipiste näytetään täytettynä ruutuna.

Aloita suunnittelu – lisää tikki tai 
tikkipiste
Lisää uusi tikkipiste painamalla vastaavaa 
kuvaketta. Voit lisätä myös valmiin ompeleen 
valintavalikosta.

Valitse ompeleet/tikkipisteet
Valitse tikkipiste painamalla sitä näytöllä 
muovineulalla tai käytä tikkipisteen valintanuolia. 
Jos valitset muovineulalla useamman kuin yhden 
tikkipisteen, niiden väliset vihreällä merkityt 
siirtymätikit valitaan myös automaattisesti (kuvassa 
A ja B). 
Voit valita tikkipisteet myös aktivoimalla 
valintasäätimen. Paina ensin säätimen keskelle 
olevaa painikesymbolia. Se ympärille tulee vihreä 
rengas sen merkiksi, että toiminto on aktivoitu. 
Valitse ylänuolella valittua tikkipistettä edeltävät 
pisteet ja alanuolella sen jälkeiset pisteet. 
Huom: Jos valitset pisteitä ylänuolella, voit peruuttaa 
niiden valinnan painamalla alanuolta. 
Ensimmäinen numero tikkipisteen säätimen 
yläpuolella on merkitty tikkipiste. Toinen numero 
on tikkipisteiden kokonaismäärä.

Stitch Creator™

OK, sulje Stitch 
Creator™

Valintavalikko

Uusi tikkipiste

Valitse tikkipiste

S
titch C

reator ™

A

B
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Peilikuva poikittain

Peilikuva pitkittäin

Kolmoisommel

KopioMonista valittu tikkipiste
Jos haluat monistaa tikkipisteen tai -pisteet, valitse 
se (ne) ja paina kyseistä kuvaketta. 
Jos valittuna on useampia tikkipisteitä, ne kaikki 
monistetaan ja lisätään merkityn tikkipisteen 
perään.

Lisää uusi tikkipiste
Painamalla tätä kuvaketta voit lisätä ompeleeseen 
yksittäisen tikkipisteen. Kaksi tikkipistettä 
muodostaa yhden tikin.

Kolmoisommel
Painamalla kuvaketta valitut tikkipisteen 
kolminkertaistuvat. 
Huom: Toimii vain, jos valittuna on useampi kuin yksi 
tikkipiste.

Peilikuva poikittain
Valitut tikkipisteet peilataan poikittain.

Peilikuva pitkittäin
Valitut tikkipisteet peilataan pitkittäin.
Huom: Toimii vain, jos valittuna on useampi kuin yksi 
tikkipiste.

Poista valittu tikkipiste
Jos haluat poistaa yksittäisen tikkipisteen, valitset 
sen ja paina poistokuvaketta. Jos valittuna on 
useampi kuin yksi tikkipiste, ne kaikki poistetaan 
kun painat poistokuvaketta.
Paina kuvaketta pitkään, jos haluat poistaa kaikki 
ommelkentän tikkipisteet.

Uusi tikkipiste
Kolmoisommel

Poista
Peilikuva pitkittäin

Peilikuva poikittain

St
itc

h 
Cr

ea
to

r™



6:5

A B

Kosketustoiminnot
Voit tehdä muutoksia tarttumalla ja vetämällä 
näytöllä muovineulalla. Voit panoroida ja liikkua 
riippumatta siitä, mikä kosketustoiminto on 
valittuna. Voit tehdä pieniä muutoksia myös kiekon 
nuolien avulla.

Siirrä
Voit siirtää valittua tikkiä tai tikkipisteitä 
muovineulalla tai painamalla valintakiekon nuolia.

