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Hea klient,
Õnnitleme Teid selle õmblusmasina omanikuks saamise puhul. Olete soetanud kvaliteetse seadme, mis on toodetud suure hoolikusega ja teenib Teid õigesti hooldatuna
paljude aastate vältel. Enne esmakordset kasutamist palume Teil hoolikalt läbi lugeda käesolev juhend, pöörates erilist tähelepanu ohutust puudutavatele juhistele.
Isikud, kes pole juhendiga tutvunud, ei tohi seadet kasutada. Soovime, et õmblemine
selle masinaga oleks Teile rõõmupakkuv ja tulemusrikas!
Masinat, selle hooldust ja klienditeenindust puudutavad küsimused

II

Tähtsad ohutusjuhised
Elektriseadmete kasutamisel tuleb alati järgida põhilisi
ettevaatusabinõusid, kaasa arvatud järgnevad:
Enne masina kasutuselevõttu lugege läbi käesolev juhend.

OHT - vähendamaks elektrilöögi ohtu:
1.		 Ärge jätke seadet kunagi vooluvõrku ühendatuna järelvalveta.
2. Eemaldage seade vooluvõrgust alati pärast kasutamist või enne
seadme puhastamist.

HOIATUS - et vältida tuleohtu, isiku- või varakahju:
1. 		 Palun tutvuge kasutusjuhendiga põhjalikult enne seadme
kasutuselevõtmist
2. 		 Hoidke juhend käepärases kohas masina ligiduses ja andke
juhend kaasa koos masinaga, kui masin vahetab omanikku.
3. 		 Kasutage seadet ainult kuivades ruumides.
4. 		 Ärge jätke seadet kunagi laste / piiratud teovõimega isikute
käeulatusse järelvalveta, sest nad ei pruugi osata hinnata ohtu.
5. 		 Seadet võivad kasutada suuremad lapsed ja isikud, kes
võimete ja/või kogemuste puudumise tõttu ei suuda seadet
iseseisvalt ohutult kasutada – vaid juhul, kui neid juhendatakse
ja abistatakse seadme turvalise kasutamise osas ja kui nad
mõistavad seadme kasutamisega kaasnevaid ohtusid.
6. 		 Lapsed ei tohi seadmega mängida.
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7. 		 Lapsed ei tohi seadet ilma järelvalve ega juhendamiseta
puhastada.
8.		 Lülitage masin alati välja enne mistahes ettevalmistamistoimingut
(nõela vahetus, niidistamine, survetalla vahetus jne.).
9. 		 Eemaldage seade alati vooluvõrgust, vältimaks kahjustusi
isikutele /varale masina tahtmatu sisselülitamise tagajärjel.
10. Eemaldage masin vooluvõrgust enne valgusti pirni vahetamist
ning masina õlitamist ja/või puhastamist.
11. Ärge kasutage seadet niisketes või märgades ruumides.
12. Ärge tõmmake toitejuhtmest, kui eemaldate seadet vooluvõrgust,
vaid hoidke kinni pistikust.
13. Kui valgusti LED pirn on läbi põlenud, tuleb see tootja
poolt, tootja remonditöökojas või sarnase kvalifikatsiooniga
remondiettevõttes välja vahetada, vältimaks elektrilöögi ohtu.
14. Ärge asetage mingeid esemeid seadme jalgpedaalile.
15. Ärge kasutage seadet, kui selle tuulutusavad on millegagi
kinni kaetud /ummistunud. Puhastage masina ja jalgpedaali
tuulutusavad alati tolmust ja kangaebemetest.
16. Seda õmblusmasinat tuleb kasutada vaid masina enda
jalgpedaaliga.
		 Kui jalgpedaal on rikkis või kahjustatud, tuleb see tootja, tootja
remonditöökoja või sarnase kvalifikatsiooniga remondiettevõtte
poolt lasta välja vahetada.
17. Seadme müratase tavalise kasutamise puhul on alla 75dB(A).
18. Ärge visake elektriseadmeid sortimata olmejäätmetesse,
kasutage jäätmekäitlusettevõtete kogumispunkte vanade
seadmete äraandmiseks.
19. Küsige rohkem teavet jäätmekäitluse kohta kohalikust
omavalitsusest.
20. Kui vanad elektriseadmed satuvad prügimägedele või loodusse,
võivad kahjulikud ained lekkida põhjavette ja sattuda 			
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toiduahelasse, kahjustades nii loodust kui ka inimtervist.
21. Uue seadme müümisel on jaemüüja seaduse järgi kohustatud
ostjalt tasuta vastu võtma ostetule vastava vana seadme.
22. Seadet ei või kasutada isikud (kaasa arvatud lapsed), kes
oma füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimete poolest või
kogemuste puudumise tõttu ei suuda seadet ohutult kasutada,
kui neid ei juhendata ega abistata vastutava isiku poolt. (kehtib
mujal peale Euroopa)
23. Lastele tuleb õpetada, et seadmega mängida ei tohi. (kehtib
mujal peale Euroopa)

SÄILITAGE KASUTUSJUHEND EDASPIDISEKS!
See õmblusmasin on ette nähtud ainult kodumajapidamistes
kasutamiseks.
Õmblusmasina kasutamiskeskkonna temperatuur võib olla
vahemikus 5 - 40ºC.
Kui temperatuur on liiga madal, ei pruugi seade tõrgeteta töötada.
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Seadme põhilised osad
10
11

1
2
3
4
5
6

12
13
14
15

7
8

16
17

9

20
21
22

18
19

23

29

24

30
31

25
32
26
27
28

33

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

6

Kiiruse piiraja regulaatorhoob
Niidipinge regulaator
Nõela üla-/alaasendi nupp
Kinnituspistete nupp
Tagurpidiõmblemise nupp
Start/stop nupp
Niidikatkestaja
Nõelaplaat
Õmbluslaud ja tarvikukarp
Poolikerimisvõll
Poolikerija stopper
LCD ekraan
Funktsioonide nupud
Mälunupud
Valikunupud
Funktsioonide nupud
Plaat pistemustritega
Nõela kruvikinnitus
Survetald
Nööpaugu hoob
Nõela niidistaja
Pooli katteplaat
Horisontaalne niidirulli võll
Avaus teisele niidirulli võllile
Käsiratas
Peatoite lüliti
Toitejuhtme pistikupesa
Jalgpedaali ühendamise
pistikupesa
Pooli niidijuhik
Ülemise niidi juhik
Käepide
Survetalla tõstja
Etteandemehhanismi langetamise
hoob

Tarvikud
1

2

5

6

10

7

11

14

17

22

18

8

9

12

13

15

16

19

23

24

Standardsed tarvikud
1. Universaalne survetald
2. Lukuõmblustald
3. Nööpaugutald
4. Siiditikandi tald
5. Salapistetald
6. Overloktald
7. Nööbiõmblustald
8. Poolid (3 tk)
9. Niidirullihoidik
10. Niidirulli võlli pehmendusvilt
11. L-kruvikeeraja
12. Kruvikeeraja
13. Äärestus- / teppimisjuhik
14. Õmbluste harutaja / harjake
15. Teine võll niidirullile
16. Nõelte pakk
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Valikulised tarvikud
17. Palistustald
18. Nöörkaunistuste tald
19. Teppimistald
20. Nõelumis- / tikkimistald
21. Krookimistald
22. Ülakanga söötetald
23. Kaksiknõel
24. Kohver masinale
25. Laienduslaud

21

25

Tähelepanu:
- Kaasasolevaid lisatarvikuid hoitakse tarvikukarbis.
- Valikulisi lisatarvikuid ei tarnita koos masinaga; need on eraldi saadaval kohaliku
edasimüüja kaudu.
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Masina ühendamine
Tähelepanu:
Veenduge alati, et seade poleks
ühendatud vooluvõrku ja et lüliti
oleks asendis („O“), kui seade pole
parasjagu kasutusel ja/või enne osade
külgepanekut ning eemaldamist.
Enne toitega ühendamist veenduge,
et kasutuskoha elektrivõrgu näitajad
on õmblusmasina tüübisildil toodud
andmetega vastavuses.
Asetage õmblusmasin kindlale
lauapinnale.
ON

OFF

1. Ühendage masin elektrikontakti,
nagu joonisel kujutatud.
2. Seadke toitenupp sisselülitatud
asendisse.
3. Õmblusmasina kohtvalgustus süttib
seejärel põlema.
Jalgpedaal
Kui masin on välja lülitatud, ühendage
jalgpedaali ühendusjuhtme pistik masina
vastavasse pistkupesasse. Lülitage
seade sisse ja õmblemise alustamiseks
vajutage aeglaselt jalgpedaalile.
Õmblemise peatamiseks vabastage
pedaal.
Pange tähele!
Kui tekib küsimusi seoses masina
ühendamisega vooluvõrku, pöörduge
professionaalse elektripaigaldaja poole.
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Õmbluslaua osa
Hoides õmbluslauda
horisontaalasendis, tõmmake seda
noolega näidatud suunas.

Avanenud õmbluslauasisemus on
kasutatav tarvikute säilitamise karbina.

