
1

Käyttöohje



TURVAOHJEET
Tämä kotiompelukone on standardin IEC/EN 60335-2-28 mukainen.

Sähkökytkentä
Tätä ompelukonetta on käytettävä pohjalevyssä ilmoitetun jännitteen mukaisesti.
 

Turvaohjeita

opastusta.   

suosittelemia lisätarvikkeita. 

tarvittaessa lisätietoja jälleenmyyjältä.
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Onneksi olkoon!

voit muuttaa kaikki luovat ideasi todeksi.

neuvomaan sinua.
passport™ 2.0 -ompelukoneellasi voit kokea aivan uudenlaisen ompelun ulottuvuuden!
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Johdanto

Koneen yleiskuva

Etupuoli

2.  Lankaveitsi
3.  LED-valot

5.  Napinläpivipu
6.  Neulatanko

11.  Neularuuvi

16.  Tarvikelaatikko

20.  Ulosvedettävä ommeltaulukko
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34
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32

22 23 24 25Yläpuolen osat

säädin

23.  Lankarullan pidikkeet
24.  Lisälankatapin reikä

puolausakseli

Takaa

pistorasiat

33.  IDT™-järjestelmä

Tarvikkeet
Vakiovarusteet

36.  Jarruhuopa

42.  Reunaohjain
43.  Lisälankatappi

Kuvasta puuttuvat vakiovarusteet
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Paininjalat

Tärkeää: Tarkista, että IDT™ ei ole kytkettynä, kun käytät jalkoja 2A, 5B.

Peruspaininjalka 0A, IDT™-järjestelmä (symboli  näytöllä, kiinni 
ompelukoneessa)

tikki on pidempi kuin 1.0 mm.

Koristeommeljalka 1A, IDT™-järjestelmä (symboli  näytöllä)
Tätä jalkaa käytetään koristeompeluun. Jalan alapinnalla oleva ura 
helpottaa sen kulkua ompeleiden yli.

Koristeommeljalka 2A, IDT™-järjestelmä (symboli  näytöllä)

ura helpottaa sen kulkua ompeleiden yli.

Piilo-ommeljalka 3, IDT™-järjestelmä (symboli  näytöllä)

punainen ohjain kulkee helmapäärmeen taitteella ompelun aikana.

Vetoketjujalka 4, IDT™-järjestelmä

jolloin pääsee ompelemaan vetoketjun molemmat puolet aivan 

ommella lähempää vetoketjun hammastusta.

Yksivaiheinen napinläpijalka 5B (symboli  näytöllä)
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Ommeltaulukko

Hyötyompeleet
Om-
mel Nro. Nimi Kuvaus

01 Huom: Tällä ompeleella syntyy tukevampi päättely kuin ompeleella 21.

02
Joustava 
kolmoissuoraommel

03 kiinnittäminen

04
Z-siksak

05
Joustava kolmoissiksak Joustava ommel koristeompeluun tai päällitikkauksiin.

06

07
Hunajakenno-ommel

että alalankana on kumilanka.

08
Ristipäärmeommel Joustava koristepäärme joustaville kankaille.

09

10
Joustava piilo-ommel

11
Joustava trikoo-ommel Yhdistämisommel joustaville kankaille.

12
Joustavien kankaiden yhdistäminen ja huolittelu yhdellä askeleella.

13

14
Joustavien kankaiden yhdistäminen ja huolittelu yhdellä askeleella.

15

16 pitkittäissalpa
Napinläpi vaatteisiin.

17
Teräväkärkinen Räätälinnapinläpi jakkuihin ja housuihin.

18
Joustava napinläpi Napinläpi joustaville kankaille.

19
Napin ompelu Napin ompelu tai harsiminen.

20 parsinommel
Reikien tai rikkoutuneiden kankaiden korjaaminen.

IDT™
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Tilkkuompeleet

Om-
mel

Nro. 21 * 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Om-
mel

Nro. 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

Taideompeleet

Om-
mel

Nro. 48 49 50

Huom: Ompeleet 48, 49 ja 50 kannattaa ommella siipineulalla.

