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artista 630E ja 640E

Kaikilla meistä on mielikuva siitä, minkälaisia ovat maailman kauneimmat perhoset, 
ja jokaisella mielikuvien perhoset ovat aivan erilaisia. artista 630E ja 640E ompelu- 
ja kirjontakoneilla voit toteuttaa ne kaikki eri tekniikoita käyttäen. Tee maailman 
kauneimmat perhoset kankaalle applikoiden, lankamaalauksena, tilkkutyönä tai 
vaikkapa kirjoen.

Kosketusnäyttö on sijoitettu koneen rungon keskelle, sen näkee koko ajan päätä 
kääntämättä. Näytöllä on kaikki tarvittava tieto, tikin pituus ja leveys, paininjalka, 
neulan asento ja kaikki mahdollisesti tehdyt muutokset. Kirjontakuvioiden editointi ja 
yhdistäminen, koko, tikkimäärä, värit ja kirjonta-aika. Myös kirjonnan opastuksen saat 
napin painalluksella koneen näytölle ja siitä valitset mistä aiheesta haluat tietoa tai 
neuvoja.

artista 630E ja 640E ompelu- ja kirjontakoneissa on paljon ainutlaatuisia toimintoja ja 
ominaisuuksia jokaiselle, olipa sitten kyseessä vaatteiden tai sisustustekstiilien valmistus, 
tilkkutyöt tai kirjonta. Unohtamatta Berninan patentoimaa BSR-tikkausjalkaa, jolla 
käsivarainen tikkaus sujuu aloittelijaltakin ja ommel on täydellinen, jokainen tikki on 
tarkalleen yhtä pitkä.

artista 630E ja 640E ompelu- ja kirjontakoneet on valmistettu Sveitsissä korkea-
laatuisista materiaaleista, joten niiltä voi edellyttää pitkää käyttöikää ja ehdotonta 
tarkkuutta koneiden kaikissa toiminnoissa. Tutustu artista 630E ja 640E koneisiin jo 
tänään, niin huomaat, miten helppoa kaikki on.

Tutustu jo tänään, niin huomaat miten helppoa...



TILKKUTYÖT
Bernina artista ompelukoneet ovat tilkkuilijoiden suosikkeja monestakin syystä. 
Koneiden toiminnot ja ominaisuudet on suunniteltu tilkkuilijan tarpeisiin. 
Patentoitu Bernina BSR-tikkausjalka tekee artista 630E ja 640E koneesta täydellisen 
tilkkuilijan unelman. Tämä keksintö tekee käsivaraisen tikkauksen erittäin 
helpoksi. BSR-tikkausjalalla kiemuratikkauksen oppimiseen kuluu minuutteja - ei 
päiviä. BSR-tikkausjalan kaltaista toimintoa ei ole missään muussa kuin BERNINA 
ompelukoneessa. Lisäksi ainutlaatuinen BERNINA polvinostin, joka pienellä polven 
liikkeellä nostaa paininjalan ylös ja samanaikaisesti laskee syöttäjän alas, käsiä ei 
tarvitse irrottaa työstä ja tarkkojen kaarien sekä kulmien ompelu on helppoa.

OMPELU
Valmistatko vaatteita tai sisustustekstiilejä vai ompeletko erilaisia pikkuprojekteja? 
artista 630E tai 640E on aina hyvä valinta. Molemmissa malleissa on satoja 
kauniita koristeompeleita, jotka kone ompelee sveitsiläisellä tarkkuudella. 
Koristeompeleista voi myöskin luoda yhdistelmiä ja tallentaa ne koneen 
muistiin. Napinläven koon määrittäminen ja ompelu on tosi helppoa, pidä 
nappia näytöllä, mittaa nappi, kuittaa koko ja kone ompelee tarvittavan 
määrän täsmälleen samankokoisia napinläpiä. Lisäksi automaattipäättely ja 
ommelmuisti nopeuttavat ja helpottavat ompelua.