Vabajalg
Vabajalg on mugav torukujuliste
esemete (püksisäär, varrukas) õmbluste
tegemisel.
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Pooli kerimine
1

2
3

4-10

1.

Paigutage niidirull ja niidirullihoidja
niidirulli võllile.
Väikeste niidirullide puhul
paigutage niidirullihoidja kitsam
pool niidirulli suunas või kasutage
väiksemat niidirullihoidjat.

2.

Tõmmake niiti rullilt läbi ülemise
niidijuhiku.

3.

Suunake niit vastupäeva ümber
poolikerija pingutusketaste.
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4.

1

Suunake niidi ots läbi ühe poolil
asuvatest sisemistest aukudest nii,
nagu joonisel ja asetage tühi pool
võllile.
1 Õnarus
2 Poolikerimisvõlli vedru

2

5.

Lükake pooli paremale.

6.

Kui poolikerimise võlli paremale
lükatakse, kuvatakse ekraanil
"
".

7.

Hoidke niidi otsast ühe käega
kindlalt kinni.
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8.

Vajutage jalgpedaalile või Start/
Stop nupule, et pool hakkaks
kerima.

9.

Pärast seda, kui pool on mõned
tiirud pöörelnud, peatage masin
ja lõigake vabaks jäänud niidiots
poolis oleva augu ligidalt ära.
Jätkake poolimist, kuni pool on niiti
täis. Kui pool on niiti täis keritud,
pöörleb see aeglaselt. Masina
peatamiseks vabastage jalgpedaal.
Lükake poolimisvõlli vasakule.

Pange tähele!
Kasutage vaid sellist pooli, mis on niiti
täis keritud õigel viisil ja õiget pidi,
vastasel juhul võib nõel murduda või
niidipinge olla vale.

10. Lõigake niit läbi ja eemaldage pool
võllilt.
Pange tähele!
Kui poolimisvõll on parempoolses
(poolikerimise) asendis, siis masin ei
õmble ja käsiratas ei ole pööratav.
Õmblemiseks lükake poolikerimisvõlli
vasakule, mis on õmblemiseks ette
nähtud asend.
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Pooli sisestamine
Tähelepanu:
Enne pooli sisestamist või eemaldamist
lülitage õmblusmasin välja toitelülitist
(asendisse „O“).
Kui pooli sisestate või eemaldate, peab
nõel olema täielikult üla-asendis.
Avage nõelaplaat (kate). Sisestage pool
pooliümbrisesse nii, et niidi suund oleks
vastupäeva (noolega näidatud).
Tõmmake niit läbi pilu (A).

Hoidke pooli sõrme abil paigal.
Tõmmake niiti noolemärgistuse suunas
pisteplaadi niidijuhikutesse (A-st B-ni).

Juhtige niiti noolemärgistuse suunas
pisteplaadi niidijuhikutesse (B-st C-ni).
Üleliigse niidi mahalõikamiseks
tõmmake niiti tagasi üle lõiketera
(punktis C).
Sulgege kate.
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Ülemise niidiga niidistamine
3

1

2

4

6

5
7
8

Tähelepanu:
On oluline teostada niidistamine õigesti,
vastasel juhul võivad tekkida erinevad
probleemid õmblemisel.
1.

14

Paigutage niidirull ja
niidirullihoidja niidirulli võllile.
Väikeste niidirullide puhul
paigutage niidirullihoidja
kitsam pool niidirulli suunas
või kasutage väiksemat
niidirullihoidjat
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2.

Tõmmake niiti rullilt läbi ülemise
niidijuhiku.

3.

Juhtige niit ümber niidijuhiku,
tõmmates niiti läbi niidipingutaja
nagu joonisel näha.

4.

Juhtige niit pingutusketaste
(hõbedavärvi kettad) vahelt läbi.

5.

Seejärel juhtige niit alla ja ümber
pingutaja ning üles.
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6.

Üleval juhtige niit paremalt vasakule
läbi ülestõmbamishoova silmuse
pilu ja seejärel taas alla.

7.

Nüüd juhtige niit peenest traadist
juhiku taha nõelahoidiku küljes.

8.

Tõmmake niidi ots läbi nõela
suunaga eest tahapoole ja
tõmmake umbes 10 cm võrra välja.
Kasutage nõela niidistamiseks
niidistaja abi.

Nõela niidistaja kasutamine
Tähelepanu:
Seadke peatoite lüliti asendisse „O“.
Tõstke nõel kõrgeimasse võimalikku
asendisse ja langetage survetald alla.
Juhtige niit ümber niidijuhiku.
1 Niidijuhik

1

Vajutage hooba alla nii palju, kui
võimalik. Nõela niidistaja pöördub
automaatselt niidistamisasendisse ja
niidistaja konks läheb läbi nõelasilma.

1
2

1 Niidistaja konks
2 Nõel

Tooge niit nõela ette ja juhtige see
niidistaja konksu alla.
1

1 Niidistaja konks

1
Hoidke niiti lõdvalt ja laske hoob
aeglaselt lahti. Konks pöördub
ja tõmbab niidi läbi nõelasilma,
moodustades aasa.
Aasast tõmmates saate niidi läbi
nõelasilma välja tõmmata.
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Nõela vahetamine
2
1

Tähelepanu:
Lülitage õmblusmasin toitelülitist välja
(asendis „O“) enne, kui hakkate selles
osas kirjeldatud toiminguid tegema!
Vahetage nõela regulaarselt, eriti
kui see ilmutab kulumise märke ja
põhjustab probleeme.
Paigaldage nõel vastavalt
juuresolevatele joonistele.
1.

Keerake käsiratast enda poole
(vastupäevasuunaliselt), et nõel
langeks ja uuesti üles tõuseks.
Keerake nõelapesa kinnituskruvi
vastupäeva, et nõel vabaneks ja
seda saaks eemaldada. 		
Nõela varre lapik külg peaks 		
osutama tahapoole.

2.

Sisestage nõel pesasse nii kaugele,
kui see läheb.

Nõelad peavad olema ideaalses
seisukorras.
Probleemid võivad tekkida:
1
2
3

1 Kõverate nõeltega
2 Nüride nõeltega
3 Kahjustatud nõelaotste tõttu
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Kokkusobivad nõelad / kangas / niit
NÕELA
SUURUS

KANGAD

NIIT

Õhemad kangad: õhuke
puuvill, vuaal, sarž, siid,
musliin, tugevduskangad,
puuvillaheegeldised,
trikotaaž, krepp, polüester,
särgi- ja pluusikangad.

Kergema
vastupidavusega niit
puuvillast, nailonist,
polüestrist või segakiust.

11-14 (8090)

Keskmise paksusega kangad:
puuvill, satiin, sits, purjeriie,
kahekordsed kudumid,
kergem villane.

Suurem osa niite on
saadaval keskmise
jämedusega ning on
nende kangaste ja
nõeltega sobivad.

14 (90)

Keskmise paksusega kangad:
puuvillalõuend, villane,
paksemad kudumid, frotee,
teksariie.

16 (100)

Paksemad kangad:
lõuend, villane, telgiriie ja
tepitud kangad, teksariie,
mööblikangad (õhemast
keskmiseni).

Kasutage polüesterniiti
sünteetilistel
materjalidel ja puuvillast
niiti naturaalsetel
materjalidel.

9-11 (70-80)

Üla- ja alaniit peavad
olema alati samad
(materjali, jämeduse
poolest).

Tähelepanu:
Üldiselt kasutatakse peenemaid niite ja nõelu õhukeste kangaste puhul; paksemaid
niite ja jämedamaid nõelu paksemate kangaste õmblemiseks.
- Kasutage sama niiti ülaniidi ja pooliniidina.
- Kasutage stabiliseerimis- või tugevduskangast õhukeste või venivate kangaste
puhul ning valige õige survetald.
- On soovitatav, et 90/14 nõela kasutataks paksude kangaste tikkimisel või
materjalide stabiliseerimisel (nt. teksariie, vahtkummist detailid jne).
- 75/11 nõel võib puruneda või painduda ja põhjustada vigastusi.
- Läbipaistva nailonniidiga kasutage alati nõela 90/14 - 100/16. Kasutage sama
niiti rullil kui ka poolil.
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Kaheastmeline survetalla tõstja
Survetalla tõstja tõstab ja langetab
survetalda.

Kui õmblete mitut kihti pakse
kangaid korraga, saab töö juhtimise
hõlbustamiseks survetalda tõsta teise
asendisse.
Pange tähele!
Nõel peab olema kõige ülemises
asendis.
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Survetalla vahetamine
Tähelepanu:
Lülitage õmblusmasin toitelülitist välja
(asendisse „O“) enne, kui hakkate
järgnevaid toiminguid tegema.

1

Survetalla eemaldamine
Tõstke survetald üles.
Tõstke hooba ja survetald tuleb küljest
ära.
1 Hoob
Survetalla ühendamine
Laske survetalla hoidik allapoole, kuni
selle õnarus on otse survetalla telje
kohal. Vajutage hooba. Survetald kinnitub
hoidiku külge.

