
Värikosketusnäyttö
Kaikki tarvitsemasi ompelutiedot näkyvät suoraan 95 mm x 54 mm:n 
värikosketusnäytöllä.
 
Alkuperäinen IDT™-järjestelmä
Kiinteä kaksoissyöttö kankaan ylä- ja alapuolelta takaa moitteettoman 
ompelutuloksen joka kerta. 

Upea lisätarvikesetti
Upea lisätarvikesetti, joka sisältää viisi lisäpaininjalkaa: kapea reunajalka, 
IDT-järjestelmä; piilovetoketjujalka; terejalka; nyöri-/punosjalka, IDT-järjestelmä 
sekä avoin applikointijalka, IDT-järjestelmä.

Puoliautomaattinen langoitin 
Puoliautomaattinen langoitin helpottaa langoittamista – langoitus sujuu 
vivun painalluksella. 

201 ommelta ja 2 fonttia
Kehitä luovuuttasi 201 laadukkaan ompeleen avulla – ompele 
ainutlaatuisia koristeita, jotka onnistuvat täydellisesti jopa 7 mm:n 
levyisinä. Valittavana kaksi kirjainommelta, helposti ohjelmoitavat isot 
ja pienet kirjaimet. 
 

Suuri ompelutila
Neulan oikealla puolella on 200 mm tilaa suurillekin ompelutöille.
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Nopeudensäätö
Säädä ompelunopeutta liukusäätimellä.

Langankatkaisu
Ylä- ja alalangat katkaistaan automaattisesti ja langat 
vedetään työn nurjalle puolelle.
 
Automaattinen langankireyden säätö
Sopiva ylälangan kireys säädetään automaattisesti jokaista 
ommelta varten – helpottaa ompelua. 

PFAFF:n® 160-vuotisjuhlavuosi
PFAFF® on kehittänyt jo 160 vuoden ajan ensiluokkaisia 
ompelukoneita, jotka erottuvat hienostuneella ulkonäöllään, 
erinomaisella suorituskyvyllään ja luovuuden vapaudella.  
 
Start/Stop-painike
Voit ommella ilman jalkasäädintä samaa, tasaista vauhtia. 
 
LED-valoilla valaistu työtila
Kolme LED-valoa valaisee neulan ja ommeltavan alueen, 
mikä tekee ompelusta helpompaa ja vähentää silmien 
rasitusta ompelun aikana. Lisäksi LED-valot ovat pitkäikäisiä, 
eivätkä ne vaadi juuri lainkaan huoltoa.
 
Välitön päättely
Toiminnon ollessa valittuna kone tekee automaattisesti sauman 
loppuun päättelytikit.

Yksivaiheinen napinläpi
Yksivaiheisella napinläpijalalla ompelet moitteettomat 
napinlävet joka kerta. Koneessa on useita erilaisia napinläpiä, 
jotka on tarkoitettu erilaisille kankaille ja vaatteille. 
 
Yhdistelmätoiminto
Yhdistele ja tallenna enintään 60 ommelta ja/tai kirjainta. 
Voit ommella yhdistelmän niin monta kertaa kuin haluat, 
kunnes ohjelmoit uuden yhdistelmän.
 
Peilikuvat ompeleista
Kääntämällä ompeleen sivuttain ja/tai pitkittäin saat lisää 
luovia mahdollisuuksia.

Puolaaminen neulan kautta
Langoitusta ei tarvitse purkaa puolauksen ajaksi, sillä 
voit puolata suoraan neulan kautta. Puolaus pysähtyy 
automaattisesti puolan täytyttyä.
 

29 neulan asemaa
Koneessa on 29 neulan asemaa, joten voit muuttaa 
suoran ompeleen sijaintia tarkasti vasemmalle tai oikealle. 
Voit ommella täsmälliset päällitikkaukset, reunatikkaukset, 
alatikkaukset, tikkaukset sauman keskelle sekä muut 
vanutikkaukset.

Neulastop ylös/alas
Nappia painamalla neula ylä- tai ala-asentoon työn 
kääntämistä, applikointia ym. varten.
 
Kaksoisneulaohjelma
Näppäile koneeseen kaksoisneulan koko, niin kone säätää 
ommelleveyden automaattisesti. Näet kaksoisneulaompeleen 
näytöllä.

Info-painike
Ompelusuositukset saa näkyviin näytölle napin painalluksella.
 
Ommelleveyden rajoitin
Ommelleveyden rajoitin estää neulan rikkoutumisen. 
Se rajoittaa ommelleveyden niin, että valittavana on vain 
suoraommel, neula keskellä.
 
Sotkeutumaton sukkula
Estää lankojen takertumisen puola-alueelle.

Pidennys
Pidennä ompeleita ja säilytä tikin tiheys.

14 kielivalintaa
Asetukset-valikosta voit valita koneeseen haluamasi kielen.  

Tuuma/senttiviivain tarvikelaatikossa
Viivain on sijoitettu kätevästi kiinni koneen tarvikelokeroon.

Vapaaompelu
Laske syöttäjä alas, kun haluat hallita ompeleen suuntaa 
vapaasti tilkkuilua, langoilla maalailua ja parsimista varten.

Paininjalan lisänosto
Paininjalka nousee lisänostoasentoon, jolloin paksutkin 
kankaat saa vaivattomasti paininjalan alle. 

Paininjalan puristus
Säädä paininjalan puristusta ompelutarpeidesi mukaan. 
Puristusta voi säätää erikoistekniikoita varten tai kun ompelet 
vaihtelevan paksuisia kankaita.
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