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Kui sõjaväe meditsiiniõde Amelia Earhart lubati esmakordselt aastal 1920 
lennuki pardal lendama, soovis ta vaid üht asja: saada ka ise piloodiks. 
Loendamatute töökohtade järel oli tal võimalik lubada endale kauaoo-
datud piloodipaberite tegemist. See enneolematu naiste iseseisvuse eest 
võitleja püstitas peagi maailma kõrgusrekordi ja oli ka esimene naispiloot, 
kes üksinda ületas lennukiga Atlandi ookeani. VERITAS Amelia on mei-
epoolne tunnustus selle ambitsioonika ja kartmatu naise mälestusele. 

KÕRGELT 
LENNATES
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Hea klient

Õnnitleme Teid selle õmblusmasina omanikuks saamise puhul. Olete soetanud kvali-
teetse 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.

Käesolevast juhendist leiate kõik vajaliku oma seadme kasutusvõimaluste kohta. Kui 
tekib mistahes lisaküsimusi, palume Teil pöörduda seadme edasimüüja poole.

Soovime, et õmblemine selle masinaga oleks Teile rõõmupakkuv ja tulemusrikas!

Masinat, selle hooldust ja klienditeenindust puudutavad küsimused

Tasuta 

klienditeeninduse telefon:       00800 333 00 777

                                                        service-est@veritas-sewing.com

Teeninduskeskus::                      Veritas Service Center

                                                        c/o Teknihall GmbH

                                                        Breitefeld 15

                                                        DE-64839 Münster

                                                        GERMANY
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Tähtsad ohutusjuhised

Elektriseadmeid kasutades tuleb alati järgida mõningaid peamisi 
ohutusjuhiseid. Palun lugege käesolev juhend hoolikalt läbi enne 
õmblusmasina kasutuselevõtmist ning säilitage juhendit ka eda-
spidi lugemiseks.
OHT – vähendamaks elektrilöögi ohtu::

1. Õmblusmasinat ei tohi kunagi jätta järelvalveta, ühendatuna 
elektrikontakti.

2. Eemaldage seade vooluvõrgust alati kohe pärast kasutamist 
või enne seadme puhastamist.

HOIATUS – põletuste, tulekahju, elektrilöökide vm isikukahju 
vältimiseks:

1. Elektriseadmed ei ole lastele mängimiseks. Vajalik on vane-
matepoolne tähelepanelik järelevalve, et lapsed ei mängiks 
õmblusmasinaga. Ülimalt ettevaatlik tuleb olla, kui õmblus-
masinat kasutavad lapsed või kui õmblusmasinat kasutatak-
se laste juuresolekul.

2.  Õmblusmasinat tuleb kasutada vaid juhendis toodud juhiste 
põhjal. Lisaosi tohib selle masinaga kasutada vaid selliseid, 
mis on juhendis lubatud ja tootja poolt soovitatud, muul juhul 
võib tekkida kahjustusi seadmele.

3. Ärge kunagi kasutage õmblusmasinat, kui selle juhe või pistik 
on kahjustunud, seade ei tööta korralikult, kui seade on maha 
pillatud või kahjustustega või on saanud märjaks. Mistahes 
juhul eelkirjeldatutest pöörduge abi saamiseks lähimasse 
tootja poolt volitatud hoolduskeskusse, et seade kontrolli-
taks ja parandataks; või reguleeritaks elektrilisi / mehaanilisi 
osi.

4. Ärge kasutage seadet, kui selle tuulutusavaused on um-
mistunud /kinni kaetud. Alati hoidke nii seadme kui ka selle 

jalgpedaali tuulutusavad tolmu- ja ebemevabadena.
5. Hoiduge sõrmede sattumisest seadme liikuvate osade lä-

hedusse. Olge eriti ettevaatlik õmblusmasinanõela vahetus 
ümbruses. Liikuvad osad nagu nõel, survetalla tõstja jne. on 
ohtlikud kätele ja sõrmedele. Õmmeldes tuleb alati vaada-
ta õmblustöö peale. Masina seadistusi, nõelte vahetamist, 
poolimist, pooli sisestamist või presstalla vahetust tuleb teha 
alati siis, kui seade on välja lülitatud (pealüliti asendis 0).

6. Eemaldage õmblusmasin alati vooluvõrgust enne, kui hakka-
te seda hooldama, eemaldate korpuse katet, õlitate masinat 
või vahetate valgusti pirni. See tähendab, et seadme pistik 
võetakse elektrikontaktist välja. Seade tuleb eemaldada 
vooluvõrgust ka enne liigutamist või kui seade pole parajasti 
kasutusel.

7. Väljalülitamiseks seadke lüliti asendisse 0 ja eemaldage 
pistik elektrikontaktist. Ära hoidmaks tahtmatut käivitamist 
ja sellega kaasnevaid õnnetusi tuleb seade alati eemaldada 
vooluvõrgust, kui seadme juurest lahkutakse.

8. Ärge tõmmake juhtmest, kui eemaldate seadet vooluvõrgust. 
Hoidke kinni pistikust.

9. Seadme juhe ei tohi rippuda üle lauaäärte, kus seda võidakse 
tirida ega olla mööbli vahele pigistatud. Paigutage juhe selliselt, 
et keegi ei võiks sellesse takerduda.

10. Kasutage alati õiget nõelumisplaadi katet, mis on õmblus-
masinaga kaasas. Vale nõelumisplaadi kate võib põhjustada 
nõela murdumise.

11. Ärge kasutage katkist ega kõverat nõela.
12. Kasutage seadet kuival, kindlal ja tasasel tööpinnal. Hoidke 

seadet sattumast kontakti kuumade pindade ja lahtise tule-
ga.
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 13. Õmblemise ajal ei tohi kangast tirida ega rebida - see võib 
tekitada nõela paindumist ja purunemist.

 14. Ärge pange ega pillake minged võõrkehi seadme korpusesse.
 15. Ärge kasutage seadet õuetingimustes.
 16. Ärge kasutage seadet ruumis, kus kasutatakse aerosoolseid 

aineid või puhast hapnikku.
	17.	 Tavalise	töörežiimi	puhul	on	seadme	müratase	75	dB(A).
 18. Lülitage seade välja ja eemaldage vooluvõrgust, kui seade ei 

tööta õigesti.
 19. Ärge asetage kunagi midagi seadme jalgpedaalile.
 20. Seadet võivad kasutada suuremad lapsed ja isikud, kes oma 

vähese füüsilise, sensoorse või vaimse võimekuse poolest 
või kogemuste puudumise tõttu ei suuda seadet iseseisvalt 
ohutult kasutada – vaid juhul, kui neid juhendatakse ja abis-
tatakse seadme turvalise kasutamise osas ja kui nad mõista-
vad seadme kasutamisega kaasnevaid ohtusid.

 21. Lastel ei tohi lubada seadmega mängida.
 22. Ärge kasutage seadet kunagi niiskes ruumis ega märjas 

keskkonnas.
 23 Seadet ei või kasta vette ega muudesse vedelikesse 

(elektrilöögi oht!).
24. Ühendage seade ainult vahelduvvooluvõrku (100-240V).
 25. Soovitame, et kasutatav vooluring oleks kaitstud rikkevoolu-

kaitsmega.
26. Seadmel on olemas sisseehitatud LED kohtvalgustus. Kui LED 

pirn kahjustub, tuleb see ohu vältimiseks lasta välja vahetada 
seadme tootja poolt volitatud hooldusettevõttes.

 27. Õmblusmasinat tohib kasutada vaid jalgpedaaliga, mille mu-

del on C-9000.
 28. Kui jalgpedaali ühendusjuhe kahjustub, tuleb see ohu välti-

miseks lasta välja vahetada tootja poolt volitatud hooldu-
settevõttes.

 29. Hoidke käesolevat juhendit sobivas ja käepärases kohas, 
seadme ligidal. Kui annate seadme edasi uuele omanikule, 
andke koos seadmega kaasa ka juhend.

HOIDKE OHUTUSJUHISEID KÄEPÄRAST. 
Käesolev õmblusmasin on ette nähtud kasutamiseks kodustes 
tingimustes.
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Seadme põhilised osad

Seadme põhilised osad
1 Pistemustri plaat (kinnitus asub tarvikute karbis)
2 Pinge regulaator
3 Pooli niidijuhik
4 Otsmine paneel
5 Juhtnupud (A)
6 Niidilõikur
7 Nööpaugu hoob
8 Automaatne nõela niidistaja
9 Nõelaplaadi kate

10 Õmblemislaud ja tarvikute karp
11 Poolikerimisvõll
12 Poolikerija stopper
13 Kiiruse piiraja regulaatorhoob
14 LCD ekraan
15 Juhtnupud (B)
16 Valikunupud (C)
17 Juhtnupud (B)
18 Horisontaalne niidirulli telg
19 Avaus lisaniidirulli telje jaoks
20 Käsiratas
21 Pealüliti
22 Toitejuhtme pistikupesa
23 Jalgpedaali ühendamise pistikupesa
24 Pooli niidijuhik
25 Ülemise niidi juhik
26 Avaus pistemustri plaadi kinnitamiseks *
27 Käepide
28 Survetalla tõstja
29 Etteandemehhanismi hoob
30 Pistemustri plaadi kinnitus asub tarvikukarbis, paigaldust 

kirjeldatud lk. 11.

1

1 11
12

24

13

25

14

26

15

27

16

28

17

29

18

30

2

3
4
5
6

19

7

20

8

21

9

22

10

23
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 A. Juhtnupud (vt. lk 29)
1 START/STOP nupp

       Sellele nupule vajutades saab masina käivitada või peatada
2 Niidilõikuri nupp

         Vajutage nupule pärast õmbluse tegemist ja masin lõikab  
niidid läbi.

 3 Tagurpidiõmblemise nupp
  Hoidke nuppu vajutatuna, et õmmelda mõned pisted taga-

sisuunas või teha sulgemispisteid madalal kiirusel.
    4   Automaatlukustuse nupp
  Hoidke nuppu vajutatuna, et teha sulgemispisted õmbluse 

lõppu ja õmblemine seejärel peatada.
    5 Nõela üla-/alaasendi nupp
  Vajutage nuppu, et nõel kas ülemisse või alumisse asendis-

se viia. Nõel programmeeritakse peatuma valitud asendis, 
kuni seda nuppu uuesti vajutatakse. LCD ekraanil süttib 
vastav sümbol.

     6 Kiiruse piiraja regulaatorhoob
         Libistage hooba õmblemiskiiruse muutmiseks.
 B. Juhtnupud (vt. lk 33)
  7 Piste pikkuse reguleerimise nupud
  Vajutage nupule, et eelprogrammeeritud pistepikkust regu-

leerida.
  8 Piste laiuse reguleerimise nupud
  Vajutage nupule, et pistelaiust reguleerida.
	 	 9	Režiimivaliku	nupp	piste	/	mustri	valimiseks
  Nupule	vajutades	lülitute	režiimile	Direct,	mille	puhul	saate	

otse valida 10 standardpiste hulgast ühe nupuvajutusega 
või	siirdute	režiimile	Patterns,	mille	puhul	saate	valida	
põhilisi või dekoratiivpisteid ja –mustreid, kasutades num-
brinuppe (valida saab 90 erineva seast). Vaadake leheküljelt 
9 osa „Pistete ülevaade“, kus on juttu pistemustrite plaadist.