1

1 Õnarus
2 Telg

2

Survetalla hoidiku äravõtmine ja
külgepanek.
Tõstke survetalla sammas üles Joondage
survetalla hoidik survetalla samba
alumise vasaku küljega. Hoides hoidikut
paigal, keerake kruvikeeraja abil vastav
kinnituskruvi kinni.

1

2

1 Survetalla sammas
2 Survetalla hoidik
1

2

Äärestus- / teppimisjuhiku
ühendamine
Äärestus- / teppimisjuhik ühendatakse
õnarusse, nagu joonisel kujutatud
Reguleerige juhiku asendit vastavalt
palistuse või tepingu laiusele.
1 Õnarus
2 Äärestus- / teppimisjuhik
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Etteandemehhanismi tõstmine ja
langetamine
Etteandemehhanismi reguleerija on
õmblusmasina tagumise poole alaääres
nähtav siis, kui õmbluslaud on lahti
tõmmatud.

1
2

Tõstke üles survetalla hoob, seejärel
liigutage etteandemehhanismi hooba
(asub masina taga alaservas) kas
vasakule või paremale (masina eestpoolt
vaadates).
1 Etteandemehhanismi asendihoob
(vaadatuna masina tagant)
2 Ülestõstetud asendis
3 Allalastud asendis

3

Tähelepanu:
Tööoperatsioonide - nagu nööbi
õmblemine, vabaliikumisega nõelumine/
tikkimine ja monogrammiõmblus –
lõppedes liigutage etteandemehhanism
selle hoova abil üles tagasi.
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Niidi pinge
- Vaikimisi on niidi pinge seadistus: "4"
- Pinge lisamiseks keerake lülitit
järgmisele, suuremale numbrile.
- Pinge vähendamiseks keerake lülitit
väiksemale numbrile. Õige niidipinge
on hea õmblustulemuse seisukohast
oluline.
- Dekoratiivõmblusel saate alati
kenama piste ja vähem niidipusasid
õmblustöö pahupoolel, kui ülemist
niiti on kanga alumisel poolel veidi
näha.
- Pole olemas üht ja ainust niidipinge
seadistust, mis oleks sobiv kõikidele
pistetele ja kangastele.
1

Normaalne niidipinge sirge piste jaoks.
1
2
3
4

2

Pealmine pool
Pahem pool
Ülemine niit
Pooliniit
3

4
Niidipinge on sirge piste jaoks liiga lõtv.
Reguleerige niidipinget tugevamaks.
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Niidipinge on sirge piste jaoks
liiga tugev. Reguleerige niidipinget
lõdvemaks.

Normaalne niidipinge siksak- ja
dekoratiivpiste jaoks.
Niidipinge on õige, kui ülemist niiti on
õmbluse alaküljelt veidi näha.
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LCD ekraan
6

1
2
3

7
8
9

4

10

5

11

13

18

12
14

15 16 17

19

25

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Nõel üla-asendis
Automaatsed kinnituspisted
Tagurpidiõmblus
Mustri number
Otse (Direct) režiim
Õmblemine peegelpildis
Nööpaugu hoob
Pooli kerimine
Nõela asend
Piste laius
Auto-stopp
Tavaline režiim
Nõel ala-asendis
Soovitatud survetald
Piste pikkus
Mälu
Ühikute koguarv
Hetkel töös olev osa
programmeeritud ühikust
19. Tähestiku režiim

Pisted ja mustrid
A. Direct –režiimi pisted
1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

B. Mustrid
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74

75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

C. Tähestik ja numbrid
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62
63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88
89 90 91 92 93 94 95 96 97
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Juhtimisnupud
5

9

10

4
3
2

6

7

8

1

13
12
11

1. Start/stop nupp
Masin alustab töötamist, kui vajutatakse
Start/Stop nupule ja peatub, kui sama
nuppu teistkordselt vajutatakse.
Masin töötab õmbluse alguses
aeglasemas tempos.
Õmblemiskiirus on reguleeritav
kiiruspiiraja hoova abil.
Sellisel moel on masin kasutatav ka
ilma jalgpedaalita.
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2. Tagurpidiõmblemise nupp
Kui kasutatakse otsepisteid 1-5 ja
valitud on mustrid 00 – 05, saab
tagurpidiõmblemise nupule vajutades
õmmelda tagurpidi. Funktsioonist
antakse LCD ekraanil märku vastava
sümboliga „ „.
Kui tagurpidiõmblemise nuppu
vajutatakse ja hoitakse, õmbleb masin
tagurpidi, kuni nupp vabastatakse.
Tagurpidi saab õmmelda kuni 3 mm
pikkuseid pisted.
Kui kasutatakse otsepisteid 6 – 7 ja
valitud on mustrid 06-17, 26-99 ning
vajutatakse tagurpidiõmblemise nupule,
õmbleb masin aeglaselt kinnituspiste.
3. Kinnituspistete nupp
Kui kasutatakse otsepisteid 1-5
ja valitud on mustrid 00-05 ning
vajutatakse kinnituspistete nupule,
õmbleb masin aeglaselt 3 kinnituspistet.
Seejärel peatub õmblemine
automaatselt. LCD ekraan kuvab
sümbolit „ „ kuni masina seiskamiseni.
Tähelepanu:
Kui kasutatakse otsepisteid 6-7 ja
valitud on mustrid 06-17, 26-99 ning
vajutatakse kinnituspistete nupule,
õmbleb masin käsiloleva mustrietapi
lõpus 3 kinnituspistet.
Seejärel peatub õmblemine
automaatselt.
LCD ekraan kuvab sümbolit „ „ kuni
masina seiskamiseni.
Funktsioon tühistatakse, kui vajutate
samale nupule veelkord või valite mingi
muu mustri.
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4. Nõela üla-/alaasendi nupp
Selle nupu abil saab määrata, kas
nõel peatub kõige ülemises või kõige
alumises asendis, kui õmblus lõpeb.

Tähelepanu:
Õmblemise käigus see nupp vajutustele
ei reageeri.

Vajutage nuppu ja kui ekraanil vastava
sümboli nool osutab ülespoole „ „,
peatub nõel kõrgeimas asendis.
Kui nupu vajutusel vastava sümboli
nool osutab allapoole „ „, peatub nõel
kõige alumises asendis.

5. Kiiruse reguleerimise hoob
Kiiruse reguleerimise hoovaga saab
õmblemise kiirust reguleerida.
Õmblemiskiiruse suurendamiseks
libistage hooba paremale.
Kiiruse vähendamiseks libistage hooba
vasakule.
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Mälunupud
6.Mälunupp
Vajutage mälurežiimile sisenemiseks
nuppu „
„ ja salvestage tähtede või
dekoratiivpistete kombinatsioonid mällu.
Nupu „
„ teistkordsel vajutusel
saate mälurežiimilt väljuda ja minna
tagasi Direct režiimile.
Tähelepanu:
Otserežiimi pisteid ja nööpauke ei saa
mällu salvestada.
7. Noolenupud
Kasutage nuppe „
„ ja „
„,
et valida pistemustrit või mustreid
eelnevalt mällusalvestatute hulgast.

8. Kustutamise nupp
Kasutades nuppe „
„ ja „
„
valige muster, mida soovite mälust
kustutada.
Nupu „
„ abil saate mustri
kustutada. Eelnevalt mällusalvestatud
mustrid liiguvad siis ühe koha võrra
edasi.
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Funktsioonide nupud
9. Piste pikkuse reguleerimise nupp
Kui piste on valitud, seadistab masin
automaatselt soovitatud pistepikkuse,
mis kuvatakse numbritena LCD
ekraanile. Pistepikkust saab
reguleerida, vajutades pistepikkuse
reguleerimise nuppe.

Piste lühendamiseks vajutage nupule „
–„ (vasakul). Pistele pikkuse lisamiseks
vajutage nupule „+“ (paremal).
Pistete pikkus on reguleeritav
vahemikus 0,0 – 4,5.
Mõned pisted on piiratud pikkusega.

10. Pistelaiuse reguleerimise nupp
Kui piste on valitud, seadistab masin
automaatselt soovitatud pistelaiuse, mis
kuvatakse numbritena LCD ekraanile.
Pistelaiust reguleeritakse pistelaiuse
nuppude vajutamisega.
Mõnedel pistetel on laius piiratud.

