quilt expression 4.2
™

Edut & ominaisuudet
5 HUIPPUOMINAISUUTTA*

1

Alkuperäinen IDT™-järjestelmä

2

Automaattinen paininjalan nosto

3

Langankatkaisu

4

Elektroninen polvinostin

5

Tilkkuompeleet

Kiinteä kaksoissyöttö ainoastaan PFAFFilta® jo yli 45 vuotta! Täysin tasainen kankaan
syöttö sekä ylä- että alapuolelta.

Paininjalka nousee heti, kun asetat neulan pysähtymään ala-asentoon ja/tai ompelun
lopuksi langankatkaisun jälkeen.

Ylä-ja alalangat katkaistaan automaattisesti, ja langat vedetään työn nurjalle puolelle.

Nosta paininjalka helpolla polviliikkeellä. Kädet ovat koko ajan vapaita ohjaamaan
kangasta

Tilkkuompeleet 47 kauniin tilkkuompeleen avulla, joissa on käsin tehdyn tunnelma.
* Viisi huippuominaisuutta toistetaan tummennettuna kunkin kategorian kohdalla.

OMPELUOMINAISUUDET:
Alkuperäinen IDT™ System – Kiinteä kaksoissyöttö vain
PFAFFilta® jo yli 45 vuotta! Täysin tasainen kankaan syöttö sekä
ylä- että alapuolelta.
Automaattinen paininjalan nosto – Paininjalka nousee
heti, kun asetat neulan pysähtymään ala-asentoon ja/tai ompelun
lopuksi langankatkaisun jälkeen.
Langankatkaisu – Ylä-ja alalangat katkaistaan automaattisesti
ja langat vedetään työn nurjalle puolelle.
Elektroninen polvinostin – Nosta paininjalka helpolla polviliikkeellä. Kädet ovat koko ajan vapaita ohjaamaan kangasta.

Tilkkuompeleet – Nautit tilkkuilusta, kun käytössä on 47
kaunista tilkkuommelta, joissa on käsin tehdyn tunnelma.
Start/Stop – ompele ilman jalkasäädintä – Helpottaa pitkien
saumojen, vapaaompelun ja napinläpien ompelemista.
Laaja valikoima kauniita ompeleita – Valitse mieleisesi 250 ompeleen joukosta. Hyötyompeleita, napinläpiä, 9 mm:n koristeompeleita, tilkkuiluompeleita, ristipistoja ja päärmeompeleita.
2 sisäänrakennettua ommelfonttia – Valitse kahdesta fontista
(Comic tai Outline) sopivin ompelutyön viimeistelyyn.
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OMPELUOMINAISUUDET

KONEEN OMINAISUUDET

Suippo-ommel kaikille 9 mm:n koristeompeleille – Lisää tai
vähennä ommelleveyttä asteittain ompeleen alussa tai lopussa.
Kulma-astetta muuttamalla saat rajattomasti mahdollisuuksia.

Valaistu graafinen näyttö – Graafisella näytöllä näet ompeleen
todellisessa koossa sekä kaikki tärkeät tiedot ompeleesta.

Peilaa ompeleita – Saat vieläkin enemmän mahdollisuuksia peilaamalla ompeleen poikittain tai pitkittäin.
Ompeleen sijoittelu – Voit siirtää koko ompeleen oikealle tai
vasemmalle ja yhdistelllä siten useita koristeompeleita sarjaksi.
Kaksi vapaaompelutilaa – Kaksi vapaaompelumahdollisuutta
tilkkuiluun, lankamaalaukseen ja parsimiseen. Valitse työhösi
parhaiten sopiva tekniikka.
Neulastop ylös/alas – Aseta neula pysähtymään ylä- tai alaasentoon työn kääntämistä, applikointa ym. varten.
Sensormatic-napinläpi – Napinläven pylväät ommellaan samaan
suuntaan, jolloin tikin laatu on aina yhtä moitteeton.
37 neulan asemaa – Voit sijoittaa ompeleen täysin tarkasti.
Ommelleveyden rajoitin – Valitse ommelleveyden rajoitin, niin
neula ei pääse katkeamaan käyttäessäsi suoraommeltarvikkeita.
Kaksoisneulaohjelma – Näppäile koneeseen kaksoisneulan koko,
niin kone säätää ommelleveyden automaattisesti. Näet kaksoisneulaompeleen näytöllä
Kätevä ommelvalinta – Nopea ja helppo ommelvalinta suoravalintapainikkeilla.
Välitön päättely – Kun painat nappia, kone tekee päättelyompeleet ja pysähtyy automaattisesti.
Paininjalan lisänosto – Voit nostaa paininjalan lisänostoasentoon,
jolloin paksujen kankaiden ja monien kerrosten asettaminen
paininjalan alle helpottuu.
Elektroninen langankireys – Neulalangan kireys säädetään elektronisesti joka ompeleelle – ompelu sujuu moitteettomasti.

