Helppokäyttöinen
ommelvalitsin

Juhlavuoden malli
Helppoon ompeluun!

Automaattinen
neulanlangoitus
16 ommelta

Juhlavuoden malli
Juhlistaakseen Brotherin 50 vuotta Euroopassa Brother on valmistanut tämän juhlamallin. Innov-is 10A on täydellinen valinta
aloittelevan ompelijan ompelukoneeksi tai jos etsitään mahdollisimman helppokäyttöistä konetta. Näppärän ommelvalitsimen
ansiosta kone on erittäin helppokäyttöinen: käännä valitsin haluamasi ompeleen kohdalle ja olet valmis ompelemaan! Todella
helppoa! Myös neulan langoittaminen on nopeaa ja yksinkertaista koneessa olevan neulanlangoittimen avulla!
Helppokäyttöisyys ei tarkoita ominaisuuksien vähyyttä - koneen 16 ompeleen valikoima sisältää mm. 3 erilaista napinläpeä.

Ominaisuudet
16 ommelta
Yksivaiheisen napinläpiautomatiikan avulla voit ommella täydelliset
napinlävet erittäin helposti. Valitse haluamasi napinläpityyli kolmesta erilaisesta napinlävestä.

Helppokäyttöinen ommelvalitsin
Käännä valitsin haluamasi ompeleen kohdalle ja aloita ompelu.
LED-ompeluvalo
Kirkas ompeluvalo, jonka avulla varsinkin tummien kankaiden
ompelu on huomattavasti helpompaa.
Nopea ja helppo puolaus
Alalangan puolaus puolaan on nopeaa ja helppoa.
Syöttäjän hampaiden alaslasku
Syöttäjän hampaat ovat helposti alaslaskettavissa käsivaraista
kirjontaa tai parsintaa varten.
Paininjalan jousituksen lukitsin
Tämän avulla paininjalka pysyy vaakatasossa eri paksuisten kangaskerrosten yli ommeltaessa.
Automaattinen taakseompelu / vahvistuspistot
Ompele ompeleen alkuun ja loppuun automaattisesti siisti
vahvistus.
Kätevästi sijoitetut
toimintopainikkeet

Toimintopainikkeet on
sijoitettu kätevästi
lähekkäin.

Automaattinen
neulan langoitus

Nestekidenäyttö

Selkeä näyttö, joka näyttää
valitun ompeleen piston
pituuden ja leveyden.

Lisätarvikkeet

Ylälangan kiristyksen säädin
Ylälangan kireyttä säädetään tarvittaessa ommeltavan
kankaan paksuuden ja käytettävän ommeltyypin mukaisesti.
Ompelunopeuden liukusäädin
Helppokäyttöisen liukusäätimen avulla säädetään ompelunopeutta.
Neulan pysähtymisasennon valintapainike
Valitse jääkö neula ompelun loppuessa ylös vai kankaaseen.
Hyödyllinen toiminto ompelusuuntaa vaihdettaessa, kulmien
ompelussa ja tilkkutyön tilkkujen yhdistämisessä.
Virheviestit
Ilmoittaa valitsemistasi virheellisistä asetuksista.
Paininjalan pikakiinnitys
Vaihda paininjalka helposti ja nopeasti.
Pehmeä koneen suojus
Suojaa konetta, kun konetta ei käytetä.
Tarvikekotelo
Säilytä kaikki koneen tarvikkeet aputason kätevässä kotelossa.

Langan pujotus neulan
silmään on erittäin helppoa, tarvitaan vain vivun
painallus!

Puolan pika-asetus

7-osaiset syöttäjän
hampaat

Pudota täysi puola puolakoteloon, vedä lankaa nuolen osoittamaan suuntaan
ja olet valmis ompeluun.

Moniosainen syöttäjä
varmistaa kankaan tasaisen syötön ja erinomaisen ompeleen laadun.

Koko tarvikevalikoima: www.brother.fi

Yläsyöttäjä

Vanutikkausjalka

Suuri aputaso

Mahdollistaa kankaan
tasaisen syötön useita
kangaskerroksia ommeltaessa tai kohdistettaessa
kankaan kuvioita.

Jousitettu läpinäkyvä
vanutikkausjalka eripaksuisten
materiaalien käsivaraiseen
tikkaukseen.

Suurikokoisten ompelu- ja
tilkkutöiden ompeluun.

Jälleenmyyjä:

Maahantuoja:

JOHA Oy
Vapaalantie 2. 01650 Vantaa
Fax. 09-547 3972
www.johafinland.fi
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