10 Peegelpildis tikandi nupp
        Selle nupu abil saab tikkida tikandit peegelpildis.
C. Valikunupud (vt. lehekülg 9)
       11 Nende nupu abil saab valida kas ühe 10 standardpi test
							(režiimis	Direct)	või	sisestada	numbrit,	et	valida	üht
       90-st dekoratiivpistest ja -mustrist.

Masina juhtnupud
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LCD	ekraan	mustrite	otsevalimise	ajal
1 Otse	(Direct)	režiim
2 Mustri number
3 Tagurpidiõmblus
4 Automaatne lukustamine
5 Nõela tõstmine
6 Peegelpildis õmblemine
7 Nööpaugu hoob
8 Pooli kerimine
9 Nõela asend

10 Piste laius
11 Piste pikkus
12 Soovitatud survetald

LCD	ekraan	mustrite	numbrirežiimis	valimise	ajal
13 Tavaline	numbrirežiim	mustrite	valimiseks
14 Mustri number
15 Tagurpidiõmblus
16 Automaatpeatumine
17 Nõela langetamine
18 Peegelpildis õmblemine
19 Piste laius
20 Piste pikkus
21 Soovitatud survetald

LCD ekraan

4

Direct

Patterns

1

16

11

15

12

14

13

21

2

3

4
5 7

8

9

10

20

19

1817

6

Nõela tõstmine Survetalla tõst-
mine

Survetalla lan-
getamine

Sümbolite tähendused
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Standardpisted	otsevalimisega

Grupp B pistemustrid 
numbrilise	valiku	alusel
 (Põhilised ja dekoratiivpisted 
ja –mustrid)

TEADMISEKS: punane osa tabelites näit-
ab, milline on iga piste üks ühik.

Pistete	ülevaade
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Tarvikud

Standardsed	tarvikud
1 Universaalne	survetald 🅣
2 Lukuõmblustald 🅘
3 Nööpaugutald 🅓
4 Overloktald	🅔
5 Salapistetald 🅕
6 Siiditikanditald 🅐
7 Nööbiõmblustald 🅗
8 Hari / õmbluste harutaja
9 Niidirullihoidja

10 Teppimisjuhik
11 Pool (3 tk)
12 Kruvikeeraja	(suur	ja	väike)
13  Nõelte pakk
14 Niidirulli	telje	pehmendusvilt
15 Teise niidirulli telg
16 16	L-kruvikeeraja

Valikulised	tarvikud
17 Nööriõmblustald 🅜
18 Rullpalistuse tald 🅚
19 Teppimistald 🅟
20 Nõelumis- / tikkimistald
21 Krookimistald
22 Kaksiknõel
23 Ülakanga söötetald
24 Tolmukaitsekate õmblusmasinale
25 Laienduslaud

Standardsed	tarvikud

I

F A

D

1

5

9

13

18

23

2

6

10

14

19

24

3

7

11

15

20

25

4

8

12

16

2117

22

Valikulised	tarvikud
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Enne esmakasutamist
Pidage meeles, et elektrivoolu ettevaatamatu käsitsemi-
ne võib põhjustada surmaga lõppeva õnnetuse. Seetõttu 
palun lugege ohutusjuhiste osa leheküljelt 3 ja samuti 
järgnevaid juhiseid:
• Kindlustage, et lapsed ei saaks võimalust õmblusma-

sinaga mängida!
• Liikuv nõel on väga ohtlik, seda ei tohi puudutada!
• Nõela liikumisalas, survetallaga ja nõelaplaadiga 

tehtavad toimingud tuleb teostada vaid siis, kui seade 
on välja lülitatud (pealüliti on asendis 0).

• Eemaldage ja paigaldage niidirulli vaid siis, kui seade 
on välja lülitatud (pealüliti on asendis 0).

• Sujuva õmblemise huvides on eriti oluline, et pool 
oleks õigesti paigaldatud, samuti pool ja ülemine niit 
õigesti niidistatud. Pöörake sellele hoolikat tähelepanu 
ja teostage osade paigaldamine nagu kirjeldatud.

Seadme töökorda seadmine.
Laienduslaua sisemuses asub tarvikute karp.
Laienduslaua saab vasakule välja tõmmata. Sellest leiate 
kinnituse pistemustri plaadi jaoks. Vajutage kinnitus 
seadme käepidemesse küljelt ja vajutage plaat kinnituse 
pilusse.

Enne esmakasutamist
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HOIATUS: Veenduge alati, et seade poleks 
ühendatud vooluvõrku ja et lüliti on asendis 0, 
kui seade pole parasjagu kasutusel ning enne, 
kui hakkate lisaosi külge panema või küljest ära 
võtma (nt nõela vahetama).

Seadme ühendamine toitega
Enne toitega ühendamist veenduge, et kasutuskoha 
elektrivõrgu näitajad on seadme tüübisildil toodud and-
metega vastavuses.

1. Asetage õmblusmasin kindlale tööpinnale.

2. Ühendage jalgpedaali juhe vastavasse pistikupessa.

3. Ühendage seadme toitejuhe vastavasse 2 auguga 
toitejuhtme pistikupessa seadmel.

4. Ühendage toitejuhtme pistik ruumi elektripistiku 
pessa

5. Seadke pealüliti asendisse „-„ (sisse lülitatud).

6. Õmblusmasina kohtvalgustus süttib seejärel põlema.

Väljalülitamiseks seadke pealüliti asendisse 0, seejärel 
eemaldage pistik elektrikontaktist.

Toide
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TÄHELEPANU: Lülitage seade välja pealülitist 
(asendisse 0), enne kui hakkate survetalda 
vahetama.

Survetalla	ühendamine	/	vahetamine
➊	Survetalla	hoidiku	ühendamine
1. Tõstke survetalla sammas (a), tõstes survetalla tõst-

mise hooba.
2. Ühendage survetalla hoidik (b) nagu joonisel.

➋	Survetalla	ühendamine
1. Laske survetalla hoidik (b) allapoole, kuni õnarus (c) on 

otse telje kohal.

2. Tõstke hooba (d).

3. Langetage survetalla hoidikut (b) ja survetald (f) kinni-
tub automaatselt.

➌	Survetalla	eemaldamine
1. Tõstke survetald üles. Tõstke hooba (e) ja survetald 

tuleb küljest ära.

➍	Teppimisjuhiku ühendamine.
1. Teppimisjuhik (g) ühendatakse nii, nagu joonisel. Re-

guleerige selle asend vastavalt sellele, millist palistust 
/ tepingut jms õmblete.

Survetald

b

a

d

c

f
b

e

a

ge

➊

➌

➋

➍
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Pooli kerimine
➊	Paigutage niidirullihoidja niidirulli teljele. Suurte niidi-
rullide puhul paigutage rullihoidja laiem külg niidirulli su-
unas. Väikeste niidirullide puhul paigutage niidirullihoidja 
kitsam pool niidirulli suunas või kasutage väiksemat 
niidirullihoidjat. Kui niidirullil on niidi kinnitamise pilu ühes 
otsas, siis paigutage see niidirulliots paremale poole, et 
niit ei jääks poolimise ajal sellesse pilusse kinni.

➋		Suruge niit niidijuhikusse.

➌		Asetage niit vastupäevasuunaliselt ümber poolikeri-
mise pingutaja (poolimise juhik).

➍	Suunake niidi ots läbi ühe poolil olevatest sisemistest 
aukudest nii nagu joonisel ja asetage tühi pool võllile.

➎	Vajutage pooli paremale.

Pooli kerimine

➊

➌

➋

➎

➍
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Pooli kerimine
➏	Kui poolikerimisvõll on vajutatud paremale, mis ongi 

poolikerimise asend, ilmub vastav sümbol LCD ekraa-
nile. Sümbol kaob LCD ekraanilt, kui poolikerimise võlli 
lükatakse vasakule, mis on õmblemiseks ette nähtud 
asend.

➐		Hoidke niidi otsa kõvasti ühe käega.

➑		Vajutage nupule Start/ Stop või jalgpedaalile.

➒	Pärast seda, kui pool on mõned tiirud pöörelnud, pea-
tage masin ja lõigake niidiots poolis oleva augu ligidalt 
ära. Jätkake poolimist, kuni pool on niiti täis. Mootor 
peatub pooli täitumisel automaatselt. Peatage masin, 
vajutades Start/Stop nupule või laske jalgpedaal 
vabaks. Lükake poolimisvõlli vasakule.

➓	Lõigake niit läbi ja eemaldage pool võllilt.

TEADMISEKS: kui poolimisvõll on parempoolses (poo-
likerimise) asendis (sellest annab märku vastav sümbol 
– lcd ekraanil),       siis masin ei õmble ja käsiratas ei 
ole pööratav. õmblemiseks tuleb poolimisvõll vasakule 
õmblusasendisse lükata (sümbol kaob ekraanilt).

Pooli kerimine

Patterns

➏ ➐

➒

➓

➑
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Pooli sisestamine
Kui pooli sisestate või eemaldate, peab nõel olema 
täielikult üla-asendis, seepärast vajutage nõela tõst-
mise/langetamise nupule. Tõstke ka survetald üles. Siis 
lülitage seade välja.

TÄHELEPANU: Enne pooli sisestamist või 
eemaldamist lülitage seade välja pealülitist 
(asendisse 0).

➊	Rakendage hoob lahti, vajutades hooba paremale 
(noolega näidatud suunas) ja eemaldage läbipaistev 
katteplaat pooli kohalt.

➋		Sisestage pool pooli ümbrisesse, nii et niidi suund 
oleks vastupäeva (noolega näidatud).

➌		Tõmmake niit läbi pilu (A).

➍	Hoidke sõrmega kergelt pooli paigal. Tõmmake niiti 
noolemärgistuse suunas pisteplaadi niidijuhikutesse 
(A-st B-ni).

➎	Juhtige niiti noolemärgistuse suunas pisteplaadi niidi-
juhikutesse (B-st C-ni).

      Üleliigse niidi mahalõikamiseks tõmmake niiti tagasi 
üle lõiketera (punktis C).

➏	Sulgege pooli katteplaat. Esmalt paigaldage katte-
plaadi vasak serv, seejärel vajutage alla parem serv, 
kuni see kinnitub.

Pooli sisestamine

➊

➏

A

A

B

C

B

A

A

B

C

B

A

A

B

C

B

A

A

B

C

B

➋

➌ ➍

➎
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Ülemise niidiga niidistamine
TEADMISEKS: Ülemise niidi niidistamine on väga lihtne. 
On oluline teha see õigesti, sest muul juhul võivad tek-
kida erinevad probleemid õmblemisel.