Zoom/Pan 
Zoom/pan-kuvakkeilla lähennät merkityn 
tikkipisteen. Pan-toiminto aktivoituu. Käytä 
panoroinnissa muovineulaa.
Huom: Et voi panoroida ompelualueen ulkopuolelle. Jos 
siis skaala on 100 % tai vähemmän, et voi panoroida 
sivusuunnassa. 
Ruudukon viivojen välinen etäisyys vastaavuus 
kankaalla on 1 mm. Lähennä tai loitonna kiekon 
nuolilla. Jos zoomaat ommelkenttään, näytölle 
ilmestyy ohuempia viivoja. Näiden viivojen välinen 
etäisyys on 0,5 mm. Jos loitonnat, näkyvissä ovat 
vain tikin reunaviivat.

Merkityn tikkipisteen sijainti
Kiekon yläpuolella vasemmalla oleva numero 
ilmaisee merkityn tikkipisteen (A) todellisen neulan 
aseman keskiviivaan nähden.
Kiekon yläpuolella oikeassa oleva numero ilmaisee 
merkityn tikkipisteen (B) todellisen syöttöpituuden 
edellisestä tikkipisteestä lähtien. 

Kosketustoiminto – siirrä

Kosketustoiminto – Zoom/Pan
Kiekko

Tikkipisteen 
sivuasema (A)

Syöttömatka 
edellisestä 

tikkipisteestä (B)

1 mm

0,5 mm

S
titch C

reator ™
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Ompeleen lataaminen ja 
ompeleminen
Kun haluat ommella luomasi ompeleen, paina OK 
Stitch Creator™ ikkunan oikeassa yläkulmassa. 
Ommel latautuu ompelutilaan valmiina 
ommeltavaksi.
Jos valitset toisen ompeleen ompelutilassa ja sitten 
avaat Stitch Creator™  uudelleen, luomasi ommel 
on ennallaan. Joka kerta, kun suljet Stitch Creator™, 
ommel latautuu ompelutilaan.

Ompeleen tallentaminen
Ommel tallennetaan ompelutilassa. Sulje 
Stitch Creator™ painamalla OK näytön oikeassa 
yläkulmassa. Tallenna yhdistelmä painamalla Oma 
valikko -kuvaketta. 
Tallennetut ompeleet ovat kategoriassa 10, oma 
valikko. Oman valikon jokaisessa alakategoriassa 
on tilaa 10 omalle ompeleelle. Valitse alakategoria, 
johon haluat tallentaa ompeleen. Kaikki aiemmin 
tallentamasi ompeleet näkyvät omassa valikossasi.

Stitch Creator™ 
ponnahdusikkunoita
Ommelta ei voi muokata
Joitakin ompeleita ei voi käyttää Stitch Creator™. 
Napinläpiä ja maxiompeleita ei voi avata Stitch 
Creator™.

Yhdistelmä on liian pitkä
Ohjelmoitu ommel voi olla enintään noin 500 mm:n 
mittainen. Ponnahdusikkunaan tulee ilmoitus, jos 
yhdistelmä ylittää maksimipituuden.
Lisäämäsi tikki tai tikkipiste tekee yhdistelmästä 
liian pitkän.

Tallenna Omaan 
valikkoon
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Omat tiedostot
Omat tiedostot -kansiossa tiedostoja järjestellään, lisätään, siirretään, poistetaan ja kopioidaan. Käytä 
säilyttämiseen joko koneen omaa muistia tai koneeseen yhdistettyä ulkoista laitetta. 

Omat tiedostot – yleistä

Siirry yksi 
kansiotaso 
ylöspäin

Luo uusi kansio

Ulkoinen laite  
(näkyy vain 
ulkoisen  
laitteen ollessa 
liitettynä)

Leikkaa
Kopioi Liitä

Nimeä uudelleen tiedosto 
tai kansio

Omat tiedostot

Luettelo/
pienoiskuvanäkymä

Vapaat muistit
Koneen muistiin voi tallentaa tiedostoja. Avaamalla 
Asetukset-valikon voit tarkistaa, paljonko muistia 
on vapaana. Paina Koneen tiedot näytön oikeassa 
reunassa olevassa valintapalkissa. 

