
 Erittäin monipuolinen ompelukone innokkaille tilkkuilijoille ja ompelijoille

 631 ommelta, sis. 30 tilkkutyö- ja vanutikkausommelta

 Erittäin suuri työskentelyala esim. tilkkutöihin

 Kääntötoimintopainike helppoon ompelusuunnan vaihtoon esim. kankaan kulmissa:

 Ompelun loppuessa paininjalka nousee hieman ylös neulan jäädessä kankaaseen

 Valittavana 3 paininjalan korkeutta (3,2 mm, 5 mm tai 7,5 mm)

 Käsivaraisen ompelun painike:

 Syöttäjän hampaat laskeutuvat alas, paininjalka nousee ylemmäksi ja ylälangan kireys    

säätyy käsivaraiseen ompeluun sopivaksi

 3 käsivaraisen ompelun paininjalkaa koneen tarvikkeissa: vanutikkausjalka, avoin tikkausjalka 

ja kaikutikkausjalka

 Automaattinen kankaan paksuuden jatkuva tunnistus:

 Kone säätää tarvittaessa paininjalan painetta ompelun aikana

 Sivuttain ja vinottain ompelu  

 Helppokäyttöinen neulanlangoitin

 Paininjalan polvinostin

 Syöttää kangasta erittäin tasaisesti 7-osaisen syöttäjän ansiosta

 USB-portti tiedon siirtoon, omien koristeommelyhdistelmien tallennukseen ja 

ohjelmistopäivityksiin
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 Opastava musta/valkoinen nestekidehipaisunäyttö, jonka avulla koneessa itsessään on ohjekirja 

(ohjeita myös tilkkutöihin, vanu- ja käsivaraiseen tikkaukseen sekä applikointiin)

 Näytön kieleksi voi valita suomen, ruotsin, norjan, tanskan, englannin, saksan, ranskan, italian, 

hollannin, espanjan, portugalin, venäjän tai japanin

 Mahdollisuus valita joko tilkkutyö-/vanutikkausommelnäyttö tai hyötyommelnäyttö aloitusnäytöksi

 USB-portti:

Konetta voi käyttää itsenäisesti tai sen voi kytkeä suoraan tietokoneeseen koneen tarvikkeisiin 

kuuluvalla USB-kaapelilla (Windows 98*/Me/2000/XP/Vista/7) (*tarvitsee ajurin, ajuri 

imuroitavissa osoitteesta http://solutions.brother.com)

 Koneen ohjelmiston voi itse päivittää USB-portin kautta (päivitys imuroitavissa osoitteesta 

http://solutions.brother.com)

 Kuvioyhdistelmien tallennus koneen omaan muistiin tai USB-portin kautta tietokoneelle

 Langanloppumisen tunnistin (ylä- ja alalangalle)

 162 hyötyommelta, sis. 30 tilkkutyö- ja vanutikkausommelta, 12 automaattista napinläpeä, napin 

ompelu, automaattinen parsinta, vahvistussalpa, pyöreä reikä

 Runsaasti koristeompeleita, sis. laaka- ja ristipistot, revinnäisompeleet

 291 aakkosta (3 tekstityyliä suur- ja pienaakkosilla)

 My Custom Stitch eli omien pistokuvioiden suunnittelu

 Mallikerran alkuun-painike koristeommelrivien kohdistukseen

 Paininjalan korkeuden säätömahdollisuus kolmeen eri korkeuteen kankaan paksuuden mukaisesti 

 Automaattinen vahvistus ja langankatkaisu ohjelmoitavissa

 Kullekin ompeleelle voi tallentaa ompelijan haluamat säädöt (piston pituus/leveys, pistotiheys, koko)

 Syöttää kangasta erittäin tasaisesti 7-osaisen syöttäjän ansiosta

 Tilkkutyöt ja paikan kiinnittäminen helppoa: suoran ompeleen ompelu myös sivuttain ja vinottain, 

siksakin ompelu myös sivuttain

 Automaattinen ylälangankiristys  

 Ylä- ja alalangan loppumisen tunnistus  

 Ompelu mahdollista myös ilman jalkasäädintä

 Neula ylös-/alaspainike

 Automaattisen vahvistuksen/taakseompelun painike

 Näytön lukitus

 Puolan pika-asetus, jolloin alalankaa ei tarvitse nostaa ylös

 Erillinen puolausmekanismi mahdollistaa puolauksen ompelun aikana

 Erittäin tehokas useampilamppuinen ompeluvalo (5 LED-valoa)

 Kaksoisneulalla ompelu

 Automaattinen paininjalan lasku/nosto painiketta painamalla

 Automaattinen syöttäjän hampaiden alaslasku tietyille ompeleille

 Paininjalan jousituksen lukitsin helpottaa paksujen kohtien ompelua

 Hyvä tarvikevalikoima vakiona: mm. yläsyöttäjä, suuri aputaso (16 x 26 cm), lankateline kahdelle 

suurelle lankakartiolle, paininjalan polvinostin, ympyränompelupakkaus, pakkaus koristeompeluun  

paksulla alalangalla , 3 paininjalkaa käsivaraiseen kirjontaan, tilkkutyöpaininjalka ohjaimella, siksak-

ja suoraommelpistolevy, pehmeä koneen suojus

 Maksimiompelunopeus 1000 pistoa/min

 Takuu 3 vuotta

Lisätarvikkeet:

 Leikkuri

 Avoin yläsyöttäjä
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