Kitsama piste saamiseks vajutage
nuppu „-„ (vasakul). Laiema piste
saamiseks vajutage nuppu „+“
(paremal). Pistete laius on reguleeritav
vahemikus 0,0 – 7,0. Mõnedel pistetel
on laius piiratud.
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Kui valitakse pisted 00 – 04,
reguleeritakse nõela asendit pistelaiuse
reguleerimise nuppudega.
Vajutades nuppu „-„ (vasak), liigub nõel
vasakule ja kui vajutatakse nuppu „+“
(parem), liigub nõel paremale poole.
Valikuvahemik on kõige
vasakpoolsemast asendist "0,0“ kõige
parempoolsemani „7,0“.
Nõela keskne asend on määratletud kui
„3,5“.
11. Režiimi valiku nupp
Masina sisselülitamisel kuvatakse
LCD ekraanil otserežiimi märguannet
„
„.
Vajutage nuppu „
„, et masin läheks
režiimile „
„, kui vajutate taas
funktsiooninuppu, kuvatakse ekraanil
„
„.
Pärast kolmandat vajutust
funktsiooninupule kuvatakse ekraanil taas
„
„.
Otserežiimiga pistete valik.
Eriotstarbeliste ja
dekoratiivmustrite režiim: pisteid
valitakse numbrinuppude abil.
Tähemärkide režiim: kirjatähti
ja numbreid õmblevaid pisteid
valitakse numbrinuppude abil.
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12. Peegelpildis õmblemise nupp
Pisteid nr 1-7 otsevalikust ja mustreid
00-17 ning 26-99 saab õmmelda
peegelpildis: nupu „
„ vajutusel
õmmeldakse valitud piste kujutis
peegelpildis.
LCD ekraanil kuvatakse peegelpildis
õmblemise sümbolit ja masin jätkab
mustri õmblemist peegelpildis, kuni
funktsiooni tühistamiseks sama nuppu
uuesti vajutatakse.
Kui peegelpildis õmblemise sümbol
LCD ekraanilt kaob, jätkatakse mustri
õmblemist tavalisel moel.
Kui muudate mustri seadistust, tühistub
ka peegelpildis õmblemise funktsioon.
Kui vajate peegelpildis mustrit, vajutage
taas peegelpildis tikandi nuppu.

Valige muster välja.
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Vajutades peegelpildis õmblemise
nupule, kuvatakse ekraanil vastavat
sümbolit ja masin õmbleb peegelpildis
pisteid, kuni uuesti sama nuppu
vajutatakse.

A. Tavaline muster
B. Peegelpildis õmmeldud muster
Tähelepanu:
- Mustreid nr. 18-25 ei saa peegelpildis
õmmelda.
- Peegelpildis mustreid saab teiste
mustritega kombineerida.
Helisignaali nupp
Helisignaali väljalülitamine:
Vajutades helisignaali nuppu kahe
sekundi vältel, teeb masin lühikese
piiksu ning helisignaal on välja lülitatud.
Helisignaali väljalülitamine:
Kui nuppu teistkordselt kahe sekundi
vältel vajutada, kostab kaks lühikest
piiksu märguandena selle kohta, et
helisignaal on taas sisse lülitatud.
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Valikunupud
13. Otsepistete valik ja numbrinupud
Otsepistete valik
Vajutage neid nuppe, kui soovite valida
eriotstarbelisi mustreid, mis asuvad
numbrinuppude kõrval, kui režiiminupp
on seatud režiimile ’Direct’.
Numbrinupud
Vajaliku mustri valimiseks vajutage
numbrinuppudele.
Muid mustreid väljaspool otsemustrite
režiimi on võimalik valida
numbrinuppude vajutusega.
Näide: piste nr. 32.
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Piste valimine
Kümme kõige sagedamini kasutatavat
eriotstarbelist pistet saab otsepistete ja
numbrinuppude abil ruttu üles leida.
Valige soovitud piste nende hulgast,
mis mustritabelil näha.
1.

Lülitage õmblusmasin sisse.

2.

Sisselülitamise järel on
õmblusmasinas automaatselt
valitud sirge piste (nõel asub
keskjoonel).

3.

Vajutage režiimivaliku nuppu
„
„, et liikuda mustrigrupi
valimise kuvale.

4.

Vajutage taas režiimivaliku nuppu
„
„, et liikuda tähemärkide
valimise kuvale.

5.

Valige välja soovitud muster, mida
õmmelda.
Kasutage numbrinuppe.
Vajaliku mustri valimiseks vajutage
numbrinuppudele.
Näide: muster nr. 30
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Töövõtete kirjeldusi
Alljärgnevalt kirjeldatakse erinevaid töövõtteid, mille abil saate oma
õmblusprojektide teostamisel paremad tulemused.
Tuletage neid nõuandeid õmblemisel meelde.
Õmmelge esialgu proovilapp, kuna olenevalt kanga tüübist ja pistetest võivad
saavutatavad tulemused soovitust erineda.
Proovilapiks kasutage õmblustöö kangast lõigatud tükki ja sama niiti, mis
õmblustööks varutud, et kontrollida niidipinge sobivust.
Kuna pistete tüüp ja kanga kihtide arv võivad lõpptulemust mõjutada, tehke
prooviõmblus reaalse õmblustöö materjalide ja pistetega.

Nurkade õmblemine
1. Peatage masin, kui jõuate
õmblustöö nurgani.
2. Langetage nõel õmblustöösse.
3. Tõstke survetald üles.
4. Kasutades nõela pöördteljena,
pöörake kangast 90° võrra.
5. Langetage survetald ja jätkake
õmblusega.

Kaarte õmblemine
Õmmeldes muutke õmbluse kulgemise
suunda, õmblustööd nõela all suunates.

Õmmeldes kaarjat õmblust
siksakpistega, valige lühemad
siksakpisted, et tulemus oleks peenem.
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Niidi katkestamine
Keerake käsiratast enda poole
(vastupäevasuunaliselt), et niidi
ülestõmbaja läheks kõige kõrgemasse
asendsse, tõstke üles survetald
ja eemaldage töö. Juhtige niidid
õmblusmasina vasaku külje suunas
ja niidikatkestajasse. Lõigake niidid
katkestaja abil läbi.

1

1 Niidikatkestaja

Õhukeste kangaste õmblemine
Õhukeste kangaste õmblemisel
võivad pisted kõrvale kalduda või
kanga etteandmine olla häiritud. Kui
selline probleem tekib, paigutage
õmmeldava tekstiili alla õhuke paber
või stabiliseerimiskangas ja õmmelge
need koos läbi. Pärast õmblemist saab
paberi ära rebida.

1

1 Stabiliseeriv materjal või paber

Venivate kangaste õmblemine
Traageldage õmblusdetailid kokku ning
tehke vajalikud õmblused masinaga
ilma, et kangast venitataks.
1 Traageldusniit
1

Paksu kanga õmblemine
Survetalla paremal küljel asuv
must nupp lukustab survetalla
horisontaalsesse asendisse, kui
vajutate nuppu enne survetalla
langetamist riidele.
See kindlustab kanga ühtlase etteande
õmbluse alguses ja aitab hoida
stabiilsust mitme kangakihi puhul.
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Kui jõuate õmbluse paksemasse ossa,
laske nõel alla ja tõstke survetald üles.
Suruge survetalla „varvas“
horisontaaljoonele ja vajutage must
nupp sisse, siis laske survetald alla ja
jätkake õmblusega.
Must nupp vabastab end pärast mõne
piste tegemist ise.

Võite ka asetada teise tüki paksu
kangast survetalla taha toeks, samal
ajal, kui õmblustööd käsitsi edasi
lükkate ja paksemast kohast üle
õmblete.
1 Tükk pappi või paksu kangast

1
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Sirged pisted
00

01

02

03

04

Piste pikkuse reguleerimine
Piste lühendamiseks vajutage
pistepikkuse reguleerimise nupule „-„.
Pistele pikkuse lisamiseks vajutage
nupule „+“.
Üldine reegel on, et mida paksem
kangas, mida jämedam nõel ja niit,
seda pikem piste.

Õmblemise alustamisel seadistage
masin sirgetele pistetele.
Paigutage õmblustöö survetalla alla
nii, et kanga äär oleks joondatud
soovitud õmblusvaru laiuse juhtjoonega
nõelaplaadil.

Langetage survetalla tõstehoob ning
vajutage jalgpedaalile, et õmblemine
algaks.
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Nõela asendi muutmine
00

01

02

03

04

Valige muster, nagu joonisel näidatud
Pistelaiuse valimise nupp töötab
ka sirge piste puhul nõela asendi
määramise nupuna.
Vaikeseadistus on keskmine asend,
„3,5“.
Vajutades nuppu „-„, liigub nõel
vasakpoolsesse asendisse.
Vajutades nuppu „+„, liigub nõel
parempoolsesse asendisse.

41

Siksakpisted
05 06 07

07

Piste laiuse reguleerimine
Laius lisandub, kui vajutate pistelaiuse
reguleerimise nuppu „+“, vahemikus
„0,0 – 7,0“.
Laiust saab iga mustri puhul
vähendada.

Piste pikkuse reguleerimine
Siksakpiste tihedus suureneb, kui piste
pikkuse seadistus ligineb väärtusele
„0,3“.
Ilusad siksakpisted saavutatakse
tavaliselt seadistusel „2,5“ või alla selle.
Väga tihedalt kõrvuti asetsevaid
siksakpisteid nimetatakse ka
siiditikandiks.
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Venivpisted
1

2

02

03

Venivpisteid kasutatakse trikoo ja muude
venivate kangaste õmblemiseks.
Piste võimaldab õmblusi hiljem venitada,
ilma et niidid katkeks.
Sobib kootud või punutud materjalide
korral.
Piste on hea ka vastupidava kanga,
näiteks teksariide ühendusõmblusena.
Neid pisteid saab kasutada ka
dekoratiivsetes pealisõmblustes.
1 Sirge venivpiste
2 Sirge piste

Sirge venivpiste
Sirget venivpistet saab kasutada
kolmekordse tugevdusena venivate ja
vastupidavust vajavate õmbluste jaoks.