Satiiniompeleet

Om-
mel

Nro. 51 52 53 54

Koristeompeleet

Om-
mel

Nro. 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

IDT™

IDT™
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Valmistelut

Pakkauksen avaaminen

pakkausmateriaali pois ja nosta koneen 
kantokotelo pois sen päältä.

muovipussi.
Huom: PFAFF® passport™ 2.0 -ompelukone 

ompelutulokseen.

Yhdistä kone virtalähteeseen
Tarvikkeiden joukossa on virtajohto ja jalkasäädin.

tyyppiä C-9002 ja jonka valmistaja on CHIENHU-

1.  Yhdistä virtajohto koneen oikeassa alareunassa 

2.  Yhdistä virtajohto koneen oikeassa alareunassa 

Liitä johto seinässä olevaan pistorasiaan.

Pakkaaminen ompelun jälkeen

2.  Irrota virtajohto pistorasiasta ja sitten koneesta.

helppo säilyttää.

Liu'uta laatikko koneen vapaavarteen.

olevaan tilaan.
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A

B

Vapaavarsi

vasemmalle.

Koneen pohjalevyn tasapainotta-
minen

voit alentaa ja kääntämällä vastapäivään korottaa 
sitä.

Lankaveitsi

Lankatapit

lisälankatappi. Lankatapit sopivat monenlaisille 

useimpien ompelu- ja kirjontalankojen kanssa 
ja pystyasennossa ommeltaessa monenlaisilla 

Vaaka-asento

aseta rullan eteen toinen pidike.

pidikettä.

suuri pidike.

tyhjää tilaa.
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E D
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FG

Pystyasento

lankatappiin suuri pidike ja sen päälle jarruhuopa. 
Näin lanka ei pääse purkautumaan rullalta liian 
nopeasti.

Lisälankatappi
Lisälankatappia käytetään puolattaessa lankaa 

kaksoisneulalla.

jarruhuopa.

Koneen langoittaminen

yläasennossaan.

sopivan kokoinen pidike.

välistä.

Päälankatappi pystyasennossa.

Lisälankatappi.
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E
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Langoitin

neulansilmään automaattisesti. Neulan on silloin 
oltava yläasennossaan. Tarkista painamalla 

täysin ylhäällä.

takaa kokonaan läpi.

60 tai pienempi, siipi-, kaksois- tai kolmoisneula. 

taaksepäin.

Kaksoisneulan langoittaminen

paininjalka on ylhäällä ja neula yläasennossaan.

lisälankatappiin.

yksi lanka neulan vasemmalla puolella olevan 

tai kaksoisneulan koosta.
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B

A

C

D

Puolaaminen

sisäkautta ulospäin.

pois ja katkaise lanka.
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F

AB

C
E

D

1

3

2

4

Puolan asettaminen

sammutettu ennen kuin ryhdyt vaihtamaan 

juoksee vastapäivään.

lanka nuolimerkkien kohdalta pistolevyn 

IDT™-järjestelmä (kiinteä kaksois-
syöttö)

passport™ 2.0
ihanteellinen ratkaisu nimeltä IDT™-järjestelmä. 
Teollisuuskoneiden tapaan IDT™ -järjestelmä 

tyyppisten ohuiden kankaiden saumoja vetämästä 

ja raidalliset kankaat on helppo kohdistaa 
täsmällisesti. IDT™

eivät pääse liukumaan paikaltaan.

IDT™-järjestelmän käyttöönotto
Tärkeää: IDT™ -järjestelmän kanssa on aina käytettävä 
paininjalkaa, jonka takaosassa on lovi (F).

 IDT™
kunnes se napsahtaa paikalleen.

IDT™-järjestelmän otto pois käytöstä
Nosta paininjalka. Tartu IDT™:n uritettuun 

IDT™ alas ja 
sitten itsestäsi poispäin vapauttaen sen hitaasti 

IDT™
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Paininjalan puristus

tai kun ompelet hyvin paksuja tai hyvin ohuita 

jonkin verran.

kääntämällä säädintä vastapäivään.

kunnes se pysyy paikallaan.

ei enää käänny, paininjalan kiristys on maksimissaan. 