Esmalt lülitage masin sisse, pealüliti asendisse „-„. Alus-
tage nõela tõstmisega maksimaalsesse üla-asendisse, 
nõela tõstmise ja langetamise nupuga (mitte käsiratta 
abil, sest see muudaks parimat niidistamisasendit). Sa-
muti tõstke survetald hoova abil üles, et pingutuskettad 
vabastada. Seejärel lülitage seade ohutuse pärast välja 
(lüliti asendisse 0) niidistamise ajaks.

➊  Tõstke niidirulli telg üles.

     Pange rullitäis niiti niidirullivõllile nii, et niit tuleb rulli 
eest, seejärel pange rulli kinnitus võllile.

➋  Tõmmake niiti rullilt läbi ülemise niidijuhiku.

Ülemine niit

➊ ➋



18

Ülemise niidiga niidistamine
➌ Juhtige niit ümber niidijuhiku, tõmmates niiti läbi 

niidipingutaja nagu joonisel näha.

➍ Juhtige niit parempoolsesse pilusse ja suunake al-
lapoole.

➎ Seejärel alla ja ümber pingutaja ja üles tagasi.

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

➐ Juhtige niit lameda horisontaalse niidijuhiku taha.

➑ Tõmmake niidi ots läbi nõelaesise eest tahapoole ja 
tõmmake umbes 10 cm võrra välja.

Kasutage nõela niidistajat nõela niidistamiseks. (Kirjeldus 
järgmisel lehel).

Ülemine niit

➌

➎

➍

➏

➐ ➑
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TÄHELEPANU: Seadke 
pealüliti asendisse 0.

OLULINE: Nõel seati eelnevalt kõige kõrgemasse asen-
disse (nõela tõstmise/ langetamise nupuga). Langetage 
survetald.

Nõela niidistaja kasutamine
➊ Langetage nõela niidistaja hoob aeglaselt alla ja 

tõmmake niit läbi niidijuhiku, nagu joonisel ja seejärel 
paremale.

➋ Nõela niidistaja pöördub automaatselt niidistamisa-
sendisse ja niidistaja konks läheb läbi nõelasilma.

➌ Juhtige niit nõela ette.

➍  Hoidke niiti lõdvalt ja laske hoob aeglaselt lahti. Konks 
pöördub ja juhib niidi läbi nõelasilma, moodustades 
aasa.

      Aasast tõmmates saate niidi läbi nõelasilma välja 
tõmmata.

MÄRKUSED:
Nõela niidistaja ei tööta:
– kõverate või vigaste nõelte puhul (vt. lk 27)
– - kui nõel ei ole selle kõrgeimas asendis, kuna konks 

ei lähe teisiti läbi nõelasilma. Seadke alati nõel 
üla-asendisse nõela tõstmise/ langetamise nupu abil. 
Ärge kasutage käsiratast.

– kaksiknõelte puhul (ei kuulu standardvarustusse)

Nõela niidistamine

➊

➌

➋

➍
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Alumise niidi ülestõmbamine
➊ Hoidke ülemisest niidist vasaku käega kinni. Keerake 

käsiratast enda poole (vastupäevasuunaliselt), et nõel 
langeks ja uuesti üles tõuseks.

➋ Tõmmake õrnalt ülaniidist, et pooliniit tuleks nõela-
plaadi avausest üles.

➌ Beide Fadenenden nach hinten unter den Nähfuß 
ziehen.

➍ Einfädelkontrolle für Unterfaden
- Kui pool on õigesti niidistatud siis suundub niit üle 
pooli kerge nurga all (1.).
Väga oluline: kui niit pole sellisel moel näha, siis võib 
õmblemisel suuri probleeme tekkida (niidipinge on 
atäitsa vale ja õmblustöö alaküljele tekivad suured 
niidipusad jne.). Pool tuleb siis uuesti niidistada (lk 16).

Alumise niidi ülestõmbamine

➊

➌

➋

➍
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Niidi lõikamine
➊ Tõstke survetald üles. Eemaldage õmblustöö masin-

ast, tõmmake niidid masina vasakule küljele ja lõigake 
niidilõikaja abil läbi.

      Niidid on lõigatud parajasse pikkusse, mis võimaldab 
järgmise õmblusega alustada.

Kaheastmeline	survetalla	tõstja

➋  Survetalla tõstja tõstab ja langetab survetalda.

➌ Kui õmblete mitut kihti pakse kangaid korraga, saate 
töö juhtimise hõlbustamiseks survetalda tõsta teise 
asendisse.

Survetalla	surve	reguleerimine
➍	Survetalla surve on tehases reguleeritud ja ei vaja 

erilist lisaseadistamist eri kangatüüpide jaoks.  Kuid 
kui peate seda vajalikuks, saate survetalla survet 
reguleerida vastava kruvi keeramisega mingi sobiva 
eseme, näiteks mündi abil.  Väga paksu kanga õmble-
miseks lõdvendage survet, keerates kruvi vastupäeva, 
õhema kanga korral saab survet lisada, keerates kruvi 
päripäeva.

Seadistamine

➍

➊

➋

➌



22

Õmblemisega alustamine

Start/Stop nupp

➊ Nuppu Start/Stop saab kasutada masina käivita-
miseks juhul, kui jalgpedaali pole või seda ei saa 
kasutada. Vajutage nuppu õmblemise alustamiseks, 
siis uuesti õmblemise peatamiseks. Õmbluse alguses 
käib masin aeglasemalt.

➋ Kiiruspiirangu reguleerimise hoovaga saab õmblemise 
kiirust reguleerida.

 Õmblemiskiiruse suurendamiseks libistage hooba 
paremale. Kiiruse vähendamiseks libistage hooba 
vasakule.

Jalgpedaal

➌ Kui masin on välja lülitatud, ühendage jalgpedaali 
pistik masina vastavasse pistkupesasse. 

➍ Lülitage seade sisse ja õmblemise alustamiseks vaju-
tage aeglaselt jalgpedaalile. Õmblemise peatamiseks 
vabastage pedaal.

TEADMISEKS: Kiiruspiirangu reguleerimise seadistus 
piirab masina õmblemiskiirust ka siis, kui kasutate 
jalgpedaali.

TÄHELEPANU: Kui tekib küsimusi masina ühen-
damisel vooluvõrku, pöörduge professionaalse 
elektripaigaldaja poole. Eemaldage seade voo-
luvõrgust, kui seadet parajasti ei kasutata.

Kasutage selle masinaga koos vaid jalgpedaali 
mudelit C-9000.

Õmblemine

➍

➊

➋

➌
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Niidi pinge
– Vaikimisi niidipinge seadistus on 4.
– Pinge suurendamiseks keerake lülitit järgmisele 

numbrile.
– Pinge vähendamiseks keerake lülitit eelmisele num-

brile. Õige niidipinge on hea õmblustulemuse seisuko-
hast oluline.

– Üksainus niidipinge seadistus ei sobi kõikidele piste-
tele ja kangastele.

– Kuid enamik (90%) kogu õmblustööst kasutab niidi-
pinge seadistusi 3 ja 5 vahel (4 on vaikeseadistus).

– Dekoratiivõmbluse jaoks saate alati kenama piste ja 
vähem niidipusasid õmblustöö pahupoolel.

➊ Normaalne niidipinge sirge piste jaoks.

➋ Niidipinge on sirge piste jaoks liiga lõtv. Keerake sea-
distusnuppu suurema numbri peale.

➌ Niidipinge on sirge piste jaoks liiga tugev. Keerake 
seadistusnuppu väiksema numbri peale.

➍ Normaalne niidipinge siksak- ja dekoratiivpiste jaoks.

a) Pealispind
b) Pahupool
c) Ülemine niit
d) Pooliniit

Niidi pinge

➍

➊

➋

➌

a)

b)

c)
d)

a)

b)

c)
d)

a)

b)

c)
d)

a)

b)

c)
d)
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Survetaldade	tabel

Universaalne survetald 
(T)

Põhiline õmblemine, lapitehnika 
pisted, dekoratiivõmblemine, 
kurrutamine, ristpiste jne.

Overloktald (E)

Overlok (kanga ääristamine harg-
nemise vältimiseks

Lukuõmblustald (I)

Lukkude õmblemine

Salapistetald (F)

Salapistetega õmblemine

Nööpaugutald (D)

Nööpaukude õmblemine, nõelu-
mispistetega õmblemine

Rullpalistuse tald (K) 
(valikuline)

Kitsas rullpalistus

Nööriõmblustald (M) 
(valikuline)

Nööri pealeõmblemine

Siiditikanditald (A)

Siiditikandi tegemine

Kaksiknõela	kasutatakse	mõnede	selliste	pistete	puhul,	mis	pakuvad	rohkem	võimalusi.	Rohkem	teavet	saab	osast	„Kaksiknõela	kasutamine“.
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Survetaldade	tabel

Teppimistald (P) (valiku-
line)

Teppimistööd

Ülakanga etteandetald 
(valikuline)

See tald aitab vältida ülemise 
teppimis- või muu raskesti 
käsitsetava ülemise materjalikihi 
ebaühtlast etteannet.

Nõelumis- / tikkimistald 
(valikuline)

Vabaltliikumisega nõelumine, 
tikandid, monogrammide õmb-
lemine

Krookimistald (valikuline)

Krookimine

Nööbiõmblustald (H)

Nööpide õmblemine
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Kokkusobivad	nõelad	/	kangas	/	niit

Kokkusobivad	nõelad	/	kangas	/	niit

9-11 (70-80) Õhemad kangad: õhuke puuvill, vuaal, 
siid, musliin, venivad materjalid, puuvilla-
heegeldised,	trikotaaž,	krepp,	polüester,	
särgi- ja pluusikangad.

Kergema vastupidavusega niit 
puuvillast, nailonist, polüestrist 
või segakiust.

11-14 (80-90) Keskmise paksusega kangad: 
puuvill, purjeriie, topeltkihilised 
kudumid, kergem villane.

Suurem osa niite on saadaval 
keskmise jämedusega ning on 
nende kangaste ja nõeltega 
sobivad.
Sünteetiliste materjalide õm-
blemisel kasutage polüestrist 
niiti.
Naturaalmaterjalidest kangaste 
puhul kasutage puuvillast niiti.
Üla- ja alaniit peavad olema 
alati samad (materjali, jämedu-
se poolest).

14 (90) Keskmise paksusega kangad: 
puuvillalõuend, villane, pakse-
mad kudumid, frotee, teksariie.

16 (100) Raskemad kangad: lõuend, 
villane, telgiriie ja tepitud kan-
gad, teksariie, mööblikangad 
(õhemast keskmiseni).

18 (110) Paksud villased kangad, ülerõivakan-
gad, mööblikangad, mõnd tüüpi nahk ja 
vinüülmaterjalid.

Suure vastupidavusega niit.

MÄRKUSED:
– Üldiselt kasutatakse peenemaid niite ja nõelu õhukeste kangaste puhul; paksemaid 

niite ja jämedamaid nõelu paksemate kangaste õmblemiseks.
– proovige niidi ja nõela sobivust kangaga väikesel proovilapil, mida õmblemisel vaja ei 

lähe.
– Kasutage sama niiti nii rullil kui ka poolil.
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Kanga etteandemehhanism 

TÄHELEPANU: Lülitage seade pealülitist välja ( 
0) asendisse enne, kui hakkate mistahes selles 
osas kirjeldatud toiminguid tegema.