07

Siksak
Kolmekordne siksak-venivpiste on sobiv
jäikadele kangastele, nagu teksariie,
popliin, jäme linane jne.
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Veniva kanga ja kummipaela õmblemine
Kui mansetiääre või vöökoha alla õmmelda kummipael, siis on rõivaeseme detaili
läbimõõt hiljem samaväärne kummipaela pikkusele ja venivusele.
Seetõttu tuleb õige pikkusega kummipael valmis mõõta.
06

2.0~3.0

2.5~5.0

1
2

Kinnitage kummipael kanga külge
nööpnõeltega pistelistest kohtadest
nii, et kangas oleks kummipaelaga
ühendatud ühtlaselt.
1 Kummipael
2 Nööpnõel

Õmmelge kummipael kangale, hoides
samal ajal kummipaela sel määral
venitatuna, et kangas oleks sirge
(voltideta).
Samal ajal, kui tõmbate kangast
survetalla taga vasaku käega endast
eemale, tõmmake teise käe abil
survetalla ees olevat kangast lähima
nööpnõela juurest enda poole.
Tähelepanu:
Õmmeldes kindlustage, et masina nõel
ei tabaks nööpnõela, muidu võib nõel
painduda või murduda.
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Overlokpisted
Overlokpisted õmmeldakse piki kanga äärt, et kaitsta kangast hargnemise eest.

Overlokitalla kasutamine

05 08

2.0~3.0

5.0~7.0

1

Ühendage masinaga overlokitald.
Õmmelge kangast nii, et kangaäär on
vastu overlokitalla juhtäärikut.
1 Nõel on kõige alumises asendis
selles kohas

2

2 Juhtäärik

Universaaltalla kasutamine

06 09

2.0~3.0

2.5~5.0

1

Ühendage masinaga universaalne
survetald.
Overloki õmblemine piki äärt nii, et nõel
käib vahepeal üle kanga ääre paremal
pool.
1 Nõel on kõige alumises asendis
selles kohas
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Salapisted
Näiteks särkide või pükste alumise ääre õmblemisel selle pistega ei jää pisted kanga
paremalt poolt näha.
10

11

1.0~2.0

2.5~4.0

1

10: Salapisted /pesuõmbluspisted
jäikadele kangastele.
11: Salapisted venivatele kangastele
Voltige kangas nii, nagu joonisel
näidatud, pahupoolega ülespoole.
Teostage esmalt äärestus-(overlok-)
õmblus, nagu vasakpoolsel pildil näha.

1

Tähelepanu:
Salapistete õmblemine nõuab
harjutamist. Tehke esmalt proovilapp.

2

3

2

1 5mm
2 Pahem pool

3
1

2

3 Overlokpisted

Paigutage õmblustöö survetalla alla.
Keerake käsiratast eemale, kuni nõel
täielikult vasakule liigub. See peaks
napilt läbistama kanga kokkumurtud osa
äärt. Kui ei läbista, seadistage pistelaiust
sellele vastavalt. Reguleerige juhtäärikut,
keerates nuppu nii, et juhtäärik ainult
puudutab kokkumurtud osa äärt.
1 Nupp
2 Juhtäärik
3 Nõel on kõige alumises asendis selles kohas

Õmmelge aeglaselt, juhtides kangast
piki ääriku serva.

Keerake kangas ümber.
2

1 Pahem pool
2 Parem pool

1
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Nööpaugupiste
Nööpaugu suurus tuleb valida vastavalt nööbi suurusele.
Venival või õhukesel kangal on soovitatav parema tulemuse saamiseks kasutada
nööpaugu tegemiseks stabilisaatorit.
18: Õhukese või keskmise paksusega kangale
19: Õhukese või keskmise paksusega kangale
20. Horisontaalne nööpauk tihketel kangastel
21. Ülikondadele või üleriietele
22. Ülikondadele või üleriietele
23: Teksastele ja pükstele

18

19

20

21

22

23

Tähelepanu:
Enne nööpaugu õmblemist oma
tegelikule õmblustööle, tehke proov
samast materjalist proovilapil.
Märkige kangale nööpaugu asukoht.
Nööpaugu maksimaalne pikkus on 3
cm (1 3/16 tolli). (Nööbi läbimõõdu ja
paksuse summa).

Ühendage nööpaugutald, siis tõmmake
välja nööbihoidmisplaat ja sisestage
nööp.
Nööpaugu suurus tehakse kindlaks
nööbi järgi, mis plaadile sisestati.
Niit tuleb juhtida läbi avause survetallas
ja paigutada survetalla alla.
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Valige nööpaugu piste.
Reguleerige piste laius ja piste pikkus,
soovitud laiuse ja tiheduse saamiseks.
Paigutage kangas survetalla alla nii, et
nööpaugu märgistuse eesmine äär oleks
kohakuti nööpaugutalla keskmega.
1

1 Alguspunkt
Tähelepanu:
Nööpaugupiste valimine ja start/stop
nupu vajutus toimus siis, kui nööpaugu
hoob oli üleval.
LCD ekraanil kuvatakse
hoiatusmärguannet, mis meenutab, et
nööpaugu hoob on vaja alla lasta.
Vajutage nööpauguhoob täiesti alla ja
paigutage nööpaugutalla kinnituse taha.

Hoidke ülaniidist kergelt kinni ja
alustage õmblemist.
Tähelepanu:
Liigutage kangast käsitsi ettevaatlikult.
Enne peatumist õmbleb masin
automaatselt ühe kinnituspiste, kui
nööpauk on valmis.
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* Nööpauke õmmeldakse survetalla eesmisest otsast tahapoole nagu näidatud.
18

19

20

21

22

23

Tõstke survetald üles ja lõigake niit läbi.
Et sama nööpauku üle õmmelda, tõstke
survetald (see naaseb algasendisse).
Nööpaugupistete õmblemise järel tõstke
üles nööpauguhoob kuni peatumiseni.

Lõigake nööpaugu keskele pilu, olles
ettevaatlik ja vältides niitide katkestamist
kummalgi pool. Kasutage otstes piirajana
nööpnõela, siis ei ole ohtu liiga palju
lõigata.
Tähelepanu:
Lõigates nööpauku harutamistarvikuga,
vältige endale näppulõikamist.
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Nööpaugu õmblemine
venivale kangale
Nööpaugu õmblemiseks venivale
materjalile haakige tugevamat niiti või
nööri nööpaugutalla alla.
Ühendage nööpaugutald ja haakige
nöör nööpaugutalla tagaküljele.
Tooge nööri otsad talla eest välja ja
sisestage aukudesse ning siduge
ajutiselt omavahel sõlme.
Langetage survetald ja alustage
õmblusega.
Seadistage selline pistelaius, et
ääristusnöör kaetaks sellega ära.
Kui õmblustöö on valmis, tõmmake
ääristusnöör pingule ja lõigake ära selle
liigne osa.
Tähelepanu:
On soovitatav, et kasutaksite kangaste
vahepeal tugevdusriiet.
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Nööpide õmblemine
05

Vahetage survetald nööbiõmblustalla
vastu.

1

Liigutage kanga etteandemehhanismi
hooba, et mehhanism laskuks alla.
1 Allalastud asend
Paigutage õmblustöö survetalla alla.
Asetage nööp soovitud asukohta,
langetage survetald.
Valige pisteks siksakmuster.
Reguleerige pistelaius väärtusele 2,5-4,5,
vastavalt nööbi aukude omavahelisele
vahemaale.
Keerake käsiratast, et näha, kas nõel
läbib puhtalt nööbi aukusid vasakul ja
paremal.
Kui nööp peab olema pikema niidi
otsas, paigutage traagelnõel nööbi
peale nagu joonisel ja õmmelge.
Tõmmake ülaniidi ots õmblustöö
pahemale poolele välja ja siduge
pooliniidi otsaga kokku.
4 auguga nööpide puhul õmmelge
esmalt eesmised 2 auku läbi, siis
nihutage tööd ja õmmelge ka teised
augud läbi.

Tähelepanu:
Töö lõppedes liigutage
etteandemehhanismi hooba, et
mehhanism taas üles kergitada.
1

1 Ülestõstetud asendis
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Nõelumispiste
Väikese rebendi või augu ülenõelumine enne, kui auk liiga suureks muutub, võib
päästa terve riideeseme. Selleks valige peenike niit, mis on parandatava kangaga
võimalikult ühte värvi.
24

1

Traageldage ülakangas ja
tugevduskangas omavahel kokku.
Valige nõela asend. Langetage
survetald rebendi keskele.
1 Traagelduspisted

Tõmmake survetalla nööbihoidja taha.
Seadke nööpaugujuhiku plaat tallal
sobivasse pikkusse.