KIRJONTA
artista ompelukoneeseen liitettävä kirjontalaite lisää käyttöösi myös kirjonnan 
mahdollisuuden. Mukana on 70 (630E) tai 90 (640E) valmista kirjontakuviota, sekä 
Editor Lite -ohjelma, jossa lisää kuvioita ja aakkosia. Kuvioita on helppo yhdistellä 
ja muokata tai lisätä niihin tekstiä aina tarpeen mukaan sekä artista 630E ja 640E 
näytöllä, että Editor Lite -ohjelmalla. Kirjontakuvio on tikattuna aina yhtä täydellinen, 
oli sen kokoa muutettu miten paljon tahansa. Bernina-jälleenmyyjä opastaa myös 
kirjonnassa tarvittavien apumateriaalien käytössä.

Loistavat ominaisuudet,
olipa ompeluprojektisi
minkälainen tahansa...



Ainutlaatuiset ominaisuudet – artista 630E

Setup-toiminto
Toiminnolla valitaan koneen kieli, 
erilaiset viestit ja äänimerkit,näytön 
kalibrointi ja paljon muita toimintoja 
ja asetuksia. Käyttäjä voi helposti 
suorittaa artista 630E ja 640E 
päivitykset USB-muistitikulla.

Erillinen puolausmoottori
Puolausmoottorin nopeutta voi säätää portaattomasti. 
Puolauksen voi suorittaa samanaikaisesti esimerkiksi 
kirjonnan aikana eikä kirjontaa tarvitse keskeyttää.

Automaattinen langan katkaisu
artista 640E katkaisee langat napin painalluksella 
ompeleen päättelyn jälkeen. Kirjonnassa kone 
katkaisee langat automaattisesti jokaisen kirjotun 
värin jälkeen.

Keskelle sijoitettu kosketusnäyttö
Kosketusnäytöllä on kaikki tarvittavat tiedot selkeästi 
näkyvissä, kuten esim. valittu ommel, sen leveys ja 
pituus, paininjalka ja sen puristus, neulan asento ym. 
Näytön kirkkauden voi säätää käyttäjän oman maun 
mukaan.

Käynnistys/pysäytys ja nopeuden säätö
Erittäin hyödyllinen toiminto esimerkiksi pitkien saumojen ompelussa. 
Toiminto mahdollistaa koneen käytön ilman jalkasäädintä. 
Liukusäätimellä ompelunopeutta voi muuttaa koneen käydessä. 
Käytetään myös kirjonnan käynnistämisessä ja pysäyttämisessä.

CFL-ompeluvalo
CFL-ompeluvalo on U-muotoinen ja valaisee erittäin hyvin 
koko ompelualueen paininjalan ympärillä. CFL-lamppu ei 
lämpene ja valo on valkoinen, jolloin se ei vääristä värien 
sävyjä.
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Polvinostin (FHS)
Vain pieni liike polvella ja paininjalka 
nousee ylös ja samanaikaisesti syöttäjä 
laskeutuu ala-asentoon jättäen kädet 
vapaaksi työn ohjaamiseen. Polvinostin 
nopeuttaa ja helpottaa työskentelyä.

USB-liitäntä ja
Bernina USB-muistitikku (lisätarvike)
Bernina artista 630E ja 640E käyttävät 
uusinta tiedonsiirtoteknologiaa. Yhteys 
artistan ja tietokoneen välillä toimii USB-
liitännällä. Kirjontakuviot voi tallentaa 
muistitikulle ja siirtää ne kirjontakoneelle. 
Saatavana myös valmiita kirjontakuvioita 
USB-muistitikulla.

Ompeleen näyttö
Valittu ommel näkyy suurennettuna ja 
kursori liikkuu tikki kerrallaan sitä mukaa 
kuin kone ompelee kyseistä ommelta.

Monitoimisäätimet
Tikin pituuden ja leveyden säätöjen lisäksi 
puolauksen nopeuden säätö. Kirjontakuvion 
siirtäminen tai pyörittäminen kehyksessä, sekä 
kirjontakuvion koon muuttaminen. Näillä säätimillä 
selataan myös kirjonnan opastuksen sivuja.