Vahetage nõela regulaarselt, eriti kui see ilmutab kulumi-
se märke ja põhjustab probleeme.
Paigaldage nõel vastavalt juuresolevatele joonistele.

A Laske nõela kinnituskruvi lõdvemale.
B Nõela lapik külg peaks osutama tahapoole.
Sisestage nõel pesasse nii kaugele, kui see läheb.
Pärast uue nõela sisestamist keerake nõela kinnituskruvi 

uuesti kõvasti kinni.
Nõelad peavad olema ideaalses seisukorras.
Probleemid võivad tekkida...:
1 kõverate nõeltega
2 nüride nõeltega
3 kahjustatud nõelaotste tõttu

Kanga	etteandjate	tõstmine	või	langetamine

 

Hoova liigutamine asendisse ▲▲       (b) langetab 
etteandjaid, seda on vaja näiteks nööbi õmble-
misel. Kui soovite tavalisel moel edasi õmmelda, 
libistage hoob asendisse    ▲▲      (a), et etteandjad 
tõsta.

Tehke üks käsiratta täispööre, et etteandjad tõsta. 
Etteandjad ei tõuse, kui käsiratast ei pöörata, isegi 
kui hoob on paremale lükatud.

Nõela	/	kanga	etteandemehhanismi	vahetamine

1 2 3
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Pistetiheduse tasakaalu seadistamine
Dekoratiivpistemustrite,	kirjatähtede,	numbrite	või	
käsitsiõmmeldud	nööpaukude	serv	võib	mõne	kanga	
omaduste pärast olla ebaühtlane, seega saab mustri 
pistetihedust	reguleerida.	Keerake	kruvi	kergelt	kas	+	
või	–	suunas,	kasutades	kruvikeerajat	või	münti.

Regulaator asub lisatarvikute karbi taga – seega on vaja 
tarvikukarp eemaldada. Pisteregulaatori asend peaks 
tavaliselt olema horisontaalne.

Venivpistemustrite	ühtlustamine
A Kui muster on liiga kokkusurutud, korrigeerige seda, 

keerates lülitit suunas -.
B Õige seadistus.
C Kui muster on liiga välja venitatud, korrigeerige seda, 

keerates lülitit suunas +.

Pistetiheduse reguleerimine nööpaugu jaoks
A Kui nööpauk on liiga tihe, keerake regulaatorit suunas 

+.
B Õige seadistus.
C Kui nööpauk on liiga hõre, keerake regulaatorit suunas 

-.

TEADMISEKS: Proovige pistet esmalt proovilapi peal, 
mis on lõigatud samast kangast.

Pistetiheduse tasakaalu seadistamine

➊

➊

➋

➋

➌

➌
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Kõige tähtsamad funktsioonid ühe pilguga
A Nõela üla-/alaasendi nupp
B Automaatlukustuse nupp
C Tagurpidiõmblemise nupp
D Niidilõikuri nupp
E Start/Stop nupp
F Kiiruse piiraja regulaatorhoob

Start/Stop nupp

Masin alustab töötamist, kui vajutatakse Start/Stop nu-
pule ja peatub, kui sama nuppu teistkordselt vajutatakse. 
Kui reguleerida nõela tõstmise / langetamise nuppu 
samal ajal, peatub nõel kõrgeimas asendis.

Masin töötab õmbluse alguses aeglasemas tempos. 
Õmblemise kiirus lisandub tasapisi, kuni jõuab selle 
kiirusseadistuseni, mis valiti kiiruspiirangu regulaatoriga.

Niidilõikuri nupp

Vajutage nupule pärast õmbluse tegemist ja masin 
lõikab niidid läbi.

Juhtimisnupud

➊

➊

➋

➋

A

B

C

D

E

F
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Kõige tähtsamad funktsioonid ühe pilguga

Tagurpidiõmbluse nupp (tagurpidi liikumine)

Valige	mustrid	Direct	otsevalikust	nr	1-5	 	või	
pistemuster	nr	01-06	grupist	B,	kasutades	numbriva-
likut Patterns, Patterns , kui soovite, et saaks õmmelda 
ka tagasisuunaliselt.

Start/Stop nupu kasutamine:
Kui õmblete, kasutades üht neist mustritest või pistetest 
ja vahetult enne seda vajutate tagurpidiõmbluse nuppu, 
siis õmbleb masin tagasisuunaliselt, kuni sedasama 
nuppu uuesti vajutate. Kui tahate teha vaid mõned 
sulgemispisted tagasisuunas, võite vajutada ja hoida 
tagurpidiõmbluse nuppu õmblemise ajal.

Masin õmbleb paar pistet tagurpidisuunas, kuni nupp 
vabastatakse.

Jalgpedaali kasutades:

Kui õmblete, kasutades üht neist mustritest või pistetest 
ja sel ajal vajutate tagurpidiõmbluse nuppu, siis õmbleb 
masin tagasisuunaliselt, kuni nupu vabastate. Kui nupp 
vabastatakse, siis õmbleb masin edasisuunas nagu 
tavaliselt.

Nõuanne: Kui nuppu vajutatakse enne õmblemisega 
alustamist, õmbleb masin kogu aeg tagurpidi kuni nuppu 
uuesti vajutate.

Kui	valite	otsevalikust	mustrid	6-7	või	pistemustrid	
07-15 ja 28-90 grupist B; ning vajutate tagurpidiõm-
bluse nuppu õmblemise ajal, siis õmmeldakse aeglaselt 
mõned tagasisuunalised kinnituspisted enne, kui masin 
automaatselt seiskub (sellisel juhul tuleb masin Start/ 
Stop nupust käivitada).

Juhtimisnupud

Patterns

Patterns

Patterns

➊

➊
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Kõige tähtsamad funktsioonid ühe pilguga

Automaatlukustuse nupp

Kui valitud on otsemustrid nr. 1-4 ja B grupi mustrid nr. 
01-05, ja kui vajutatakse automaatlukustuse nuppu, 
õmbleb masin automaatselt 3 sulgevat pistet, misjärel 
peatub automaatselt.

Kui vajutate automaatlukustuse nuppu lühidalt, õm-
meldakse 3 sulgevat pistet, misjärel masin peatub.

LCD ekraan kuvab sümbolit  kuni masina seiskumi-
seni.

Kui valitud on otsemustrid nr. 5-7 ja B grupi mustrid nr. 
06-15, 28-90 ja automaatlukustuse nuppu vajutatakse 
õmblemise ajal, õmbleb masin 3 sulgevat pistet käesole-
va õmbluse lõpus ja seiskub automaatselt.

LCD ekraan kuvab sümbolit  kuni masina seiskumi-
seni.

Funktsioon tühistatakse, kui vajutate samale nupule 
veelkord või valite mingi muu mustri.

Juhtimisnupud

Patterns

Patterns

Patterns

Patterns

Patterns

Patterns

➋
➋
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Kõige tähtsamad funktsioonid ühe pilguga

3) Nõela üla-/alaasendi nupp

Nõela üla-/ alaasendi nupu vajutusega saate määrata, 
kas nõel peatub õmblemise seiskumisel ülemises asen-
dis või õmmeldavas materjalis.

TEADMISEKS: Vajutage sellele nupule alati enne õmble-
mise alustamist. Õmblemise ajal sellele nupule vajuta-
mine peatab masina.

Nõuanne: Soovitame nõela peatumine seadistada nii, 
et nõel peatuks alumises asendis. Sel moel tungib nõel 
materjali sisse ja ei lase tööl töölaua pealt maha libiseda. 
Niidilõikuri nupu vajutus lõikab niidi läbi ja viib nõela 
automaatselt üla-asendisse.

Vajutage nupule, kuni nool LCD ekraanil osutab ülespoole 
 , et nõel peatuks üla-asendis.

Vajutage nupule, kuni nool osutab allapoole  et nõel 
peatuks madalaimas asendis.

Juhtimisnupud

➌
➌

Patterns

Patterns

Patterns

Patterns
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Patterns

Patterns

Patterns

Kõige tähtsamad funktsioonid ühe pilguga

A Piste laiuse reguleerimise nupud
B Piste pikkuse reguleerimise nupud
C Peegelpildis tikandi nupp
D	Režiimi	valiku	nupp

Piste laiuse reguleerimise nupp (B)
Kui piste on valitud, seadistab masin automaatselt 
soovitatud pistelaiuse, mis kuvatakse numbritena LCD 
ekraanile.
Pistelaiust reguleeritakse pistelaiuse nupu vajutamisega.
Mõnedel pistetel on laius piiratud.

Kitsama piste saamiseks vajutage nuppu -. Laiema piste 
saamiseks vajutage nuppu +. Piste laius on reguleeritav 
vahemikus 0,0-7,0. Mõne piste laius on piiratud.

3) Kui valitud on otsemustrid 1-4 ja B grupi mustrid 
01-05, reguleeritakse nõela asend pistelaiuse regulee-
rimise nuppudega. Hoolitsege, et nõel jääks kõrgeimas-
se üla-asendisse (nõela asendi nupuga seadistatuna 
üla-asendis).

Nupu vajutus (vasakule) liigutab nõela vasakule ja va-
jutus (paremale) viib nõela paremale. Numbrid ekraanil 
vahetuvad vasakpoolse asendi kirjeldamisest (0,0) 
äärmise parempoolse asendiga (7,0). Vaikimisi on nõela 
asend keskmine (3,5).

Juhtimisnupud

➊

➊

➋

➌

➋

➌

Patterns

A

B

C

D
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Kõige tähtsamad funktsioonid ühe pilguga

Piste pikkuse reguleerimise nupud (A)
Kui piste on valitud, seadistab masin automaatselt 
soovitatud pistepikkuse, mis kuvatakse numbritena 
LCD ekraanile. Pistepikkust reguleeritakse, vajutades 
pistepikkuse reguleerimise nuppe.

2) Piste lühendamiseks vajutage nupule -. Pistele pikku-
se lisamiseks vajutage nupule +. Piste pikkus on regulee-
ritav vahemikus 0,0-4,5. Mõne piste pikkus on piiratud

Režiimi	valiku	nupp	pistete	otse	valimiseks	või	pistete	
valimiseks	numbrit	sisestades	(D)
3)	Masinat	sisse	lülitades	kuvatakse	ekraanil	otserežiimi		

.
Otserežiimis	saab	valida	10	standardpiste	vahel,	va-
jutades pistele vastavat nuppu. Pistemuster on näha 
nuppude kõrval.

Kui soovite valida üht 90 mustrist ja dekoratiivpistest, 
grupist B, peate vajutama nuppu  et siseneda num-
brivaliku	režiimile.	Ekraanil	kuvatakse	sümbolit	Patterns.	
Patterns  .
Režiimis	Patterns	võite	valida	ühe	90-st	mustrist	või	
dekoratiivpistest, sisestades sellele vastava numbri.
Otserežiimile	  naasmiseks vajutage nuppu  . 
uuesti.