Koneen tiedot
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Selaa omia tiedostoja
Avaa ensin valintavalikko. Valitse omat tiedostot 
näytön oikeassa reunassa olevasta valintapalkista. 
Luo kansioita ja järjestä Omat tiedostot -kansio niin, 
että löydät tarvitsemasi helposti.

USB-laite
Voit selata myös USB-portin kautta koneeseen 
liitettyjä ulkoisia laitteita. USB-laitteen kuvake on 
näkyvissä vain, jos jokin laite on liitetty koneeseen.
Painamalla USB-laitetta pääset selaamaan kyseisen 
alueen sisältöä. Tiedostot näytetään pienoiskuvina 
tai kuvakkeen yhteydessä.

Luettelo/pienoiskuvanäkymä
Paina luettelo/pienoiskuvanäkymää, niin näet 
tiedostot luettelossa, jossa on enemmän tilaa 
tiedostonimen kirjaimille.  Kustakin tiedostosta 
näytetään nimi ja tyyppi. Paina luettelo/
pienoiskuvanäkymän kuvaketta uudelleen, kun 
haluat palata pienoiskuvanäkymään.

Avaa kansio
Jos haluat avata kansion Tiedostot & kansiot 
-kansiosta, paina sen kuvaketta pitkään. Kansion 
sisältö näkyy näytöllä.

Siirry yksi kansiotaso ylöspäin
Paina tätä kuvaketta, kun haluat siirtyä 
kansiotasoilla ylöspäin. Voit siirtyä aina kansioiden 
juureen saakka. Näytöllä näet kansioita ja tiedostoja, 
joita kullakin kansiotasolla on.

USB-laite 

Luettelo/
pienoiskuvanäkymä

Siirry yksi 
kansiotaso 
ylöspäin

Valintavalikko
Omat tiedostot

Luo uusi kansio



7:4

A

Om
at

 ti
ed

os
to

t

Järjestele
Uuden kansion luominen
Paina Luo uusi kansio -kuvaketta. Näytölle tulee 
ponnahdusikkuna, johon voit kirjoittaa kansiosi 
nimen.

Siirrä tiedosto tai kansio
Leikkaa ja liitä, kun haluat siirtää tiedoston tai kansion 
toiseen paikkaan. Valitse tiedosto tai kansio ja paina 
Leikkaa. Avaa kansio, johon haluat siirtää tiedoston 
tai kansion. Paina Liitä. 

Kopioi tiedosto tai kansio
Leikkaa ja liitä, kun haluat siirtää tiedoston tai kansion 
toiseen paikkaan. Valitse tiedosto tai kansio ja paina 
Kopioi. Avaa kansio, johon haluat siirtää tiedoston tai 
kansion. Paina Liitä. 

Poista tiedosto tai kansio
Kun haluat poistaa tiedoston tai kansion, valitse 
se ja paina Poista. Ponnahdusikkunassa kysytään 
vahvistusta. Jos kansio poistetaan, myös kaikki siinä 
olevat tiedostot poistuvat.
Jos haluat poistaa kaikki tiedoston tai kansion 
nykyisestä kansiosta, paina pitkään poistokuvaketta.

Tiedoston tai kansion nimeäminen uudelleen
Valitse kansio, jolle haluat antaa uuden nimen 
ja paina sitten tätä kuvaketta. Näytölle tulee 
ponnahdusikkuna, johon voit kirjoittaa uuden nimen. 

Omat tiedostot -kansion 
ponnahdusviestejä
Muistitila vähissä
Koneesi kiinteään muistiin voi tallentaa tiedostoja. 
Kun muisti on täynnä, voit siirtää tiedostot ulkoiseen 
laitteen leikkaa ja liitä -toimintojen avulla.
Kuin tilaa on jäljellä vain pieni määrä, kone antaa 
varoitusviestin. Jos jatkat tallentamista koneelle, uutta 
ilmoitusta ei tule ennen kuin muisti on täynnä.

