10, 30,50

Ompelu on tehty
erittäin helpoksi!

Helppokäyttöiset toiminnot

Innov-is 10, Innov-is 30 ja Innov-is 50
ovat erittäin helppokäyttöisiä.
Tässä joitakin koneiden käytännöllisiä
ominaisuuksia:
Kätevät toimintopainikkeet
Kätevät ja oikeisiin kohtiin sijoitetut toimintopainikkeet tekevät ompelusta helppoa. Ommeltoimintoja voi ohjata kevyellä
sormen kosketuksella toimivilla painikkeille ja ommelvalitsimella.

Nestekidenäyttö
Näet yhdellä silmäyksellä ompeleesi ominaisuudet kuten
piston pituuden ja leveyden sekä tarvittavan paininjalan*.

Automaattinen neulan langoitin
Neulan langoitus nopeasti ja helposti yhdellä painikkeen
painalluksella.

Puolan pika-asetus
Pudota täysi puola puolakoteloon, vedä lankaa nuolen
osoittamaan suuntaan ja kone on valmis ompeluun.

Nopea ja helppo puolaus
Puolaaminen on nopeaa ja helppoa. Kierrä lankaa
puolan ympärille, vedä lanka sitten puolausalustassa olevaan
langankatkaisu-uraan ja paina käynnistysnäppäintä.

7-osainen kankaan syöttömekanismi
Moniosainen syöttäjä varmistaa kankaan tasaisen syötön ja
erinomaisen ompeleen laadun. Ompele kauniit ompeleet
minkä paksuiseen kankaaseen tahansa, silkistä farkkuun!

LED-ompeluvalo
LED-valo valaisee ompelualueen tehokkaasti. LED-lampun
virrankulutus on vain murto-osa tavallisen lampun virrankulutuksesta ja lamppu kestää koneen iän.
* Paininjalka: vain Innov-is 30 & 50

* Kaikki esimerkit on ommeltu koneilla Innov-is 10, 30, 50

10, 30,50

Oletpa sitten aloitteleva ompelija tai jo innokas
ompelun harrastaja, uudet helppokäyttöiset ja
tietokoneistetut Innov-is sarjan ompelukoneet
inspiroivat sinua uusiin ompelutöihin.

Brotherin tyylikkäästi ja modernisti muotoilluissa Innov-is sarjan koneissa yhdistyvät
erinomainen käyttövarmuus uskomattomaan helppokäyttöisyyteen. Suunniteltu juuri sinulle:
voit toteuttaa sekä vaatteiden ompelun että kodin sisustusprojektit helposti.

Valitse itsellesi sopivin kone kolmesta monipuolisesta mallista.

10
Jos ompelu on sinulle aivan uutta tai jos olet etsimässä helppokäyttöistä ompelukonetta, Innov-is 10 on täydellinen valinta. Helppokäyttöisen ommelvalitsimen
ansiosta kone on hyvin käyttäjäystävällinen: käännä valitsin haluamasi ompeleen kohdalle
ja olet valmis ompelemaan! Nestekidenäytöstä näet piston leveyden ja pituuden.
Jopa neulan langoitus on nopeaa ja helppoa koneessa olevan neulanlangoittimen avulla.
Helppokäyttöisyys ei tarkoita ominaisuuksien vähyyttä – koneessa on 16 ompeleen valikoima sisältäen 3 erilaista napinläpeä, joilla saat ompelutyöhösi ammattimaisen ulkonäön.

30
Jos ompelu on sinulle rakas harrastus tai jos haluat enemmän ominaisuuksia, Innov-is 30
tarjoaa monipuolisuutta. Elektronisen sormenpäällä pyöritettävän ommelvalitsimen
avulla voit valita haluamasi ompeleen 70 ompeleen valikoimasta, joka sisältää mm. 7
erilaista napinläpeä. Nestekidenäytön ansiosta näet yhdellä silmäyksellä valitsemasi
ompeleen tiedot. Elektronisten säätimien avulla voit säätää ompeleen piston leveyttä ja
pituutta erittäin tarkasti ja helposti.

50
Innov-is 50 on oikea valinta ompelijalle, joka vaatii ompelukoneelta runsaasti ominaisuuksia. Koneessa on 135 ommelta (sisältäen 10 napinläpeä), joista voit valita haluamasi ompeleen koneen numeronäppäinten avulla. Koneen muistiin tallennettujen aakkosten avulla
voit nimikoida tai tehdä kangasmerkkejä – voit tehdä jopa 35 kirjaimen tai ompeleen yhdistelmiä!

* Kaikki esimerkit on ommeltu koneilla Innovis 10, 30, 50

Ominaisuudet
Ominaisuus

Hyödyt

Koneen ompeleet

Koneen ommelmäärä, joka helpottaa ompelutöidesi
ompelua.

Yksivaiheiset napinlävet

Yksivaiheisen napinläpiautomatiikan avulla voit ommella
täydelliset napinlävet erittäin helposti. Valitse haluamasi
napinläpityyli koneen napinläpivalikoimasta.