	 10	standardpiste	otsevalimise	režiim.

Patterns 	 Numbrivaliku	režiim,	mustri	või	dekoratiivpiste	
valimiseks 90 võimaluse hulgast B grupis (vt. lk 
9.)

Juhtimisnupud

➊

➋

➌

Patterns

Patterns

➊

➋

➌
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Kõige tähtsamad funktsioonid ühe pilguga

Peegelpildis tikandi nupp (C) (vt.lk 67)
Mustreid nr. 1-7 otsevalikust ja B grupi mustreid nr. 
01-05 ning 28-90 saab õmmelda peegelpildis   nupu 
vajutusel õmmeldakse valitud piste kujutis peegelpildis.
LCD ekraanil kuvatakse, et valitud on peegelpildis õmble-
mine ja masin jätkab mustri õmblemist peegelpildis, kuni 
peegelpildis tikandi nuppu uuesti vajutatakse, funktsioo-
ni tühistamiseks.
Kui peegelpildis õmblemise sümbol LCD ekraanilt kaob, 
jätkatakse mustri õmblemist tavalisel moel.
Kui muudate mustri seadistus, tühistub ka peegelpildis 
õmblemise funktsioon. Kui vajate peegelpildis mustrit, 
vajutage taas peegelpildis tikandi nuppu.  

Juhtimisnupud
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Standardpistete	valimine	otse	ja	mustrite	valimi-
ne numbrinuppudega.

Standardpistete	otsevalimise	režiim
Kui	režiimiks	on	valitud	  , võite valida pisteid, mis 
on nuppude kõrval, vajutades lihtsalt vastavat nuppu.

Numbrinupud	mustrite	ja	dekoratiivpistete	valimiseks	
(B grupp)
Kui	režiimiks	valitakse	Patterns,		 Patterns  võite valida 90 
piste hulgast, grupist B. Sisestage soovitud pistemuster, 
vajutades vastavaid kahekohalise numbri nuppe.

Mustriplaat, mille võite masina peale paigaldada, annab 
teile ülevaate mustritest ja neile vastavatest numbri-
test. Juhendi 9. leheküljel leiate ülevaate saadaolevatest 
pistetest ja mustritest.

Valikunupud

Direct

Direct

A

A Valikunupud
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Nurkade õmblemine
1. Peatage masin, kui jõuate õmblustöö nurgani.
2. Langetage nõel kangasse käsitsi või vajutades nõela 
üla-/ alaasendi nuppu.
3. Tõstke survetald üles.
4. Kasutades nõela pöördteljena, pöörake kangast 90° 
võrra.
5. Langetage survetald ja jätkake õmblusega.

Tagurpidiõmblus
Tagurpidisuunas õmblemist kasutatakse õmbluse otste 
kinnitamiseks õmbluse alguses ja lõpus.
Vajutage tagurpidiõmbluse nuppu ja õmmelge 4-5 
pistet.
Nupu vabastamisel jätkab masin õmblemist tavapärases 
suunas.

Vabajalg
Vabajalg on mugav torukujuliste esemete (püksisäär, 
varrukas) õmbluste tegemisel. Õmbluslaud on eemalda-
tav, kui lükkate seda vasakule.

Nõuanded õmblemiseks

➊

➊

➋

➋

➌

➌
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Laienduslaua kasutamine
Laienduslaud on valikuline lisavarustuse osa.
1. Tõmmake ära õmbluslaud ja tarvikute karp, libistades 

neid vasakule.
2. Noolega näidatud suunas sirutage välja laienduslaua 

jalg.
3. Ühendage laienduslaud masinaga, nii et laua punkt A 

satub masina punkti B.

Paksu kanga õmblemine
Universaalse 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, nagu 
näiteks ühenduste üleõmblemisel teksamaterjalist 
rõivail.
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 paksu koha kõrvale paigutada teise tüki sama 
paksu kangast nagu joonisel. Või toetage survetalda 
kangast ette andes käega ning õmmelge kokkumurtud 
külje suunas.

C Tükk pappi või paksu kangast

Nõuanded õmblemiseks

➊

➊

➋

➋

1. 2.

3.

C



39

W

Nõela asendi ja piste pikkuse muutmine.

Nõela asendi muutmine
1) Seadistused on kasutatavad vaid otsevaliku mustrite 
nr 1-4 või B grupi mustrite nr 01-05 korral. Eelseadista-
tud asend on 3,5 ehk keskmine. Kui vajutate pistelaiuse 
seadistusnuppu -, liigub nõel vasakpoolsesse asendisse. 
Kui vajutate pistelaiuse seadistusnuppu +, liigub nõel 
parempoolsesse asendisse. LCD ekraanil näitavad punk-
tiirmärgistus ja number nõela asendit.

Piste pikkuse muutmine
2) Piste lühendamiseks vajutage pistepikkuse regu-
leerimise nupule -. Pistele pikkuse lisamiseks vajutage 
nupule +. Üldine praktika on, et mida paksem kangas, 
mida jämedam nõel ja niit, seda pikem piste.

Nõela asend ja piste pikkus.

➊

➊

➋

➋

T

B-05
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B-08
Siksakpisted

Piste laiuse reguleerimine
Pistelaius siksakpiste puhul on maksimaalselt 7,0; sa-
mas võib seda vähendada enamiku pistete puhul. Laius 
lisandub või väheneb, kui vajutate pistelaiuse reguleeri-
mise nuppe + või -, vahemikus 0,0 – 7,0.

Piste pikkuse reguleerimine
Siksakpiste tihedus suureneb, kui piste pikkus jõuab 
väärtuseni 0,5.
Ilusad siksakpisted saavutatakse tavaliselt vahemikus 
1,0 -2,5.
Suletud siksakpistet ehk siis üksteise vahetus läheduses 
asuvaid siksakpisteid nimetatakse ka siiditikandiks.

Siksakpisted

➊

➊

➋

➋
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Venivpisted
Venivpisted on tugevad ja elastsed ning venivad koos 
kangaga, ilma seejuures katkemata. Sobib kootud või 
punutud materjalide korral. Piste on hea ka vastupida-
va kanga, näiteks teksariide ühendusõmblusena. Neid 
pisteid saab kasutada ka dekoratiivsete pealispistetena.

A	Venivpisted

B Sirged pisted

2) Sirget venivpistet saab kasutada kolmekordse tuge-
vdusena venivate ja vastupidavust vajavate õmbluste 
jaoks.

Venivpisted

➊

➊

➋

➋

A

B
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Overloktald
➊	Vahetage survetald overloktalla vastu.
➋	Õmmelge, hoides kangast kangaäärega vastu over-

loktalla juhtäärikut.

TÄHELEPANU: Overloktalda tuleks kasutada 
vaid koos otsevalitavate mustritega nr 5 ja 7. 
Ärge seadistage pistelaiust väiksemaks kui 5,0, 
kuna võib juhtuda et nõel lööb vastu survetalda 
ja murdub (ka muude mustrite või muu laiusega 
pistete puhul).

Universaalne	survetald
➌	Vahetage survetald universaaltalla vastu.
➍	Overloki õmblemine piki äärt nii, et nõel käib vahepeal 

üle kanga ääre paremal pool.

Overlokpisted

E

T

B-10

➊

➌

➋

➍
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B-12B-11

F

B-12B-11

F

B-12B-11

F

B-12B-11

F

Salapisted

B-11: Salapisted lõimekangastele

B-12: Salapisted venivatele kangastele

TEADMISEKS: Salapistete õmblemine nõuab harjuta-
mist. Tehke esmalt proovilapp.

➊		Voltige kangas nii nagu joonisel näidatud, pahupoole-
ga ülespoole.

➋		Asetage kangas survetalla alla. Keerake käsiratast 
vastupäevasuunaliselt, kuni nõel täielikult vasakule 
liigub. See peaks läbistama kanga kokkumurtud osa. 
Kui ei läbista, seadistage pistelaiust sellele vastavalt.

➌	Reguleerige juhtäärikut (b), keerates nuppu (a) nii, et 
juhtäärik ainult puudutab kokkumurtud osa äärt.

➍		Õmmelge aeglaselt, juhtides kangast piki ääriku ser-
va.

➎	Keerake kangas ümber.

A Pahupool

B Overlokpisted

Salapisted

➊ ➌➋

➍ ➎

A
B

A
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Nööpide õmblemine

➊		Valige mustrite grupp B seast nr 26 - nööbiõmblu-
spiste. Vahetage survetald nööbiõmblustalla vastu. 
Liigutage kanga etteandemehhanismi hooba asendis-
se ▲▲  , et mehhanism laskuks alla.

➋		Paigutage töö survetalla alla. Asetage nööp soovitud 
asukohta, langetage survetald.

➌	Reguleerige pistelaius väärtusele 2,5-4,5, vastavalt 
nööbi aukude omavahelisele vahemaale.

➍	Keerake käsiratast, et näha, kas nõel läbib puhtalt 
nööbi aukusid vasakul ja paremal.

➎	Enne õmblema hakkamist vajutage automaatlukustu-
se nuppu, et õmmelda automaatselt paar kinnitavat 
pistet nii õmbluse alguses kui ka lõpus.

      Kui nööp peab olema pikema niidi (varre) otsas, 
paigutage traagelnõel nööbi peale nagu joonisel ja 
õmmelge.

➏		4 auguga nööpide puhul õmmelge esmalt esimesed 
2 auku läbi, siis nihutage tööd ja õmmelge ka teised 
augud läbi.

Nööpide õmblemine

H

B-26

H

B-26 H

B-26

H

B-26

➊

➌

➋ ➍

➎ ➏
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Nööpaugu õmblemine

B-16: Õhukeste kuni keskmiste kangaste jaoks
B-17:	Õhukeste	või	keskmiste	kangaste	jaoks
B-18:	Õhukeste	või	keskmiste	kangaste	jaoks
B-19: Paksemate kangaste jaoks
B-20: Teksastele ja pükstele
B-21: Jämedast kangast teksastele ja stretšmaterjalile
B-22: Stretšmaterjalile

TEADMISEKS: Enne nööpaugu õmblemist oma tegeliku-
le õmblustööle, tehke proov samast materjalist proovi-
lapil.

➊	Märkige kangale nööpaugu asukoht. Nööpaugu mak-
simaalne pikkus on 3 cm (1 3/6“). (Nööbi diameetri ja 
paksuse summa).

➋	Ühendage nööpaugutald, siis tõmmake välja nöö-
bihoidmisplaat ja sisestage nööp. Nööpaugu suurus 
tehakse kindlaks nööbi järgi, mis plaadile sisestati. 
Niit peaks minema läbi avause survetallas ja olema 
paigutatud survetalla alla.