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

Luo uusi kansio

Leikkaa
Kopioi

Liitä
Nimeä uudelleen 
tiedosto tai kansio

Poista
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Koneen puhdistaminen
Huolehdi koneesi moitteettomasta toiminnasta 
puhdistamalla se usein. Sitä ei kuitenkaan tarvitse 
öljytä.
Pyyhi koneen ulkopinta pehmeällä liinalla puhtaaksi 
pölystä ja ompelussa muodostuneesta nukasta.
Huom: Puhdistusaineiden tai liuottimien käyttö voi 
vahingoittaa pleksipintaa. 

Puola-alueen puhdistaminen
 Huom: Laske syöttäjä nostamalla paininjalka 
lisänostoasentoon. Katkaise virta.

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

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

Huom: Puhdista langankatkaisuveitsi (C) varovasti.
Pane puolakotelo ja kansi takaisin paikalleen.

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

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

Muut kuin alkuperäiset osat ja 
tarvikkeet
Takuu ei kata vikoja eikä vahinkoa, joka on aiheutunut 
muiden kuin alkuperäisten lisätarvikkeiden tai osien 
käytöstä.
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Ongelma/syy Ratkaisu 
Yleisiä ongelmia
Alalankavahti ei toimi? Puhdista puola-alue pölystä ja käytä vain alkuperäisiä tälle 

mallille tarkoitettuja PFAFF®-puolia.
Langankatkaisu ei toimi? Irrota pistolevy ja puhdista puola-alue pölystä. 

Aktivoi langankatkaisu Asetukset-valikossa.
Kangas ei syöty? Tarkista, ettei konetta ole säädetty ompelutilassa 

vapaaompelulle. Katso kappale 4.

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

Neula katkeaa? Kiinnitä neula oikein kappaleen 2 ohjeen mukaan.
Kiinnitä koneeseen kankaalle sopiva neula.

Kone ei ompele? Tarkista, että kaikki tarvittavat johdot ovat kiinni koneessa ja 
virtajohto pistorasiassa. 
Tarkista, että virtajohto on kiinnitetty kunnolla 
jalkasäätimeen-
Työnnä puolausakseli ompeluasentoon.

PFAFF® värillisellä kosketusnäytöllä näkyy 
aloituskuva.

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

Näytön kuvakkeet eivät aktivoidu, kun painat niitä? Sulje mahdolliset ponnahdusikkunat.
Kalibroi näyttö. Kalibrointi löytyy asetusvalikosta. 

Ompelukoneen näyttö ja/tai toimintopainikkeet 
eivät vastaa kosketukseen?

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

Kone tekee hyppytikkejä
Onko neula kunnolla paikallaan? Kiinnitä neula oikein kappaleen 2 ohjeen mukaan.
Onko koneessa ehkä vääränlainen neula? Käytä neuloja järjestelmästä 130/705 H.

Onko neula vääntynyt tai tylsä? Vaihda uusi neula.

Onko kone langoitettu oikein? Tarkista koneen langoitus.

Onko paininjalka oikea kyseiseen työhön? Kiinnitä oikea paininjalka.

Onko neula liian pieni käytetylle langalle? Vaihda neula.

Liikkuuko kangas ylös ja alas neulan mukana 
vapaaompelussa?

Kiinnitä koneeseen dynaaminen jousijalka 6D (lisätarvike, 
nro 820991-096). Jos käytät jalkaa 6A, alenna paininjalan 
nostokorkeutta vapaaompelussa.

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

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

Onko neula vääntynyt tai tylsä? Vaihda uusi neula.

Onko kone langoitettu oikein? Tarkista koneen langoitus.

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

Missä vika?
Tässä oppaassa on ratkaisuja ongelmiin, joita ompelussa saattaa ilmaantua. Saat lisätietoa paikalliselta 
valtuutetulta PFAFF®-jälleenmyyjältä, joka auttaa sinua mielellään.
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Käytätkö heikkolaatuista tai haurastunutta lankaa? Käytä laadukasta lankaa, jota voit hankkia valtuutetulta 
PFAFF® -jälleenmyyjältä.