Langankireys
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A B C D E

F

G

H

Neulat

toimitettavassa neulapakkauksessa on kaikkia 
useimmin käytettyjä kokoja.

Yleisneula (A)

saatavana on monia eri kokoja. Erityyppisten ja 
-vahvuisten kankaiden ompeluun.

Stretchneula B)

joustavaan kankaaseen ei tule hyppytikkejä. 

Kirjontaneula (C)

ompelun aikana. Metalli- ja muiden erikoislankojen 
ompeluun kirjonnassa ja koristeompelussa. 

Farkkuneula (D)

Siipineulat (E)

jotka tekevät kankaaseen reiät ommeltaessa reikä- 
tai päärmeompeleita luonnonkuitukankaisiin.

aina suora ja teräväkärkinen (F).

Älä käytä epäsymmetrisiä kaksoisneuloja (H), sillä ne 
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B

C D

D D

A

Neulan vaihtaminen

ruuvitalttaa.
3.  Irrota neula.

Syöttäjän laskeminen

Paininjalan nostin

alle sujuu helpommin.

Paininjalan vaihtaminen
Paininjalan irrottaminen

pitimestä.

Paininjalan kiinnittäminen

Huom: Tarkista vielä, että jalka on kunnolla paikallaan 
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Nappeja

Taaksesyöttö (1)

kone ompelee taaksepäin niin kauan kuin painike 
on alaspainettuna.

ennen ompelun aloittamista. 

Start/stop (2)

painiketta kerran. 

Nopeudensäätö (3)
Tällä painikkeella voi asettaa maksimiompeluno-
peuden. Lisää ompelunopeutta nostamalla vipu 

Infopainike (4) 

IDT™-

Välitön päättely/Päättely (5)

pysähtyy automaattisesti.
Huom: Päättelytoiminto on saatavana ompeleille 15–20.

Neulastop ylös/alas (6)

tai alas. Neulastop-asetus muuttuu samalla. 

jalkasäädintä.

Tikin pituus (7)
Lisää tai vähennä tikin pituutta painamalla 
painiketta + tai -.

Ommelleveys tai ompeleen sijainti (8)
Lisää tai vähennä ommelleveyttä painamalla 
painiketta + tai -.

sijaintia painamalla painiketta + tai -.

tarkoittaa keskiasentoa.

Ommelvalinta (9)

ompeleen.
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Varoitusviesti/ääni
Päämoottori ylikuormittunut

ommella koneella.
Huom: Jos lanka juuttuu ompelun aikana sukkulaan 

kokonaan. Jotta voisit jatkaa ompelua, sinun on 

takaisin ON-asentoon.

PFAFF® -jälleenmyyjään.

Puolausasento

puolausakseli vasemmalle eli ompeluasentoon.
Huom: Puolausasennossa olevalla koneella ei voi 
ommella.

Koneen äänimerkit

koneeseen. 

palata ompelutilaan.
A

B
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A

B
C

Ompelu
valittuna.

Valitse ommel

ompeleen.

Ompeleiden säädöt

asetuksia. 

ompeleeseen ja palaa oletusarvolle valitessasi 
toisen ompeleen. Muutettuja asetuksia ei tallenneta 

säätimien vieressä syttyy. Muuta arvoa painamalla 

antaa äänimerkin.

selaat asetuksen eri arvoja.
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Ompelutekniikat
Kolmiaskelsiksak

neula lävistää vasemmalla kankaan ja huolittelee 
oikealla sen reunan.

yhdistettäessä neulostyyppisiä kankaita.

Napinlävet

erityyppisistä napinlävistä.

välissä ommellessasi napinläpiä.

Yksivaiheinen napinläpijalka 5B
1.  Merkitse napinläven sijainti vaatteelle.

Napinläven koko määräytyy nyt tämän napin 
perusteella.

edelleen jalan alle.

tarpeen mukaan.
Huom: Ompele aina ensin koenapinläpi tilkulle.

merkkiviiva on napinläpijalan keskimerkin 
kohdalla.

itsestäsi poispäin.