Nööpaugu õmblemine

D

B-17

B-22

B-21

B-19

B-20

B-16

B-18

D

B-17

B-22

B-21

B-19

B-20

B-16

B-18 D

B-17

B-22

B-21

B-19

B-20

B-16

B-18

➋

➊
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Nööpaugu õmblemine

➌	Valige nööpaugu piste. Reguleerige piste laius ja piste 
pikkus, soovitud laiuse ja tiheduse saamiseks. Paigu-
tage kangas presstalla alla, nii et keskjoone märgistus 
oleks kohakuti nööpaugutalla keskmega. Langetage 
survetald.

➍	Langetage nööpauguhoob, kindlustades et see asub 
nööpaugutalla kinnituse taga, nagu joonisel.

➎	Hoidke ülaniidist kergelt kinni ja alustage õmblemist.

TEADMISEKS: Liigutage kangast käsitsi ettevaatlikult. 
Enne peatumist õmbleb masin automaatselt ühe 
kinnituspiste pärast nööpaugu valmimist.

Tähelepanu:	Kui	valite	nööpaugu	mustrit,	kuvatakse	
LCD ekraanil sümbolit  , et oleks meeles nööpaugu-
hoob alla lasta.

Nööpaugu õmblemine

Patterns

Patterns

Patterns

➌ ➍

Patterns

➎

A
A Alguspunkt
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Nööpaugu õmblemine

➏	Nööpauke õmmeldakse survetalla eesmisest otsast 
tahapoole nagu näidatud.

➐	Lõigake nööpaugu keskele õmbluste harutamistar-
vikuga pilu, olles ettevaatlik et mõnda niitidest kum-
malgi pool ei katkesta. Kasutage piirajana nööpnõela, 
siis ei ole ohtu liiga palju lõigata.

Nööpaugu õmblemine

B-16

B-22B-21

B-17 B-19

B-20 B-18

B-16

B-22B-21

B-17 B-19

B-20 B-18

➐

➏
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Nöörääristusega nööpaukude tegemine
Nöörääristusega nööpaugu õmblemiseks haakige tuge-
vamat niiti või nööri nööpaugutalla alla.

➊	Ühendage nööpaugutald ja haakige nöör nööpaugu-
talla alaküljele. 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.

➋	Kui õmblustöö on valmis, tõmmake ääristusnöör pin-
gule ja lõigake ära selle liigne osa.

TÄHELEPANU! On soovitatav, et kasutaksite kangaste 
vahepeal tugevdusriiet.

Nööpaugu õmblemine

➋

➊
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B-27

2mm

Patterns

Tugevdusõmblus

➊	Tugevdusõmbluse jaoks valige mustrite grupp B seast 
nr 27. Vahetage survetald nööpaugutalla vastu.

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

➌	Paigutage kangas nii, et nõel oleks 2 mm (1/16“) 
eespool sellest, kus soovite õmblemisega alustada, siis 
langetage tald.

A A Alguspunkt

➍	Juhtige ülemine niit survetallas olevast august läbi. 
Tõmmake nööpauguhoob alla. Nööpaugu hoob 
paigutatakse nööpaugutalla kinnituse taha. Hoidke 
ülemisest niidist tasakesi kinni ja alustage õmblemist.

➎	Nii õmmeldakse tugevdusõmblused.

➏	Näitena on joonisel kujutatud taskunurkadele tugev-
dusõmbluste tegemist.

Tugevdusõmblus

➋
➊

D

B-27

2mm

Patterns

D

B-27

2mm

Patterns

D

B-27

2mm

Patterns

➍

➌

➎ ➏

A



50

A

B-23

Patterns

A

B-23

Patterns

A

B-23

Patterns

A

B-23

Patterns

Auguääristuspiste

➊	Auguääriste tegemiseks jaoks valige mustrite grupist 
B muster nr 23. Ühendage survetald A.

➋	Vajutage pistelaiuse reguleerimiseks nuppe - või +, 
augu suuruse järgi.

Augu suurus:
A Suur: 7,0 mm (1/4“)
B Keskmine: 6,0 mm (15/ 64“).
C Väike: 5,0 mm (3/16“).

➌	Langetage nõel kangasse piste alguses ja langetage 
seejärel tald. Kui õmblemine on valmis, teeb masin 
automaatselt tugevduspisted ja peatub. 

➍	Tehke auguraua abil avaus auguääristuse keskele. 
Seadmega ei ole kaasas augulöömisrauda.

Auguääristuspiste

➋➊

➍➌
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B-24 B-25

D

NOTE
Make no
gap here

Patterns

B-24 B-25

D

NOTE
Make no
gap here

Patterns

Nõelumispiste

➊	Nõelumise jaoks valige mustrite grupp B seast mus-
trid nr 24 või 25. Vahetage survetald nööpaugutalla 
vastu.

➋	Traageldage ülakangas ja tugevduskangas omavahel 
kokku. Valige mustri laius pistelaiuse valimise nuppu-
dega. Langetage survetald rebendi keskele.

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

➍	Nõelumisvahemiku suurus on muudetav. Maksimaal-
ne pistepikkus on 2,6 cm (1“) ja maksimaalne piste 
laius 7 mm (9/32“).

a Nõelumismustri pikkus

b Nõelumismustri laius

Nõelumispiste

➋

➍
➌

B-24 B-25

D

NOTE
Make no
gap here

Patterns

B-24 B-25

D

NOTE
Make no
gap here

Patterns

➊
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2mm

Nõelumispiste

➎	Paigutage kangas nii, et nõel oleks 2 mm (1/16“) 
eespool sellest, kus soovite nõelumisega alustada, 
siis langetage tald.

TÄHELEPANU: Lukuõmblustalla kasutamisel tuleb valida 
ainult sirged pisted. Tuleb olla ettevaatlik, valides nõela 
asendit (valige 3,5 ehk keskmine asend), kuna nõel võib 
tabada survetalda ja õmmeldes murduda, kui nõela 
asend on keskmest väljas või valitakse muu piste peale 
sirge.

➏	Juhtige ülemine niit survetallas olevast august läbi. 
Tõmmake nööpauguhoob alla. Nööpaugu hoob 
paigutatakse nööpaugutalla kinnituse taha. Hoidke 
ülemisest niidist tasakesi kinni ja alustage õmblemist.

Tähelepanu: Kui valite nööpaugu või nõelumise mustri, 
kuvatakse LCD ekraanil sümbolit  et oleks meeles 
nööpauguhoob alla lasta.
➐	Nõelumispisteid õmmeldakse survetalla eesmisest  
      otsast tahapoole, nagu näidatud.

➑	Kui nõelutav ala on liiga suur, võite õmmelda mitu 
erinevat korda, et saavutada õige tulemus.

Nõelumispiste

➏

➑➐

➎

2mm

2mm

2mm
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5 cm

I

1

5 cm

I

1

5 cm

I

1

5 cm

I

1

5 cm

I

1

5 cm

Luku paigaldamine

TÄHELEPANU: Lukuõmblustalla kasutamisel 
tuleb valida ainult sirged pisted. Tuleb olla 
ettevaatlik, valides nõela asendit (valige 3,5 
ehk keskmine asend), kuna nõel võib tabada 
survetalda ja õmmeldes murduda, kui nõela 
asend on keskmest väljas või valitakse muu 
piste peale sirge.

➊	Traageldage tõmbluku jaoks sobiv avaus riidesemel 
parajaks.

➋	Pressige õmblusvaru maha. Paigutage lukk esiküljega 
allapoole õmblusvaru peale, nii et lukuhambad oleks 
vastu õmblusjoont. Traageldage lukk esemele kinni.

➌	Ühendage masinaga lukuõmblustald. Ühendage sur-
vetalla telje parem pool hoidikusse, kui luku vasakut 
poolt õmblete.

➍	Ühendage survetalla telje vasak pool hoidikusse, kui 
luku paremat poolt õmblete.

➎	Õmmelge kinni luku vasak pool, alates alumisest luku 
otsast kuni ülemiseni.

➏	Õmmelge üle alumise otsa ja luku parempoolse külje. 
Eemaldage traagelniidid ja pressige.

Luku paigaldamine

➏

➌➊ ➍➋

➎
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Äärega kaetud luku paigaldamine

➊	Traageldage tõmbluku jaoks sobiv avaus riidesemel 
parajaks.

➋	Voltige vasak õmblusvaru maha. Keerake alla parem-
poolne õmblusvaru, et moodustuks 3mm (1/8“) volt.

➌	Ühendage masinaga lukuõmblustald. Ühendage sur-
vetalla telje parem pool hoidikusse, kui luku vasakut 
poolt õmblete. Ühendage survetalla telje vasak pool 
hoidikusse, kui luku paremat poolt õmblete.

➍	Ühendage survetalla telje vasak pool hoidikusse, kui 
luku paremat poolt õmblete.

➎	Keerake riideeseme parem pool peale, õmmelge üle 
luku alumise otsa ja luku parempoolse külje.

➏	Peatuge umbes 5 cm(2“) kaugusel luku ülemisest 
otsast. Eemaldage traageldus ja avage lukk. Õmmelge 
õmblus lõpuni.

Luku paigaldamine

➏

➌➊

➍

➋

➎
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Kitsas rullpalistus

 * Rullpalistuse tald on valikuline lisatarvik.

➊	Voltige kanga äär umbes 3 mm (1/8“) võrra, seejärel 
veelkord 3 mm (1/8“), umbes 5 cm (2“) jagu piki kanga 
äärt.

➋	Langetage nõel kokkuvolditud osasse, keerates 
käsiratast enda suunas ja langetage survetald. Tehke 
mõned pisted ja tõstke survetald. Paigutage kanga-
volt rullpalistustalla spiraalsesse avausse. Liigutage 
kangast ette ja taha, kuni volt moodustab rulli.

➌	Langetage survetald ja alustage õmblemist, juha-
tades kanga lõikeäärt aeglaselt rullpalistustalla ees 
vähehaaval talla rullivasse ossa.

Kitsas

➌

➊

➋
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Nööri pealeõmblemine

Kangaste kaunistustena ühe kuni kolme nöörkaunistuse 
pealeõmblemiseks. Puuvillast tikkimisniit, mulinee või 
peenvillane tikkimisniit on nöörkaunistusteks sobivad.

 * Nööri pealeõmblustald on valikuline lisatarvik.

Ühe nööri pealeõmblemine

➊	Märkige kangale nöörkaunistuse piirjoon. Sisestage 
kaunistuseks kasutatav nöörmaterjal survetalla kes-
kel asuvasse renni paremal poolel asuva ava kaudu. 
Tõmmake nööri umbes 5 cm (2“) võrra talla tagant 
välja. Survetallas olev renn hoiab nöörkaunistust 
paigal, seni kuni nöör pistetega kinnitatakse.

Valige kinnituspiste ja reguleerige pistelaius, nii et pisted 
kataks ainult nöörkaunistuse osa. Langetage sur-
vetald ja õmmelge aeglases tempos, juhtides nööri 
piki märgistusjoont.

Kolmekordne nöörkaunistus

➋	Lükake õmblemisniiti vasakule poole ja sisestage 
kolm kaunistusnööri survetalla renni ning tõmmake 
umbes 5 cm võrra talla tagant välja. Valige kinnitu-
spiste ja reguleerige pistelaius, nii et pisted kataks 
ainult nöörkaunistuste osa. Langetage survetald ja 
õmmelge aeglaselt, juhtides nööre piki märgistus-
joont.