Kosketusnäyttö: ommelyhdistelmät
Ommelyhdistelmiin voi ompeleita lisätä myös 
peilikuvina tai pidennettyinä ja tehty muutos 
näkyy näytölle muodostuvassa yhdistelmässä. 
Siitä voi helposti poistaa tai siihen voi lisätä uusia 
ompeleita mihin väliin tahansa. Ompelun aikana 
näytöllä näkyy jokainen ommel sitä mukaa kuin 
yhdistelmän ompelu etenee.

Kosketusnäyttö: koristeompeleet
Laaja koristeompeleiden valikoima on jaettu 
ryhmiin eri käyttötarkoitusten mukaan. Kukat, 
geometriset, lasten ym. Kaikkeen koristeluun 
paljon erilaisia vaihtoehtoja.

Napinläven koon mittaus näytöllä
Pidä nappia näyttöä vasten ja määritä koko 
tikinpituuden tai leveyden säätimellä. Napinläpi 
on tallentunut ja kone ompelee tarkalleen 
samankokoisia napinläpiä tarvittavan määrän. 
Napinläven koko säilyy muistissa, vaikka 
koneesta kytketään välillä virta pois.



Kirjontakuvion koon portaaton suurentaminen/pienentäminen
Kirjontakuvion kaikki tärkeimmät tiedot ovat kerralla näkyvissä: kuvion 
koko, tikkimäärä, lankavärit ja niiden määrä, kirjonta-aika ja tehdyt 
koon ja sijainnin muutokset.

Tervetuloa kirjonnan jännittävään maailmaan

Kirjontalaite
Kirjontalaite on erittäin helppo kiinnittää koneeseen. Kirjonta-ala on 255 
mm x 145 mm ja sitä suuremmat kuviot voi kirjoa Mega- tai Hoop-It-All-
kehyksillä tarvitsematta irrottaa kehystä kirjontalaitteesta puolan vaihtoa 
varten.

Kosketusnäyttö: kirjonnan opastus
Opastus on jaettu aiheiden mukaan: kehyksen valinta, työn 
kehystäminen, tukimateriaalit, kuvioiden yhdistäminen, 
vapaavarsiadapterin käyttö ym. Ohjeet ovat aina helposti saatavilla.

Bernina Editor Lite -kirjontaohjelma
Bernina Editor Lite -kirjontaohjelma on artista 630E ja 640E 
kirjontakoneiden vakiovaruste. Kirjontaohjelmassa on 65 
kirjontakuviota ja 5 aakkoset, joilla pääsee hyvään alkuun. 
Ohjelman voi myöhemmin päivittää vaikkapa versioon, jolla voi 
luoda omia kirjontakuvioita.

Bernina Kirjontaohjelmat
Sitten kun Editor Lite -kirjontaohjelma ei enää riitä, voi sen 
päivittää johonkin kolmesta eritasoisesta kirjontaohjelmasta: Editor, 
AutoDesigner tai Designer Plus. Voit luoda skannatusta kuvasta 
valmiin kirjontakuvion tai jopa piirtää kuvion valmiina tikkipintoina.

Kosketusnäyttö: kirjontakuvion valinta
artista 630E ja 640E koneiden mukana on 70 (630E) ja 90 (640E) 
kirjontakuviota. Lisäksi ohessa näkyvät kaksi kaunista perhosta, 
jotka on suunnitellut Laurel Burch. Kuvioiden yhdistäminen, koon 
muuttaminen, sekä tekstin lisääminen antavat rajattoman määrän 
erilaisia mahdollisuuksia luoda uutta koneen mukana olevista 
valmiista kirjontakuvioista.

Kirjontakuvion koon muuttaminen
artista 630E ja 640E kirjontakoneella voit kirjoa jokaisen kirjontakuvion 
juuri haluamasi kokoisena. Kone ei ainoastaan suurenna tai pienennä 
kuvion kokoa, vaan laskee muutoksen jälkeen tarvittavan tikkimäärän 
uudelleen, jolloin tikkipinta pysyy aina samanlaisena. Editor Lite -kirjonta-
ohjelma laskee kaikkiin kuvion koon muutoksiin tikkimäärän uudelleen, 
ja kaikki tehdyt muutokset näkyvät tietokoneen näytöllä. Editor Lite on 
ensimmäinen askel kirjonnan suunnittelun jännittävään maailmaan.