Nõelumistsükli suurus on muudetav.
Maksimaalne pistepikkus on 2,6 cm (1
toll) ja maksimaalne piste laius 7 mm
(9/32 tolli).
1 Õmbluse pikkus
2 Õmbluse laius

1

2
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1

Paigutage kangas nii, et nõel oleks 2 mm
(1/16 tolli) võrra eespool sellest kohast, kus
soovite nõelumisega alustada, seejärel
langetage tald.
Enne survetalla langetamist hoidke
nööpaugutalla eesmist tippu vasaku käe
abil sirgelt, siis langetage survetalla hoob
parema käe abil, siis saab tulemus ühtlane
ja ilus.
Juhtige ülemine niit survetallas olevast
august läbi.
Tõmmake nööpauguhoob alla.
Nööpauguhoob paikneb nööpaugutalla
kinnituse taga.
Hoidke ülemisest niidist tasakesi kinni
ja alustage õmblemist.

Nõelumispisted õmmeldakse survetalla
eesmisest otsast tahapoole, nagu
näidatud.
Tähelepanu:
Kui kangast selle liigse paksuse tõttu hästi edasi
ei anta, tuleks lisada pistepikkust.
Kui ülenõelutav koht on liiga
suur, soovitame nõeluda koht üle
mitmekordselt või siis risti –põiki, et
parandatav koht täielikult katta.
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Luku paigaldamine
Lukuõmblustalda saab seadistada õmblema kummaltki poolt lukku, talla äär kulgeb piku
luku äärt ja kindlustab sirge õmbluse.
00

1.0~3.0

3.5

Kangaäärega katmata (keskel
asetseva) luku paigaldamine

2

3

4

4

5

5
1

Tähelepanu:
Lukuõmblustalda tuleb kasutada vaid
sirgete pistetega õmblemiseks.
Kui valida mingi teine piste, võib nõel
lüüa vastu survetalda ja murduda.

- Voltige kangas kokku parema poolega
sissepoole. Õmmelge alumine
õmblus kinni umbes 2 cm kauguselt
lukukelgu peatumiskohast Õmmelge
mõned tagurpidipisted kinnitamiseks.
Reguleerige pistepikkust
maksimumini, seadistage pinge
väiksemaks kui 2 ja traageldage selle
pistega kinni tekstiili ülejäänud osa.
- Pressige õmblusvaru maha.
Paigutage lukk esiküljega allapoole
õmblusvaru peale, nii et lukuhambad
oleks vastu õmblusjoont. Traageldage
lukk kinni.
1
2
3
4
5

2cm
5mm
Tagurpidi õmmeldud pisted
Traagelduspisted
Pahem pool

- Ühendage masina külge
lukuõmblustald. Ühendage survetalla
telje parem pool hoidikuga, kui
õmblete luku vasakut poolt.
- Ühendage survetalla telje vasak pool
hoidikuga, kui õmblete luku paremat
poolt.
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- Õmblemine ümber luku
Please Note:
Õmmeldes kindlustage, et nõel ei
tabaks luku hambaid, muidu võib nõel
painduda ja murduda.
- Eemaldage traagelniidid ja pressige töö.

Kangaäärega kaetud luku
paigaldamine

2

4

5
6
1

3

- Voltige kangas kokku parema poolega
sissepoole. Õmmelge alumine
õmblus kinni umbes 2 cm kauguselt
lukukelgu peatumiskohast Õmmelge
mõned tagurpidipisted kinnitamiseks.
Reguleerige pistepikkust
maksimumini, seadistage pinge
väiksemaks kui 2 ja traageldage selle
pistega kinni tekstiili ülejäänud osa.
- Voltige õmblusvaru vasakule
maha. Keerake alla parempoolne
õmblusvaru, et moodustuks 3 mm
volt.
1
2
3
4
5
6
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2cm
5mm
3mm
Tagurpidi õmmeldud pisted
Traagelduspisted
Pahem pool

- Ühendage masina külge
lukuõmblustald. Ühendage survetalla
telje parem pool hoidikuga, kui
õmblete luku vasakut poolt.
Ühendage survetalla telje vasak pool
hoidikuga, kui õmblete luku paremat
poolt.
- Õmmelge lukk kanga külge 3 mm
kauguselt, alustades luku alumisest
osast. Kui olete jõudnud umbes 5
sentimeetri kaugusele luku teisest
otsast, peatage õmblusmasin
allalastud nõelaga (kangasse jäetud),
tõstke survetald ja avage lukk,
seejärel langetage tald ja jätkake
õmblemisega.
- Keerake riideeseme parem pool
peale, õmmelge üle luku alumise otsa
ja luku parempoolse külje.
- Peatuge mõne kaugusel luku
ülemisest otsast. Eemaldage
traageldus ja avage lukk. Õmmelge
õmblus lõpuni.
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Siiditikandi tegemine
05 26 27 28 29 30 31 32 33 34

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Siiditikandi talda saab kasutada
siiditikandi ja dekoratiivpistete
tegemiseks.
Selle survetalla all on nõela täielikku
liikumist võimaldav suur ala, mistõttu
saab siksakpisteid väga tihedasti
üksteise kõrvale õmmeldes ja kangast
ühtlaselt ette andes moodustada
tikandit.
Et siiditikandi või dekoratiivpistete
mustrit muuta, võite reguleerida piste
pikkust ja laiust, vajutades vastavaid
pistepikkuse ja –laiuse muutmise
nuppe.
Katsetage esmalt proovilapi peal, kuni
saavutate soovitud pistepikkuse ja
-laiuse.
Tähelepanu:
On soovitatav, et väga õhukese
tekstiili puhul kasutaksite kanga all
tugevdusriiet.
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Krookimine
Krookimistalda kasutatakse tekstiili krookimiseks. Sobib nii riietusesemete kui
kodutekstiilide kaunistamiseks. Krookimise dekoratiivsus tuleb kõige paremini esile
õhukestel kuni keskmise paksusega kangastel.
00

4.0

3.5

- Valige sirged pisted.
- Reguleerige ülemise niidi pinget
lõdvemaks nii, et alumine niit kulgeks
üpriski sirgelt materjali alaküljel.
- Õmmelge üks (või mitu
kõrvutiasetsevat) rida sirgeid pisteid.
- Siis saate alumisest niidist tõmmates
materjali krookida.
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Kurrutamine
Dekoratiivseid pisteid, mis õmmeldakse kroogete peale, nimetatakse kurrutamiseks
(mõnikord ka vahvelkroogeteks).
Kasutatakse näiteks pluuside rinnaesise või varrukamansettide kaunistamiseks.
Kurrutuspiste lisab kangale tekstuuri ja rõivaesemele elastsust.
13 14

Reguleerige pistepikkust maksimumini,
seadistage pinge väiksemaks kui 2.
Kasutage universaalset survetalda ja
õmmelge sirged, paralleelsed (3/8“) 1
cm reavahega traageldusõmblused.

1

2

1 1cm (3/8")
2 Traageldusniit

1

Siduge niitide otsad õmbluse ühes
otsas kokku. Tõmmake teises ääres
alumistest niitidest kangas krookesse
ja jaotage krooked ühtlaselt. Siduge
niidiotsad ka teises õmbluse otsas
kinni.
1 Pooliniit
Vähendage vajadusel niidipinget ja
õmmelge sirgete õmbluste vahele
dekoratiivpistetega read.

Eemaldage seejärel traageldusniidid.
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Vabaliikumisega pisted (tikand, nõelumine,
monogrammiõmblus)
00

Ettevalmistus tikkimiseks ja
monogrammiõmbluseks

05

3.5

* Seadmega ei ole kaasas
tikkimisraami.
Liigutage etteandemehhanismi hooba,
et mehhanism laskuks alla.
1 Allalastud asend
1

Eemaldage survetald ja survetalla
hoidik.
Joonistage soovitud kujutis või
kirjatähed kanga paremale poolele.
Pingutage kangas tikkimisraamile, nii et
kujutis jääks võimalikult keskele.
Asetage kangas nõela alla.
Veenduge, et survetalla sammas oleks
all, kõige alumises asendis.
Keerake käsiratast enda poole, et tuua
alumine niit läbi kanga üles.
Õmmelge alustuseks mõned
kinnituspisted.
Hoidke tikkimisraami mõlema käe
pöidla ja nimetissõrmega, samas kui
lükkate materjali keskmise ja kolmanda
sõrmega ja toetate tikkimisraami
väliskülge väikesõrmedega.
Tähelepanu:
Hoiduge sõrmede sattumisest seadme
liikuvate osade, eriti nõela lähedusse.
1

Töö lõppedes liigutage
etteandemehhanismi hooba, et
mehhanism taas üles kergitada.
1 Ülestõstetud asend
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Nõelumine
Esmalt õmmelge augu äärte ümbert,
et kinnitada kangalõimed. Liikudes
vasakult paremale, õmmelge üle augu
ühtlase kiiruse ja pideva liikumisega.
Keerake tööd veerand pöörde võrra ja
õmmelge üle esimeste pistete, töötades
augu kohal aeglasemalt ja kindlustades
niitide vahelise ruumi ühtlase katvuse.
Tähelepanu:
Vabaliikumisega nõelumist tehakse
ilma, et õmblusmasina enda
etteandesüsteem töötaks. Kanga
liikumist juhib ainult õmbleja ise.
Õmblemiskiiruse ja kanga liikumise üle
tuleb õmblejal endal otsustada.