Nööri pealeõmblemine

➊ ➋
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Siiditikandi tegemine

Siiditikandi talda saab kasutada siiditikandi ja dekorati-
ivpistete tegemiseks. Sellel tallal on alaküljel avaus, mis 
võimaldab tihedaid pisteid vabalt üksteise kõrvale teha.

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 pikkuse 
ja laiuse.

TEADMISEKS: Õmmeldes väga õhukesi kangaid, on 
soovitatav et kasutataks pahupoolel tugevduskangast 
või stabilisaatorit.

Siiditikandi tegemine

A

5 B-28 B-30 B-31 B-32 B-33 B-34 B-35 B-36 04-B93-B83-B73-B92-B

A

5 B-28 B-30 B-31 B-32 B-33 B-34 B-35 B-36 04-B93-B83-B73-B92-B



58

Teppimisjuhik

 * Teppimistald on valikuline lisatarvik.

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

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

Teppimisjuhik

P

1

➊

➋
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Krookimine

*    Krookimistald on valikuline lisatarvik.

➊	Eemaldage survetalla hoidik ja ühendage krooki-
mistald. Paigutage kroogitav tekstiil survetalla alla. 
Õmmelge üks pisterida. Need pisted tekitavad auto-
maatselt riide krookimist. Reguleerige ülemise niidi 
pinget, et saavutada krookimise soovitud tihedus. 
Vähem niidipinget annab tulemuseks pehmemad 
krooked, rohkem niidipinget jällegi täidlasemad krook-
ed. Pistepikkuse valimisega saab samuti krookimisti-
hedust reguleerida. Mida pikem on piste pikkus, seda 
täidlasemad krooked saadakse.

➋ Krookimine ja krooke külgeõmblemine ühe toi-
minguga. Vaadake krookimistalda, sellel on põhja all 
pilu. Selle pilu abil saab alumist riidekihti samal ajal 
krookida, kui õmblete kaht riidekihti omavahel kokku 
– näiteks värvlit kleidile. Eemaldage survetalla hoidik 
ja ühendage krookimistald. Paigutage kroogitav teks-
tiil parema poolega üles krookimistalla alla. Paigutage 
teise kanga kiht parema poolega alla, talla pilusse. 
Õmmelge kaks riidekihti kokku nii, nagu joonisel 
kujutatud.

TEADMISEKS: kui katsetate kroogete seadistusi, soo-
vitud krooketiheduse saamiseks, võtke vähemalt 25 cm 
pikkused proovilapid. see teeb reguleerimise kergemaks. 
proovige krookeid alati sama materjali peal, mida tegeli-
kus töös kasutate ja piki sama lõimesuunda.

TEADMISEKS: Õmmelge aeglase kuni keskmise kiiruse-
ga.

Krookimine

1

1

1

➊ ➋

➌
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A

B-14 B-15

Kurrutamine

➊	Kasutage universaalset survetalda sirgete, kõrvutia-
setsevate 1 cm (3/8“) pistetega õmbluste tegemi-
seks. Kasulik oleks vähendada ülemise niidi pinget, nii 
et poolilt tulevat niiti oleks hiljem võimalik sikutada 
kanga krookimiseks.

➋	Siduge niitide otsad õmbluse ühes otsas kokku. 
Tõmmake alumistest niitidest kangas krookesse ja 
jaotage krooked ühtlaselt. Siduge niidiotsad ka teises 
õmbluse otsas kinni.

➌	Vähendage vajadusel pinget ja õmmelge sirgete õm-
bluste vahele dekoratiivpistetega read.

➍	Tõmmake krookimisniidi õmblustööst välja.

Kurrutamine

➌

➊

➍

➋
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Vabaliikumisega pisted (tikandid, nõelumine, 
monogrammiõmblus)

* Nõelumistald on valikuline lisatarvik.

➊	Liigutage kanga etteandemehhanismi hooba asendis-
se ▲▲  (b), et mehhanism laskuks alla.

➋	Eemaldage survetalla hoidik, lisage nõelumistald 
survetalla hoidiku telje külge. Hoob (a) peaks asetse-
ma nõela kinnituskruvi (b) taga. Suruge nõelumistalda 
tihedalt nimetissõrme abil külge ja keerake kruvi (c) 
kinni.

Nõelumine

TEADMISEKS: Vabaliikumisega nõelumist tehakse 
ilma, et õmblusmasina enda etteandesüsteem töötaks. 
Kanga liigutamist juhib täielikult õmblusmasina kasutaja, 
kõige parem kui kasutab tikkimisraami (ei kuulu seadme 
komplekti). Õmblemiskiiruse ja kanga liikumise juhtimist 
teostab kasutaja.

➌	Esmalt õmmelge augu äärte ümbert, et kinnitada 
kangalõimed. Siis nõeluge üle nõelutava ala, liiguta-
des tikkimisraami nõela all edasi ja tagasi. Katke igast 
äärest augu ääristusõmblus, hoides pistejooned oma-
vahel ligistikku ja ühtlase pikkusega. Kui auk kangas 
on täidetud, keerake tööd veerand pööret ja õmmelge 
ka teistpidised pisted.

Vabaliikumisega pisted

➌

➊ ➋
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Vabaliikumisega pisted (tikand, nõelumine, mo-
nogrammiõmblus)

Tikandid
Õmmelge piki tikandimustri välimist piirjoont, kasutades 
tikkimisraami liigutamist. Valige siksakpiste muster ja 
reguleerige piste laius nagu soovitud. Õmmeldes hoidke 
ühtlast õmblemiskiirust. Täitke kujutis tikandiga, alates 
välisäärest ja liikudes sissepoole. Hoidke pisted ükstei-
se kõrval tihedana. Pikemad pisted saab, kui liigutada 
tikkimisraami kiiremini ja lühemad pisted saab, kui raami 
aeglasemalt liigutada. Kinnitage tikand sulgemispistete-
ga, vajutades õmblemise lõppedes automaatlukustuse 
nupule.

Monogrammiõmblus
Valige siksakpiste muster ja reguleerige piste laius nagu 
soovitud. Õmmelge ühtlase kiirusega, liigutades tikki-
misraami aeglaselt piki kangale märgitud kirjatähti. Kui 
kirjatäht on valmis, kinnitage tikand sulgemispistetega, 
vajutades automaatlukustuse nupule. 

* Seadmega ei ole kaasas tikkimisraami.

Vabaliikumisega pisted

➊

➋

➊

➋
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Ülakanga söötetald

* Ülakanga söötetald on valikuline lisatarvik.

TEADMISEKS: Proovige alati esmalt õmmelda ilma 
ülakanga söötetalla abita, mida tuleks kasutada vaid 
äärmisel vajadusel. Lihtsam on juhtida kangast ja teil on 
ka õmblusest parem ülevaade, kui kasutate standardset 
survetalda. Õmblusmasinal on esmaklassiline pistete 
kvaliteet, mis sobib laias valikus tekstiilidele alates õr-
nast sifoonkangast kuni mitmekihilise teksariideni välja. 
Ülakanga söötetald võrdsustab mitmekihilise kanga alu-
miste ja pealmiste kihtide etteannet. See aitab eri kan-
gakihtide ruutude ja mustrite kokkusobitamisel. Tarvik on 
abiks ka raskesti käsitsetava kanga või karvasema kanga 
nagu samet ja velvet, ebaühtlase etteande vältimisel.

➊	Tõstke survetalla sammas, tõstes survetalla tõstmise 
hooba.

➋	Eemaldage survetalla hoidik, keerates vastupäeva 
lahti survetalla samba kinnituskruvi.

➌	Ühendage masinaga ülakanga söötetald järgnevalt:  
- Pulk (a) peab mahtuma/ sobituma nõelakinnituskru-
vi (b) kohale.  
- Libistage kinnitust (c ) vasakult paremale, nii et see 
sobituks ümber survetalla samba.  
- Langetage survetalla sammas.  
- Paigaldage ja keerake päripäeva kinni survetalla 
kinnituskruvi.  
- Kontrollige, et nii nõela kinnituskruvi kui survetalla 
kinnituskruvi oleks korralikult kinni.

➍	Tõmmake pooliniit üles ja suunake nii pooli- kui ka 
ülaniidi otsad ülakanga söötetallast tahapoole.

Ülakanga söötetald

➊

➌

➋

➍

1

c

a

b

1

c

a

b

1

c

a

b

1

c

a

b

1

c

a

b
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B-13 Ristpistes ühendusõmblus

➊	Eraldage kangaste kokkumurtud ääred umbes 4 mm 
(1/8“) võrra ja traageldage nende alla õhuke paber või 
veeslahustuv stabilisaatorileht.

➋	Joondage survetalla kese kahe paralleelse kanga 
omavahelise keskjoonega ja alustage õmblemist.

➌	Õmblemise järel eemaldage tugevduspaber ja traa-
gelniidid.

A Õhuke paber
B Traagelniit

Ristpistes ühendusõmblus

➊

➌➋

A
B
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65-B41-B31-B B-15 B-41 Dekoratiiv-pealispisted

➊	Paigutage kaks kangast, paremad pooled koos ja 
õmmelge sirge õmblusega kinni.

➋	Avage õmblusvaru ja pressige laiali.

➌	Nüüd keerake kangaste parem pool ülespoole ning 
paigutades survetalla ühendusõmbluse keskjoonele, 
õmmelge õmblus dekoratiivpistetega üle.

Dekoratiiv-pealispisted

➊

➌

➋
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Lainelise palistuse õmblemine

➊	Voltige kangas kokku parema poolega sissepoole. 
Õmmelge piki kokkuvolditud äärt nagu joonisel ku-
jutatud.

➋	Lõigake kangas piki õmblust, jättes 3 mm (1/8“) õm-
blusvaru. Sälgutage õmblusvaru.

➌	Pöörake kanga parem pool väljapoole ja lükake laine-
line äär välja ning pressige.

Laineline ääristikand

➊	Õmmelge piki palistusjoont.

➋	Lõigake kangas piki kinnitusõmbluse äärt vähemaks, 
hoolitsedes selle eest, et õmblusniiti läbi ei lõikaks.

Laineline tikand

➊

➊

➌➋

➋
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Patterns

Tikkimine peegelpildis
– MÄRKUSED: 
– Otsemustreid 8/ 9/ 10  ega B grupi mustreid 

nr.16 -27 ei ole võimalik peegelpildis õmmelda. 
– Peegelpildis tikitud mustreid saab teiste mustritega 

kombineerida.

➊	Valige muster välja.

➋	Peegelpildis tikkimise nupu vajutusel hakkab LCD 
ekraan kuvama vastavat sümbolit   .

➌	Alustage õmblemist Start/Stop nupu vajutuse või 
jalgpedaali vajutusega, valitud muster õmmeldakse 
peegelpildis.

A Tavaline muster

B Peegelpildis õmmeldud muster

Tikkimine peegelpildis

➊

➋

➌
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Kaksiknõela kasutamine

* Kaksiknõel on valikuline lisatarvik.

