8300
MALLIT JA OHJELMOINTI
t 100 sisäänrakennettua mallia – runsaasti kukka-, meri- ja lapsiaiheita,
ompelijan työkaluja, eläimiä, keittiö- ja musiikkiaiheita
t Aakkoset – 3 tyyliä, 3 kokoa
Yksittäiset tai moninkertaiset värit ja värinvaihdon näppäin
Muokkaa mitä tahansa kirjainta missä jakson kohdassa hyvänsä
Kirjainten asettelu vaaka- tai pystysuoraan
t Nimikointi – 2- ja 3-kirjaimisina, 4 erilaista kehystyyliä
t Yksityiskohtien muokkaus
Mallien ja aakkosten yhdistely
Kieputa, muuta kokoa, tee peilikuva tai malli vastatusten
Siirrä vetämällä ja pudottamalla
t Mallikirjonnan tiedot
Hyppäyksen ja värin yleiskatsaus
Jäljellä oleva kirjonta-aika minuuteissa
Jäljitysnäppäin
Ommellaskin
t Muisti
Tallenna koneelle, USB tikulle tai PC mallikorteille
Nimeä tiedostot
Tallenna, palauta, kirjoita päälle, poista
t Suositusasetukset
Tuumat / millimetrit
Ääni – säädä voimakkuutta tai vaimenna
Säädä ekotavalla
Lankavalinta – Robinson-Anton, Madeira, Mettler
t Ruudun tietonäppäin
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TEKNISET OMINAISUUDET
LCD kosketusruutu taustavaloineen – 94mm x 71mm (3 3/4 " x 2 3/4 ")
USB portti
Sisäänrakennettu neulan langoitin
Lankatunnistin
Painintangon tunnistin
Paininjalan lisänousu
Pistolevyssä vain pieni neulan sisään menon reikä
Vaakasuorassa pyörivä sieppari ja läpinäkyvä puolan peitelevy
Vapaavarsikirjontaa lisätarvikkeena ostettavalla kehyksellä
Sisäänrakennettu kelkka
Suojaava yläkansi, jossa mallikaavio
11 kielivalintaa
Yleisjännite

8300

On helppoa luoda
oma tyyli!

VAKIOTARVIKKEET
t Kehykset :
Vakiokehys
“A” (126 x 110mm)
Iso kehys
“B” (140 x 200mm)
t Vakiotarvikkeisiin kuuluvat kirjontasakset
lisälankatappi, pakkaus
kirjontaneuloja
t Kirjontakortit (ostettava lisätarvike)
t Vapaavarsikehys ja GIGA-kehys (ostettava lisätarvike)

TAKUUJAPALVELU:
Elnan erinomainen
maine luotiin 1940, jolloin valmistui sen ensimmäinen
ompelukone. Siitä lähtien Elna on jatkuvasti toiminut
johtavana merkkinä kotiompelun ja siihen liittyvien
tavaroiden valmistajana ajatellen etnkin innovatiivista
ompelijaa. Tuhannet ammattilaiset kautta maailman
tarjoavat asiantuntevaa palvelua. Miljoonat ihmiset
ovat valinneet Elnan sen laadun, suorituskyvyn ja
luotettavuuden ansiosta.
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Työ s i s a a v a t s iive t a lle e n u u d e lla
Elna 8300 koneellasi.
MALLIAIHEIDEN
VALIKOIMA
Valitse suunnattoman
suuresta sisäänrakennettujen
malliaiheiden valikoimasta
se, joka sinua miellyttää.

Elämä palkitsee, kun olet täynnä ideoita ja luomisvimma
on päällä. Elna 8300 antaa sinulle aivan uutta innoitusta
ja tuntuu toteuttavan lähes kaiken mahdollisen. Olet
luovuutesi huipulla, kirjot runoja, teet aaltoja, kylvät
kukkia . . . ja sitten keräät satona koko joukon kohteliaisuuksia. Aivan kuin muodinluojat ja somistajat, sinäkin
keksit, personoit ja muuttelet kaikkea halusi mukaan
niin pieniä, kuin isojakin kohteita. Kaikkein hienoimmissakin töissäsi Elna 8300:lla on niin helpon kirjomisen etu
puolellaan, että liihottelet projektista toiseen iloisesti ja
keveästi kuin perhonen.

MUUTA KOKOA,
KÄÄNNÄ JA KIEPUTA
Muokkaa kirjontamalleja
ruudulla…
yksilöllistäminen
on tosi hauskaa.

VIELÄ MUKAVAMPAA
Elna 8300 konettasi on
niin helppo ja mukava käyttää…
YHDISTELE ERILAISIA
MALLEJA
Vaihtele luomuksiasi laajan
malliaiheiden valikoiman avulla
yhdistelemällä kirjaimia
ja nimikointeja.

TARVITSETKO SAMANVÄRISEN
LAUKUN?
Soinnuta värit suosikkivarusteisiisi
sopiviksi.

VAIN PIENI KLIKKAUS!
Kohdista kangas
kirjontakehykseen
yksinkertaisen helposti.
Jokaiselle malliaiheelle
on oma sopiva kehyksensä.

SUORA YHTEYS
Tallennat ja siirrät
suosikkimallisi helposti
USB muistitikun avulla.
HERKKÄ KANGAS!
Kaikkia herkkiä ja
vaikeita kankaita
voit helposti työstää.
Unelmistasi tulee totta.

EROTU JOUKOSTA
Sovella malliaiheita
mielesi mukaan. Voit
helposti personoida
vaatteesi ja antaa
niille uuden elämän.
KIRJO JA
KORISTELE
Toistamalla malliaihetta
luot vaikuttavan
reunuksen. Anna
mielikuvituksesi lentää.