Tikkimine
Õmmelge piki tikandimustri välimist
piirjoont, liigutades tikkimisraami
vastavalt vajadusele. Õmmeldes hoidke
ühtlast õmblemiskiirust.

Täitke kujutis tikandiga, alates
välisäärest ja liikudes sissepoole.
Hoidke pisted üksteise kõrval tihedana.
Pikemad pisted saab, kui liigutada
tikkimisraami kiiremini ja lühemad
pisted siis, kui raami aeglasemalt
liigutada.
Kujutuse valmimisel kinnitage tikand
kinnituspistetega.
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Monogrammiõmblus
Õmmelge ühtlase kiirusega, liigutades
tikkimisraami aeglaselt piki kangale
märgitud kirjatähti.
Kui kirjatäht on valmis, kinnitage tikand
kinnituspistetega.
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Teppimine
Vatiini kasutamist tekstiileseme pealmise ja alumise kangakihi vahel kutsutakse
teppimiseks. Pealmine kangakiht tehakse sageli mitmest geomeetrilise kujuga
kangatükist, mis on omavahel kokku õmmeldud (lapitehnika).

Äärestus-/teppimisjuhiku
ühendamine

00 02

3.0~4.0

3.5

Sisestage äärestus-/teppimisjuhik
survetalla hoidikusse nagu joonisel
näidatud ja valige selline vahemaa,
nagu vaja.

Õmmelge esimene rida ja liikuge
järgmist rida pidi vastavalt sellele,
kuidas juhik jookseb piki eelmist rida.
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Kangalappide ühendamine

00

1.0~3.0

3.5

Pange kaks kangalappi paremaid pooli
pidi kokku ja õmmelge piki serva sirge
õmblusega.
Jätke õmblusvaru umbes 6 mm võrra.

1/4"

Õmmeldes jälgige, et survetalla äär
kulgeks õmblusvaru äärega jätkuvalt
paralleelsena.

12

13

14

Lapitekipisted
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Pange kaks kangalappi paremaid pooli
pidi kokku ja õmmelge piki serva sirge
õmblusega.
Avage õmblusvaru ja triikige lahti.

Nüüd keerake kokkuõmmeldud
kangatükkide parem pool
ülespoole ning õmmelge õmblus
dekoratiivpistetega üle.
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Aplikatsioon
Aplikatsioon

05

1.0~3.0

1

3.5~5.0

Lõigake aplikatsioonikujutis välja ja
traageldage riidele.
Õmmelge kujutis aeglases tempos piki
äärt riide külge.
1 Traageldusniit

Kärpige liigset kangast, mis ulatub
pistetest väljapoole.
Ärge lõigake pisteid läbi.
Eemaldage traagelniit.
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Avatud vahekoha ühendusõmblus
Selle piste puhul on kangaste vahel vahekoht, mis on ühendatud dekoratiivpistetega.
Kasutatakse pluuside jm. kaunistustena. Tulemus jääb dekoratiivsem, kui kasutatakse
jämedamat niiti.
12

1
2
3

- Eraldage kangaste kokkumurtud
ääred teineteisest umbes 4 mm
(1/8“) vahega ja traageldage vahe
alla õhuke paber või veeslahustuv
stabilisaatorileht.
1 4mm (3/16")
2 Õhuke paber või stabiliseeriv
materjal
3 Traagelduspisted
- Joondage survetalla kese kahe
paralleelse kanga omavahelise
keskjoonega ja alustage õmblemist.
- Pärast õmblemist eemaldage paber.
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Kaareline piste
Laineline korduv muster, mis meenutab merekarbi äärt. Kasutatakse kraeäärte
kaunistamiseks ja kudumistööde viimistlemiseks.
15

27

Laineline ääristikand

Õmmelge piki kanga äärt, aga mitte otse
kanga ääreni.
Paremate tulemuste jaoks võib kangale
tärgeldusainet pihustada ja enne
laineliste pistete õmblemist üle triikida.
Õmblemise järel lõigake kanga liigne osa
ära, vältides pisteniitide katkilõikamist.
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Mälu
Kombineeritud mustreid saab mälusse salvestada, et neid ka hiljem kasutada. Kuna
mällusalvestatud mustrid masina väljalülitamisel kuhugi ei kao, saab neid igal ajal jälle
kasutada. See on mugav, kui mingeid mustreid – näiteks nimetähti – tuleb sageli ette.
Tähelepanu:
- Masinal on programmeeritav mälu, mis võib salvestada kuni 30 erinevat pisteühikut.
- Mustrirežiimidest „
„ ja „
„ valitud erinevaid mustreid on omavahel võimalik
kombineerida ja koos õmmelda.
- Kõiki mälus asuvaid ühikuid on võimalik muuta, seadistades näiteks pistepikkust,
pistelaiust, õmmeldes peegelpildis ja tehes automaatseid kinnituspisteid.
- Otsepisteid ja mustreid 18 - 25 ei saa mällu salvestada.
Mustrite või tähtede kombineerimine
Masina sisselülitamisel kuvatakse LCD
ekraanil „
„.

Vajutage mälurežiimile sisenemiseks
nuppu „
„ ja salvestage tähtede või
dekoratiivpistete kombinatsioonid mällu.

Vajutage nuppu „
„ mistahes
soovitud mustrigrupi valimiseks „
„
või „
„ hulgast.
Seejärel vajutage soovitud mustri
numbrile (näiteks 13). (Võimalik on muuta
piste pikkust, laiust või valida soovi korral
automaatne peatumine, peegelpildis
õmblemine.)
Korrake sammu 3, et sisestada
vajadusel veel mustreid mällu
salvestamiseks.
Tähelepanu:
Kui mälus on kõik 30 mälukohta
täidetud, annab õmblusmasin sellest
helisignaaliga märku.
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Kasutage noolenuppe „
„ või „
et näha, mis mällu on salvestatud.

„,

Nupu „
„ vajutusel saate mälurežiimilt
väljuda ja naasta otserežiimile.
Tähelepanu:
Valitud muster kustub mälust ära pärast
masina väljalülitamist, kui pärast valiku
tegemist nuppu „
„ ei vajutata.

Mustrite või tähtede lisamine
Mälurežiimil vajutage nuppe „
„
ja „
„, kuni valitud piste number
ekraanile kuvatakse, siis lisage järgmine
piste ja/ või muutke piste pikkus ja laius
soovikohaseks, määrake soovi korral
automaatpeatumise või peegelpildis
õmblemise valikud.
Mustrite või tähtede kustutamine
Kui soovite mälust mingit kindlat pistet
kustutada, vajutage nuppudele „
„ või
„
„, kuni see pistenumber ekraanile
kuvatakse.
Nupu „
„ vajutusega saab valitud
mustri ära kustutada ja sellest järgmine
muster liigub järjekorras ettepoole.
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Mällusalvestatud mustri ülesotsimine ja
kasutamine õmblemiseks.
Nupu „
„ vajutusega sisenege
mälufunktsioonile.
Masin leiab esimese mällusalvestatud
piste.
Vajutage jalgpedaalile. Masin alustab
esimesena sisestatud mustri õmblemist.
Ekraanil kuvatakse piste infot.

Kui soovite kontrollida, mis on mällu
programmeeritud või õmmelda mõned
pisted mälurežiimil, kasutage nuppe „
või „
„.
Võite kasutada kinnituspistete funktsiooni
„
„, kui masin pärast ühe mustritsükli
õmblemist peatub.

Tähelepanu:
Kui soovite korrata pistekombinatsiooni
ilma masinat vahepeal peatamata,
vajutage automaatsete kinnituspistete
nupule „ ", et need mälurežiimil
tühistada.
Märguanne „ „ kaob LCD ekraanilt.
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„

Nupu „
„ vajutusel saate
mälurežiimilt väljuda ja naasta
otserežiimile.
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Hoiatusmärguanded
Juhendava märguande kuvamine
Nööpauguhoova langetamine
Kui valite mistahes nööpaugu- või
nõelumismustri, kuvatakse ekraanil
vastavat märguannet, et oleks meeles
nööpauguhoob alla lasta.
Pooli kerimine
Kui poolikerimise võll on pooli kerimise
jaoks parempoolseimas asendis, ilmub
ekraanile selline märguanne.