➊	Paigaldage kaksiknõel.

TEADMISEKS: Kasutades kaksiknõela, tuleb kasutada 
universaalset survetalda  🅣 , olenemata sellest, ms 
tüüpi õmblemismeetodit kasutatakse. 

Kasutatava kaksiknõela nõelte omavaheline kaugus võib 
olla maksimaalselt 2 mm.

➋			Järgige niidistamisel ühe nõela niidistamise juhiseid, 
kasutades horisontaalse niidirulli telge. Niidistage vasak 
nõel.  
Paigutage abiniidirulli telg (kaasas tarvikuna) abiniidirulli 
telje avasse masina peal. Niidistage muud kohad, veen-
dudes et niit läbib kõik punktid ja niidistage parempoolne 
nõel.“

➌				Kumbki nõel niidistatakse eraldi.

TEADMISEKS: Kindlustage, et kaks niiti, mida kaksiknõe-
laga kasutatakse, oleks sama jämedusega. Erinevaid 
värve võib kasutada.

➍	Enne õmblema asumist keerake käsiratast, kontrolli-
maks nõelte laskumist riidesse ja et nõelad ei tabaks 
survetalda.

➎	Valige muster ja hakake õmblema. Kõiki muid 
mustreid ja pisteid välja arvatud otsemustrid nr  
ja B grupi mustrid nr. 16-27 võib kasutada. Kaks 
pistejoont õmmeldakse paralleelsetena.

TEADMISEKS: Kaksiknõelaga õmmeldes toimige alati 
aeglaselt, hoides madalat õmblemiskiirust, mis tagab 
kvaliteetsema tulemuse. Kaksiknõelaga õmblemisel ei 
saa valida liiga laia pistet.

Kaksiknõel

➊

➌

➋

➍ ➎
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Märguannete	kuvamine

➊	Nööpaugutalla	hoova	langetamine
 Kui valite mingi nööpaugumustri või tikkimismus-

tri, kuvab LCD ekraan märguannet   . See tuletab 
meelde, et on vaja langetada nööpaugutalla hoob.

➋	Pooli kerimine
 Kui poolikerimise võll on pooli kerimise jaoks par-

empoolses asendis, siis ilmub ekraanile järgmine 
märguandesümbol  .

➌	Poolikerimisvõlli	tagasilükkamise	märguanne	
(3 piiksu).

 Kui poolikerimise võll on paigutatud paremale (aktiiv-
ne) ning vajutatakse mingit nuppu, kostab 3 piiksust 
koosnev helimärguanne. Et nupud oleks kasutatavad, 
liigutage poolikerimise võll vasakpoolsesse asendisse.

Helilised märguandesignaalid: 
- Kui töötatakse õigesti: 1 piiks

– Ebaõige tegutsemise korral: 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 palun veaotsingu 
juhiseid lk 32, et leida lahendus. Pärast vea kõrvaldamist 
saab masinaga edasi töötada. 

TEADMISEKS: Kui probleemi ei õnnestunud kõrvaldada, 
võtke ühendust seadme lähima edasimüüjaga.

TÄHELEPANU: Kui õmblemise ajal niit taker-
dub pistemehhanismis, peatades nõela, lülitab 
turvalülitussüsteem masina välja. Selleks, et 
masinat uuesti tööle lülitada, tuleb masina 
pealüliti vajutada asendisse 0 ja seejärel tagasi 
sisse (-).

Hoiatusmärguanded

➊

➌

➋
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Hooldus

TÄHELEPANU: Eemaldage toitepistik pistiku-
pesast enne, kui hakkate masinat puhastama, 
muul juhul esineb elektrilöögi oht.

Ekraani puhastamine

Kui esipaneel on must, pühkige seda pehme ja kuiva 
lapiga. 

Ärge kasutage orgaanilisi või kangeid lahusteid ega 
puhastusaineid.

Seadme pealispinna 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 100 
mW LED kohtvalgustiga. Kui esineb vajadus 
vahetada valgusti pirn, võtke ühendust lähima 
volitatud hooldusettevõttega.

Hooldus
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Hooldus

Pistemehhanismi puhastamine
Ebemed ja kangakiud võivad koguneda pistemehhanis-
mi sisemusse ja takistada masina sujuvat töötamist. 
Kontrollige regulaarselt ja puhastage pistemehhanism 
vajadusel.

TÄHELEPANU: Enne mistahes hooldustoimin-
gu teostamist tuleb seade eemaldada pistiku-
pesast.

➊	Eemaldage pooli katteplaat ja pool.

➋	Eemaldage nõel, survetald ja survetalla hoidik. L-kru-
vikeeraja abiga keerake lahti kruvid, mis hoiavad kinni 
nõelaplaati ja eemaldage nõelaplaat.

➌	  Puhastage etteandemehhanism ja pooli ümbris har-
jakesega. Puhastage need ka kuiva pehme lapi abil.

Hooldus

➊

➌

➋
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Veaotsing

Prob-
leem

Põhjus Lahendus Lehe-
külg

Pisted on 
lõdvad

1. Masin pole korralikult niidistatud. 1. Kontrollige niidistust. 17

2. Pooli korpus on ebaõigesti 
niidistatud.

2. Niidistage pooli korpus nii, nagu 
joonisel. 36

3. Nõela / kanga / niidi kombinatsi-
oon on vale.

3. Nõela suurus peab sobima kanga 
ja niidiga. 26

4. Valitud on vale niidipinge. 4. Korrigeerige niidipinget. 23

Õmblus 
krousib 
või kisub 
kokku

1. Nõel on kanga jaoks liiga jäme. 1. Valige peenem nõel. 26

2. Pistepikkus on valesti seadis-
tatud.

2. Reguleerige piste pikkust. 76

3. Niidi pinge on liiga tugev. 3. Vähendage niidi pinget. 23

Õmblus 
kortsub

1. Ülemise niidi pinge on liiga tugev. 1. Vähendage niidi pinget. 23

2. Ülemine niit pole õigesti niidis-
tatud.

2. Niidistage masin uuesti. 17

3. Nõel on õmmeldava kanga jaoks 
liiga jäme.

3. Valige niidi ja kangaga kokkusobiv 
nõel. 26

4. Piste on kanga jaoks liiga pikk. 4. Lühendage pistepikkust. 34

Masin jääb 
kinni

1. Niit on jäänud kinni pistemehha-
nismis.

Eemaldage ülemine niit ja pooliümbris. 
Keerake käsiratast käsitsi taha- ja 
ettepoole ning eemaldage niidijäägid. 150

2. Etteandemehhanismid on täis 
ebemeid.

Masin 
tekitab 
liigset 
müra

1. Ebemed või õli on kogunenud 
pistemehhanismis või nõelaplaa-
di all.

1. Puhastage pistemehhanism ja 
etteandemehhanismid nagu 
kirjeldatud.

71

2. Nõel on kahjustatud. 2. Vahetage nõel välja. 21

3. Kerget suminat kostab mootorist. 3. Sumisev heli on tavaline. /

4. Niit on jäänud kinni pistemehha-
nismi.

Eemaldage ülemine niit ja pooliümbris. Keerake kä-
siratast käsitsi taha- ja ettepoole ning eemaldage 
niidijäägid. 71

5. Etteandemehhanismid on täis 
ebemeid.

Enne remondiettevõttesse helistamist kontrollige järgnevat. Kui probleemi ei õn-
nestunud kõrvaldada, võtke ühendust edasimüüjaga või endale lähima volitatud 
esindusega.

Prob-
leem

Põhjus Lahendus Lehe-
külg

Ülemine 
niit katkeb

1. Masin pole korralikult niidistatud. 1. Niidistage masin uuesti. 17

2. Niidi pinge on liiga tugev. 2. Vähendage niidi pinget (valige väik-
sem väärtus). 23

3. Niit on nõela jaoks liiga jäme. 3. Valige suurem nõel. 26

4. Nõel on ebaõigesti paigaldatud. 4. Eemaldage ja paigaldage nõel uuesti 
(varre lame külg osutab taha). 21

5. Niit on keritud ümber niidirul-
lihoidja võlli.

5. Eemaldage niidirullihoidja ja kerige 
niit võllilt maha. 17

6. Nõel on kahjustatud. 6. Vahetage nõel välja. 21

Alumine 
niit katkeb

1. Pooli korpus on ebaõigesti pai-
galdatud.

1. Eemaldage ja sisestage pooli korpus uuesti 
ja tooge niit sealt üles. Tõmmates peaks niit 
tulema välja takistusteta.

16

2. Pooli korpus on valesti niidista-
tud.

2. Kontrollige nii pooli kui ka pooli 
ümbrist. 16

Pisteid 
jäetakse 
vahele

1. Nõel on ebaõigesti paigaldatud. 1. Eemaldage ja paigaldage nõel uuesti 
(varre lame külg osutab taha). 21

2. Nõel on kahjustatud. 2. Paigaldage uus nõel. 21

3. Kasutatakse vale suurusega 
nõela.

3. Valige niidiga sobiv nõel. 26

4. Survetald ei ole õigesti ühenda-
tud.

4. Kontrollige ja paigaldage õigesti. 30

5. Masin pole korralikult niidistatud. 5. Niidistage masin uuesti. 17

Nõel 
murdub

1. Nõel on kahjustatud. 1. Paigaldage uus nõel. 21

2. Nõel on ebaõigesti paigaldatud. 2. Paigaldage nõel õigesti (varre lame 
külg osutab taha). 21

3. Kangaga mittesobivas suuruses 
nõel.

3. Valige niidi ja kangaga kokkusobiv 
nõel. 26

4. Paigaldatud on mittesobiv 
survetald.

4. Valige sobiv survetald. 24

5. Nõela kinnituskruvi on lõdvalt 
kinni.

5. Kasutage kruvikeerajat ja keerake 
kruvi kõvasti kinni. 26

6. Survetald, mida kasutatakse on kasutatava 
pistetüübi jaoks mittesobiv.

6. Valige survetald, mis on kasutatava 
pistetüübi jaoks sobiv. 24

7. Ülemise niidi pinge on liiga tugev. 7. Vähendage ülemise niidi pinget. 23
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Seadme käitlemine
„Ärge visake elektriseadmeid sortimata 
olmejäätmetesse, kasutage jäätmekä-
itlusettevõtete kogumispunkte vanade 
seadmete äraandmiseks.  
Küsige rohkem teavet kohalikust omava-
litsusest.  
Kui vanad elektriseadmed satuvad prügi-
mägedele või loodusse, võivad kahjuli-
kud ained lekkida põhjavette ja sattuda 
toiduahelasse, kahjustades nii loodust kui 
ka inimtervist.  
Ostes uue seadme on jaemüüja seaduse 
järgi kohustatud tasuta vastu võtma ostja 
käest vana seadme.“

ELEKTRILISED SPETSIFIKATSIOONID 
VERITAS AMELIA 
100–240 V 50 / 60 Hz 70 W 
Kaitseklass II 
Valgusti 
5 V max. 100 mW“

Seadme käitlemine