Bernina artistalla kirjontakuviosta juuri sen kokoinen kuin haluat



Lisätarvikkeita: ompelu- ja kirjontajärjestelmä, joka kasvaa tarpeen mukaan

Patentoitu Bernina BSR-tikkausjalka (lisätarvike)
Tämä BERNINAn patentoima tikkausjalka mittaa tikin pituutta kun kangas paininjalan alla liikkuu ja jokainen tikki on saman pituinen. BSR-
tikkausjalalla voi ommella suoraa- ja siksakommelta. Kone tunnistaa kankaan liikkeen ja tikkaa automaattisesti, joten voit keskittyä ainostaan 
luovuuteesi, BSR-järjestelmä huolehtii kaikesta muusta. www.BerninaBSR.com sivuilla on vinkkejä ja ohjeita BSR-tikkausjalan käytöstä.

Bernina BSR-tikkausjalalla helppoa heti ensimmäisestä pistosta...

Paininjalat ja lisätarvikkeet
artista 630E ja 640E ompelukoneen vakiovarusteena on 8 paininjalkaa. 
Berninan valikoimassa on yli 75 erilaista paininjalkaa ja lisätarviketta 
vaativammankin ompelijan tarpeisiin.

Bernina USB-muistitikku ja valmiit kirjontakuviot USB-muistitikulla
Omat kirjontakuviot voi tallentaa Bernina USB-muistitikulle. Laaja 
valikoima kirjontakuvioita eri aihepiireistä on saatavana USB-muistitikuilla.
Kirjontakuvioita on saatavana myös CD-levyillä ja internetin kautta tilaten 
osoitteesta www.embroideryonline.com.

Bernina kuljetuslaukut
Nämä tukevat pyörillä kulkevat kuljetuslaukut tekevät koneen 
kuljetuksen helpoksi. Alempi laukku on ompelukoneelle ja yläpuolelle 
kiinnittyvä laukku kirjontalaitteelle. Laukuissa on taskut ja lokerot 
tarvikkeiden säilytystä varten.

Megakehys
Tämä kehys on suunniteltu erittäin suurten kuvioiden kirjontaan. 
Kehyksen kirjonta-ala on 150 mm x 400 mm.

Hoop-It-AllTM-kehykset
Erittäin suuret kirjontakuviot on mahdollista kirjoa Hoop-It-All-kehyksen 
avulla osina ilman, että kirjontatyötä tarvitsee kehystää uudelleen !

Benina BSR-tikkausjalka ja kirjontaohjelmat
Patentoitu Bernina BSR-tikkausjalka ja eritasoiset kirjonnan 
suunnitteluohjelmat luovat lisää mahdollisuuksia artistan käytölle.



artista 630E ja 640E edustavat uutta sukupolvea jo 
tutussa artista ompelu- ja kirjontakoneiden sarjassa. 
Sveitsiläistä laatua ja huippuunsa kehitettyä teknologiaa. 
Asiakastyytyväisyys on ollut Berninan johtoajatus jo sen 
perustamisesta, vuodesta 1893 lähtien. Tutustu uusiin 
artistoihin vaikka jo tänään valtuutetun BERNINA artista-
jälleenmyyjän luona.
www.bernina.fi

www.berninausa.com sivuilla on ompeluvihjeitä ja eri 
tasoisia ompeluprojekteja.
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Ompelu 630E 640E