Heliline hoiatussignaal
- Masin töötab õigesti: 1 piiks.
- Kui mälu on täis saanud (30 mustriühikut): 3 lühikest piiksu.
- Masin ei tööta õigesti: 3 lühikest piiksu.
- Kui masinal esineb probleem ja õmblemine on võimatu: 3 lühikest piiksu.
See tähendab, et niit on keerdus või takerdunud ja käsiratta telge ei saa pöörata.
Vaadake veaotsingu juhiseid, et leida lahendus. Pärast vea kõrvaldamist saab
masinaga edasi töötada.
Lükake poolimisvõlli vasakule.
Kui vajutate masinal mistahes nuppu,
kui pool on just täis keritud ning
poolimisvõll on parempoolses asendis,
teeb masin hoiatusmärguandena 3
piiksu.
Lükake poolimisvõll vasakule.
Tähelepanu:
Kui probleemi ei õnnestunud kõrvaldada, võtke ühendust seadme edasimüüjaga.
Tähelepanu:
Kui õmblemise käigus niit pistemehhanismis takerdub, peatades nõela liikumise
ning jalgpedaali sellegipoolest vajutatakse, rakendub turvasüsteem ja seiskab
masina täielikult. Selleks, et masinat uuesti käivitada, tuleb masina peatoite lüliti
vajutada asendisse OFF ja seejärel tagasi sisse.
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Hooldamine
Tähelepanu:
Eemaldage toitepistik pistikupesast enne, kui hakkate masinat puhastama, vastasel
juhul tekib elektrilöögi oht.
Ekraani puhastamine
Kui esipaneel on must, pühkige seda
pehme ja kuiva lapiga.
Ärge kasutage puhastamisel orgaanilisi
aineid ega lahusteid.

Õmblusmasina pinna puhastamine
Kui masina pealispind on must, niisutage puhast pehmet lappi seebilahuses,
väänake välja ja pühkige pind selle lapiga.
Pärast puhastamist kuivatage seadme pind kuiva lapiga.
Tähelepanu:
Seade on varustatud 100mW LED kohtvalgustiga.
Kui esineb vajadus vahetada valgusti pirn, võtke ühendust lähima volitatud
remondiettevõttega.
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Pistemehhanismi puhastamine
Ebemed ja kangakiud võivad koguneda pistemehhanismi sisemusse ja takistada
masina sujuvat töötamist. Kontrollige regulaarselt ja puhastage pistemehhanism
vajadusel.
Tähelepanu:
Enne mistahes hooldustoimingu teostamist tuleb seade eemaldada pistikupesast.
Eemaldage pooli katteplaat ja pool.

Eemaldage nõel, survetald ja survetalla
hoidik.
Eemaldage kruvid, mis hoiavad
nõelaplaati paigal ja eemaldage
nõelaplaat.

Puhastage etteandemehhanism ja pooli
ümbris harjakesega või pehme kuiva
lapiga.
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Veaotsing
Enne remondiettevõttesse helistamist kontrollige järgnevat.
Kui probleemi ei õnnestunud kõrvaldada, võtke ühendust edasimüüja või endale
lähima volitatud tooteesindusega.
Probleem

Põhjus
1. Masin pole korralikult
niidistatud.
2. Niidi pinge on liiga tugev.

Ülemine
niit
katkeb

Alumine

3. Niit on nõela jaoks liiga jäme.

1. Pooli ümbris on ebaõigesti
paigaldatud.
2. Pooli ümbris on valesti
niidistatud.
1. Nõel on ebaõigesti
paigaldatud.

Nõel
murdub

1. Niidistage masin uuesti.
2. Vähendage niidi pinget (valige
väiksem väärtus).
3. Valige suurem nõel.

4. Nõel on ebaõigesti paigaldatud. 4. Eemaldage ja paigaldage
nõel uuesti (varre lame külg
osutab taha).
5. Niit on keritud ümber
5. Võtke niidirull ära ja kerige
niidirullihoidja võlli.
niit niidirullile tagasi.
6. Nõel on kahjustatud.
6. Vahetage nõel välja.

niit katkeb

Pisteid
jäetakse
vahele.

Lahendus

1. Eemaldage ja sisestage pooli
ümbris uuesti ja tooge niit
sealt üles.Tõmmates peaks
niit tulema välja takistusteta.
2. Kontrollige nii pooli kui ka
pooli ümbrist.
1. Eemaldage ja paigaldage nõel
uuesti (varre lame külg osutab
taha).
2. Paigaldage uus nõel.
3. Valige niidiga sobiv nõel.

2. Nõel on kahjustatud.
3. Kasutatakse vale suurusega
nõela.
4. Survetald ei ole õigesti ühendatud. 4. Kontrollige ja paigaldage õigesti.
5. Masin pole korralikult
5. Niidistage masin uuesti.
niidistatud.
1. Nõel on kahjustatud.
2. Nõel on ebaõigesti
paigaldatud.
3. Kangaga mittesobivas
suuruses nõel.
4. Paigaldatud on mittesobiv
survetald.
5. Nõela kinnituskruvi on lõdvalt
kinni.
6. Kasutusel olev survetald on
kasutatava pistetüübi jaoks
mittesobiv.

1. Paigaldage uus nõel.
2. Paigaldage nõel õigesti (varre
lame külg osutab taha).
3. Valige niidi ja kangaga
kokkusobiv nõel.
4. Valige sobiv survetald.
5. Kasutage kruvikeerajat ja
keerake kruvi kõvasti kinni.
6. Valige survetald, mis on
kasutatava pistetüübi jaoks
sobiv.
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Viide lk.
14
23
19
18
14
18
13

13
18
18
19
21
14
18
18
19
18
-

Probleem
Nõel
murdub

Põhjus

Lahendus

7. Ülemise niidi pinge on liiga
tugev.

7. Vähendage ülemise niidi
pinget.
1. Kontrollige niidistust.

1. Masin pole korralikult
niidistatud.
Pisted on 2. Pooli ümbris on ebaõigesti
niidistatud.
lõdvad
3. Nõela / kanga / niidi
kombinatsioon on vale.
4. Valitud on vale niidipinge.

2. Niidistage pooli ümbris nii,
nagu joonisel.
3. Nõela suurus peab sobima
kanga ja niidiga.
4. Korrigeerige niidipinget.

Õmblus
krousib
või kisub
kokku

1. Nõel on kanga jaoks liiga jäme. 1. Valige peenem nõel.
2. Reguleerige piste pikkust.
2. Pistepikkus on valesti
seadistatud.
3. Vähendage niidi pinget.
3. Niidi pinge on liiga tugev.
1. Vähendage niidi pinget.

Õmblus
kortsub

1. Ülemise niidi pinge on liiga
tugev.
2. Ülemine niit pole õigesti
niidistatud.
3. Nõel on õmmeldava kanga
jaoks liiga jäme.
4. Piste on kanga jaoks liiga pikk.
5. Õmmeldakse õhukest
materjali.
1. Kasutatakse vale survetalda.

1. Valige sobiv survetald.

Mustrid on
ebakorrapärased 2. Ülemise niidi pinge on liiga

Masin
tekitab
liigset
müra

3. Valige niidi ja kangaga
kokkusobiv nõel.
4. Reguleerige piste lühemaks.
5. Õmmelge koos tekstiili alla
paigaldatud stabiliseeriva
materjaliga.

2. Vähendage niidi pinget.

tugev.

The
machine
jams

2. Niidistage masin uuesti.

Eemaldage ülemine niit
1. Niit on jäänud kinni
ja pooliümbris, keerake
pistemehhanismi.
käsiratast edasi-tagasi ning
2. Etteandemehhanismid on täis eemaldage masinast sinna
sattunud niidijäägid.
ebemeid.
1. Ebemed või õli on kogunenud 1. Puhastage piste- ja
etteandemehhanismid.
pistemehhanismi või
nõelaplaadi alla.
2. Vahetage nõel välja.
2. Nõel on kahjustatud.
3. See on tavaline.
3. Kerge sumin mootorist.
4. Niit on jäänud kinni
pistemehhanismi.
5. Etteandemehhanismid on täis
ebemeid.

Eemaldage ülemine niit
ja pooliümbris, keerake
käsiratast edasi-tagasi ning
eemaldage masinast sinna
sattunud niidijäägid.
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Viide lk.
23
14
13
19
23
19
31
23
23
14
19
31
38
23
74
74
18
74

Probleem

Põhjus
1. Halva kvaliteediga niit.

Ebaühtlased 2. Pooli ümbris on valesti
niidistatud.
pisted,
ebaühtlane
3. Kangast sikutatakse
etteanne
õmblemisel.

1. Masin ei ole sisse lülitatud.

Õmblusmasin 2. Survetalla tõstja on ülemises
ei tööta.
asendis.
3. Masin pole ühendatud
elektrikontakti.

Lahendus

Viide lk.

1. Valige parema kvaliteediga niit.
2. Eemaldage pool
pooliümbrisest ja
paigaldage uuesti.
3. Ärge sikutage kangast
õmmeldes, las masin ise
lükkab kangast edasi.

19

1. Lülitage masin sisse.
2. Langetage survetalla tõstja.

8

3. Ühendage toitejuhtme pistik
elektrikontakti.

13
-

20
8

Seadme käitlemine
Ärge visake elektriseadmeid sortimata olmejäätmetesse, kasutage
jäätmekäitlusettevõtete kogumispunkte vanade seadmete äraandmiseks.
Küsige rohkem teavet jäätmekäitluse kohta kohalikust omavalitsusest.
Kui vanad elektriseadmed satuvad prügimägedele või loodusse, võivad
kahjulikud ained lekkida põhjavette ja sattuda toiduahelasse, kahjustades nii
loodust kui ka inimtervist.
Uue seadme soetamisel on ostjal seaduslik õigus anda vana seade tasuta üle
jaemüüjale.
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