Onko käytössä sopivan kokoinen lankarullan pidike? Ota käyttöön lankarullan kokoon sopiva pidike, kuten 
kappaleessa 2 opastetaan.

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

Onko pistolevyn reikä vahingoittunut? Vaihda pistolevy.

Alalanka katkeaa.
Onko puola kunnolla paikallaan? Tarkista alalanka.

Onko pistolevyn reikä vahingoittunut? Vaihda pistolevy.

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

Onko lanka puolattu oikein? Kiinnitä neula oikein kappaleen 2 ohjeen mukaan.

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

Käytätkö liian paksua tai epätasaista lankaa? Vaihda lanka.

Onko alalanka puolattu tasaisesti? Tarkista puolaus. Katso kappale 2.

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

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

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

Järjestelmäraportti
Näkyykö koneessasi järjestelmäraportti-ikkuna? Kun näytölle tulee ponnahdusikkuna, jossa on 

järjestelmäraportti, selaa esiin omat tiedostot/raportit ja etsi 
tiedosto (SystemReport01.dmp tai suurempi luku).Tallenna 
tiedosto USB-tikulle. Lähetä osoitteeseen 
product.improvement@pfaff.com tiedosto ja tiedot 
työvaiheestasi ponnahdusikkunan ilmestyessä näkyviin. 
Poista sen jälkeen tämä tiedosto koneestasi.

Käytä ompelukoneesi säännöllisesti huollossa paikallisen valtuutetun PFAFF® -jälleenmyyjän luona!
Jos olet käynyt läpi kaikki nämä ohjeet, eikä kone silti toimi oikein, vie se huoltoon jälleenmyyjän luo. 
Tietyn ongelman ratkaisemista auttaa huomattavasti, jos ompelet tilkulle näytteen ongelmasta ja viet sen 
koneen mukana jälleenmyyjälle. Ommelnäyte kertoo ongelmasta paremmin kuin sanat.  
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Olet hankkinut modernin, päivitettävän ompelu koneen. Koska konetta päivitetään jatkuvasti, 
koneen ohjelman ja tässä käyttöohjeessa esitetyn ohjelman välillä saattaa olla pieniä eroja. Kysy 
lisätietoja paikalliselta valtuutetulta PFAFF® -jälleenmyyjältä ja käy verkkosivulla www.pfaff.
com, niin saat uusimmat päivitykset sekä ohjelmaan että käyttöohjeeseen. 

Pidätämme oikeuden muuttaa koneen varustusta ja tarvikevalikoimaa ilman 
ennakkoilmoitusta sekä tehdä muutoksia koneen ominaisuuksiin.
Tällaiset muutokset ovat aina edullisia sekä tuotteen että käyttäjän kannalta.

Immateriaalioikeus
Tätä tuotetta koskevista patenteista on luettelo koneen pohjassa olevassa kyltissä.
PFAFF, EXPRESSION, STITCH CREATOR, PERFECTION STARTS HERE ja IDT (kuva) ovat 
KSIN Luxembourg II, S.ar.l.:n tavaramerkkejä.

Huomaa, että tämä kone on kierrätettävä kunkin maan sähkö/
elektronisia laitteita koskevan lainsäädännön mukaisesti. Älä 
heitä sähkölaitteita sekajätteen joukkoon vaan toimita ne asian-
mukaiseen keräyspisteeseen. Paikallisilta viranomaisilta saat 
tietoa paikkakuntasi jätteenkeräyspaikoista. Vaihdettaessa van-
hoja laitteita uusiin jälleenmyyjällä saattaa olla lainmukainen 
velvollisuus ottaa vanha laite hävitettäväksi maksutta.

Jos sähkölaitteita viedään kaatopaikalle, vaarallisia aineita saat-
taa valua pohjaveteen ja päätyä ravintoketjuun vahingoittaen 
terveyttä ja hyvinvointia.

Manufacturer
VSM GROUP AB, SVP Worldwide
Soldattorpsgatan 3, SE-554 74, Jonkoping, SWEDEN
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