Napinlävet ommellaan alkaen paininjalan 
edestä taaksepäin.
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A

Vahvistettu napinläpi (joustavat kankaat)

eteen ja kiinnitä ne jalan etuosassa olevaan 
nipukkaan.

liika pois.

Napin ompeleminen

että ommelleveys on sopiva juuri kyseiselle 

että neula osuu oikeille kohdille napinreikiin.

voit lisätä tai vähentää kaksi kerrallaan niiden 

ja pysähtyy.

joka on saatavana lisätarvikkeena.
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A

Parsiminen ja paikkaaminen

mahdollisimman hyvin vaatteen väriä vastaava 
lanka.

yli.

parsinompeleen loppuun automaattisesti.

 Jos haluat ohjelmoida toisen kokoisen 

kuten edellä vaiheissa 3 ja 4.

napinläpijalalla 5B. Aseta silloin parsinompeleen pituus 
vetämällä nappiteline esiin ja laske napinläpivipu.

Helmapäärmeiden ompelu paksuille 
kankaille

saattaa nousta pystyyn ylittäessään saumaa. 

sauman korkeuden ylittäessäsi sitä.

parhaiten ompelemasi sauman paksuuteen.
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Tilkkuilu

Näiden kerrosten yhdistämiseksi tikkaamalla 

Tikkaus sauman keskeltä
IDT™

pitkin.

Tikkaus sauman keskeltä, IDT™ -paininjalkaa, til.nro 
820 542- 096.

Crazy-tikkaus

Vapaa kiemuratikkaus

ensin suoraommel nro 01.

keskeltä tikkaamista varten.

pysyvät samanpituisina.

mennä toistensa yli vaan kiemurrella tasaisesti 

Käsin tehtyä muistuttava tikkaus

väriin sopivaa rayon- tai puuvillalankaa.

IDT™ 
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B

A

Piilo-ommel

IDT™-järjestelmä.
1.  Huolittele kankaan reuna.

nurja puoli on nyt itseäsi kohti.

tarttua vain muutamaan kuituun kankaan 

tikit ovat vain juuri ja juuri näkyvissä.

Joustava piilo-ommel
Joustava piilo-ommel 10 sopii erityisen hyvin 

huolitellaan ja ommellaan samanaikaisesti. 
Neulosten risareunaa ei yleensä tarvitse huolitella.

Vetoketjun ompeleminen

annettujen ohjeiden mukaan.

kiinnittää paininjalan pitimen vasemmalle tai 

tullaan kiinnittämään.

neula osuu lähelle vetoketjun hammastusta. Jos 

neulaa on siirrettävä oikealle. Jos paininjalka on 

siirrettävä vasemmalle.

Piilo-ommel, numero 
09

Joustava piilo-ommel, 
numero 10
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D

A

C

B

C

Huolto

Koneen puhdistaminen
Huolehdi koneesi moitteettomasta toiminnasta 

nukasta.

Puola-alueen puhdistaminen

koneesta virta pois.

harjalla.

Puola-alueen alaosan puhdistaminen

kerääntyneen nukkaa.

nukka päätyisivät silloin koneen sisään.

Pistolevyn kiinnittäminen

kansi takaisin paikalleen.
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Vianmääritys

Ongelma/syy Ratkaisu
Yleisiä ongelmia

koneessa ja virtajohto pistorasiassa.

jälleenmyyjään.

Kone tekee hyppytikkejä

neulaa.

Ylälanka katkeaa
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Alalanka katkeaa.
Tarkista alalanka.

Tikit ovat epätasaisia

Tarkista puolaus.

Kone ei syötä tai syöttää epätasaisesti

Päämoottori on ylikuormittunut
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CE - Valtuutettu edustaja
SVP Worldwide

tarvikevalikoimaa ilman ennakkoilmoitusta sekä tehdä 
muutoksia koneen ominaisuuksiin.
Tällaiset muutokset ovat aina edullisia sekä tuotteen että 
käyttäjän kannalta.

Immateriaalioikeus
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