Automaattinen neulan langoitin

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

Puolan pika-asetus

Pudota täysi puola paikalleen ja olet valmis ompelemaan.

Tarvikekotelo

Säilytä kaikki koneen tarvikkeet aputason kätevässä
kotelossa.

LED – ompeluvalo

Kirkas ompeluvalo, joka syttyy automaattisesti virtaa
kytkettäessä. Tummien kankaiden ompelu on huomattavasti
helpompaa tehokkaan valon ansiosta.

Paininjalan jousituksen lukitsin

Tämän avulla paininjalka pysyy vaakatasossa eri paksuisten
kangaskerrosten yli ommeltaessa.

7-osaiset syöttäjän hampaat

Useampiosainen syöttäjän hampaisto varmistaa kankaiden
tasaisen syötön ja erinomaisen ompeleen laadun.

Syöttäjän hampaiden alaslasku

Syöttäjän hampaat ovat helposti alaslaskettavissa
käsivaraista kirjontaa tai parsintaa varten.

Nopea ja helppo puolaus

Alalangan puolaus puolaan on nopeaa ja helppoa.

Neulan pysähtymisasennon
valinta

Valitse jääkö neula ompelun loppuessa ylös vai kankaaseen.
Hyödyllinen toiminto ompelusuuntaa vaihdettaessa, kulmien
ompelussa ja tilkkutyön tilkkujen yhdistämisessä.

Automaattinen taakseompelu /
vahvistuspistot

Ompele ompeleen alkuun ja loppuun automaattisesti
siisti vahvistus.

Nestekidenäyttö

Selkeä näyttö, joka näyttää valittuun ompeleeseen liittyvät
tärkeät tiedot, kuten piston pituuden/leveyden ja tarvittavan
paininjalan kirjaintunnuksen.

Virheviestit

Ilmoittaa valitsemistasi virheellisistä asetuksista.

Ommelvalitsin

Ommelvalitsimella haluttu ommel valitaan nopeasti.

Ylälangan kireyden säätö

Ylälangan kireyttä säädetään tarvittaessa ommeltavan
kankaan paksuuden ja käytettävän ommeltyypin mukaisesti.

Kätevät toimintopainikkeet

Koneen toimintopainikkeet on sijoitettu kätevästi lähekkäin.

Koneen suojus

Suojaa konetta, kun konetta ei käytetä.

Paininjalan pikakiinnitys

Vaihda paininjalka helposti ja nopeasti.

Ompelunopeuden liukusäädin

Helppokäyttöisen liukusäätimen avulla säädetään
ompelunopeutta.

Ommeltaulukko

Koneen päälle kiinnitettävästä ommeltaulukosta koneen
koko ommelvalikoima on helposti nähtävissä.

Neulatyypin valintapainike
(Tavallinen neula/Kaksoisneula)

Tavallisella tai kaksoisneulalla ompelun valintaan.

Neulan alkuasennon
valintatoiminto

Tämän avulla valitaan virran kytkemisen jälkeen valittuna
oleva suora ommel: onko neula keskellä vai vasemmalla.

Aakkosompeleet

Aakkosompeleiden avulla voidaan nimikoida tai ommella
kangasmerkkejä.

Ommelyhdistelmät

Omiin ommelyhdistelmiin voi yhdistää jopa 35 erilaista
ommelta.

Piston leveyden säätäminen
ompelunopeuden liukusäätimellä

Ompele aivan omia koristeellisia satiiniompeleita säätäen
ompeleen levyttä ompelun aikana.

Ompeleen kääntö peilikuvaksi

Lisää muuntelumahdollisuuksia kääntämällä ommel
peilikuvaksi tämän toiminnon avulla.

Yhden kuvion vai jatkuva ompelu

Valitse ommellaanko vain yksi kuvio vai jatkuvasti.

Mallikerran pituuden säätö

Koristeompeleen yksittäisen kuvion pituutta voi säätää.

* Sisältää myös napinlävet

**Ainoastaan piston pituus ja leveys

Innov-is 10

Innov-is 30

Innov-is 50

16*

70*

135*

3 erilaista

7 erilaista

10 erilaista

Elektroninen
ommelvalitsin

Näppäimistö

**

Ommelvalitsin

Pehmeä

Kova

Kova

10, 30,50

Monipuolinen ommelvalikoima
16 ommelta

70 ommelta

135 ommelta

Koneen sisältämät tarvikkeet
Koneen sisältämä tarvikevalikoima riippuu
valitusta konemallista.
Kova suojus kuuluu vain malleihin
Innov-is 30 ja Innov-is 50.

Lisätarvikkeet
Yläsyöttäjä

Vanutikkausjalka

Suuri aputaso

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

Jousitettu läpinäkyvä
vanutikkausjalka
eripaksuisten
materiaalien
tikkaukseen.

Suurikokoisten
ompelu- ja tilkkutöiden helppoon
käsittelyyn.
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