Ommelmuisti • •

Henkilökohtainen ohjelma • •

Ommelyhdistelmät (erillinen muisti) • •

Polvinostin (FHS) • •

Neulan asennot 11 11

Ompeleet voidaan ommella neulan kaikissa asennoissa • •

Turvaohjelma • •

Kuvion alku ja loppu -toiminto • •

Peilikuvat, pysty ja vaaka • •

Neulastop ylös/alas • •

Jatkuva taaksepäin ompelu • •

Liukuva nopeuden säätö, myös käsikäyttöisenä • •

Paininjalan puristuksen säätö • •

Paininjalan lisäjousto käsivaraisessa tikkauksessa • •

Puolaus ompelun aikana • •

Ompeleen näyttö numerona ja kuviona • •

Turvaohjelma • •

Harsintaohjelma •

Hyötyompeleet 27 27

Koristeompeleet 188 234

Tikkausompeleet 25 28

Napinlävet 7 8

Aakkoset 4 5

Automaattinen parsinta 2 2

Ompeleiden määrä 480 570

Kirjonta 630E 640E

Kirjontalaite • •

Kirjontakuvioiden suurentaminen/pienentäminen • •

Puolaus kirjonnan aikana • •

Aakkoset 5 7

Krjontakuvioiden määrä 70 90

Kirjontakuvioiden yhdistäminen • •

Kirjontakuvioiden muokkaaminen näytöllä • •

Tekstin muokkaaminen ja lisääminen kirjontakuvioihin • •

Näytöllä kuvion tikkimäärä, värit, koko ja kirjonta-aika • •

Kirjontakuviot Bernina USB-tikulta .EXP muodossa • •

Kirjontakuvioiden tallentaminen koneen muistiin • •

Kirjonnan opastusohjelma • •

Tietokoneeseen USB-liitäntä • •

Editor Lite -kirjontaohjelma • •

Yleiset/tekniset tiedot 630E 640E

Värillinen kosketusnäyttö koneen rungon keskellä • •

U-muotoinen CFL-ompeluvalo • •

Setup-toiminto • •

Neulalangoitin • •

Voimakas tasavirtamoottori (DC) • •

Sukkulajärjestelmä keskus (CB) pika (RB)

Maksimi tikin leveys (mm) 5.5 9.0

USB-liitäntä • •

Erillinen puolausmoottori • •

Monitoimintosäätimet • •

Portaaton tikinpituuden ja -leveyden säätö • •

Automaattinen ylälangan kiristyksen säätö •

Manuaalinen ylälangan kiristyksen säätö •

Alalangan määrän tunnistin •

Käynnistys/pysäytys-painike • •

Syöttäjän asennon tunnistin • •

Automaattinen langankatkaisu •

3 muuta langankatkaisijaa • •

Elektroninen jalkasäädin • •

Paininjalat 630E 640E

nro. 1 Kaksoisautomaattijalka 5.5 mm •

nro. 1c Kaksoisautomaattijalka 9.0 mm •

nro. 2 Overlock-jalka 5.5 mm •

nro. 2a Overlock-jalka 9.0 mm •

nro. 3 Napinläpijalka •

nro. 3c Napinläpijalka 9.0 mm •

nro. 3a Automaattinapinläpijalka • •

nro. 4 Vetoketjujalka • •

nro. 5 Piilo-ommeljalka • •

nro. 9 Parsintajalka • •

nro. 20 Avoin koruommeljalka •

nro. 20c Avoin koruommeljalka 9.0 mm •

nro. 26 Kirjontajalka • •

Tarvikkeet 630E 640E

Opastus CD, jossa myös ompeluprojekteja • •

Keskikokoinen kirjontakehys 130 mm x 100 mm •

Ovaali kirjontakehys 255 mm x 145 mm • •

Apupöytä • •

Pehmustettu kantolaukku • •

Tarvikekaappi • •

Lisätarvikkeet 630E 640E

BSR-tikkausjalka, 3 erillistä jalkaosaa • •

Bernina-paininjalat ja lisätarvikkeet >75 >75

Kirjontakuvioita lajitelmina eri aiheista • •

Berninan eri tasoisia kirjontaohjelmia • •

Pieni kirjontakehys 73 mm x 50 mm • •

Megakehys 400 mm x 150 mm • •

Lankarullateline • •

Suurennuslasisetti • •

Adapteri vapaavarsikirjontaan • •

Bernina USB-muistitikut, omien kuvioiden tallentamiseen • •

Hoop-It-AllTM-kirjontakehykset • •