LED-valot – Kirkkaat valot valaisevat koko ompelualueen ilman
varjojen muodostumista.
Suuri ompelutila –Your PFAFF® quilt expression™ 4.2 -ompelukone
on erinomainen valinta niin tilkkuilijoille, kodintekstiilien ompelijoille kuin muodin seuraajillekin – kaikille luoville ihmisille. Ompelutila neulan oikealla puolella on supersuuri ja kätevä suurten
kangas- ja vanumäärien ompeluun.
Alalankavahti – Hälyttää, kun alalanka on loppumassa.
Syöttäjän lasku koneen ulkopuolelta – Kätevä sijainti. Syöttäjä on
helppo laskea koneen edestä. Erinomainen kiemuratikkaukseen,
vapaakirjontaan ja parsimiseen.
Kielet – Asetukset-valikosta voit valita haluamasi kielen. Varmista,
että PFAFF® quilt expression™ 4.2 puhuu samaa kieltä kuin sinä.
Info-painike – Painamalla painiketta näet kaikki tärkeät ompelusuositukset valaistulla graafisella näytöllä.
Ompelunopeudet – Voit säätää ompelunopeuden erikoislankoja,
-tekniikoita tai omia mieltymyksiä vastaavaksi.
Ommelyhdistelmät ja muistit – Yhdistele jopa 40 ommelta ja/tai
kirjainta ja tallenna ne johonkin 20 muistista – ompele yhtenä
ompeleena ja toista niin monta kertaa kuin haluat.
Omat ommelasetukset – Voit muuttaa valmiiden ompeleiden säätöjä mielesi mukaan. Tallenna ommel johonkin 20 muistista.
Ohjelmoi komentoja yhdistelmään – Voit ohjelmoida yhdistelmään stop-komennon tai päättelyn. Kone ompelee yhdistelmän
joka kerta juuri sellaisena kuin haluat.
Optimoitu syöttö – Entistä parempi mahdollisuus ohjata työtä
ommeltaessapaksuja kangaskerroksia tai yhdistettäessä pieniä
tilkkuja.

Kiinteä langoitin – Lanka on helppo pujottaa neulansilmään.
Ompeeen aloitus alusta – Paluu ompeleen tai yhdistelmän alkuun. Et joudu tekemään uudelleen omia erikoissäätöjäsi.
Suuri pistolevy – Neulan vasemmalla ja oikealla puolella merkkiviivat ,joiden avulla kangasta on helppo ohjeta.
Tikkitiheys – Tikkitiheyden säätimellä voit muokata tikkitiheyttä eli
tikkipisteiden välistä etäisyyttä. Tiheyttä voi lisätä tai vähentää, ja
ommel pysyy silti ennallaan.
Vakiopaininjalat – Peruspaininjalka 0A, koristeommeljalka 1A,
IDT™, koristeommeljalka 2A, piilo-ommeljalka 3,with IDT™, Vetoketjujalka 4, IDT™, Sensormatic-napinläpijalka 5A, manuaalinen
napinläpijalka 5M, Sensormatic-vapaaompelu/kirjontajalka, ¼”
tilkkutyöjalka.
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