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VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
Läs hela manualen innan första användning
För att minska risken för elektrisk chock:
En apparat får aldrig lämnas obevakad när den är inkopplad. Koppla alltid ur den här symaskinen från
eluttaget när du lämnar rummet, efter användning och före rengöring.
FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR BRÄNNSKADOR, BRAND, ELEKTRISKA STÖTAR ELLER PERSONSKADOR:
1. Låt inte barn leka med maskinen. Maskinen är inte
avsedd för användning av barn eller sjuka personer
utan korrekt tillsyn. Tillåt inte att maskinen
användas som leksak. Noggrann uppmärksamhet är
nödvändig när denna symaskin används av eller nära
barn.

3. Använd aldrig denna symaskin om:
- Den har skadad sladd eller kontakt
- Inte fungerar korrekt,
- Har blivit tappad, skadad eller blöt av vatten.
Lämna symaskinen till närmaste auktoriserade
återförsäljare eller serviceställe för genomgång,
reparation eller elektrisk/mekanisk justering.

2. Använd endast denna maskin till det den är
avsedda för och som beskrivs i den här
bruksanvisningen.
Använd endast tillbehör som rekommenderas av
tillverkaren enligt denna manual.

4. Använd aldrig maskinen med tilltäppta ventiler.
Ha alltid öppna ventiler på symaskin och pedal.
Torka av maskinen med torr trasa.
5. Släpp aldrig/ sätt aldrig in något okänt föremål i
maskinens öppningar
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6. Använd inte maskinen utomhus.

11. Håll fingrarna borta från alla rörliga delar.
Särskild aktsamhet krävs runt symaskinsnålen.

7. Använd inte där aerosol (spray) produkter i
maskinen.
8. Placera inte något på pedalen.

12. Använd inte böjda nålar.

9. För att stänga av, slå på läge "Off" (O), ta sedan
bort kontakten från uttaget.

14. Stäng av symaskinen ("O") när du justerar nålen,
till exempel byte av nål, byte av spole eller byte av
pressarfot.

10. Koppla inte ur kontakten genom att dra i
sladden. För att dra ur kontakten, ta tag i kontakten,
inte sladden.

15. Koppla alltid ut maskinen från eluttaget när du
gör justeringar som nämns i denna manual

13. Dra inte i tyget när du syr. Det kan orsaka
böjd/trasig nål.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER
Denna symaskin är konstruerad och tillverkad endast för hushållsbruk.
Denna apparat uppfyller EMC Direktiv 2014/30/EU, som täcker elektromagnetisk kompatibilitet.
Vänligen, återvinn denna produkt på lämplig återvinningscentral.
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MASKINENS DELAR
1. Höljet
2. Reglage pressarfotstryck
3. Omvänd sömnad (backa)
4. Nålpositions-knapp
5. Trådkniv
6. Långsam knapp
7. Start/Stopp knapp
8. Förlängningsbord
9. Topplock
10. Handhjul
11. Kontrollpanel
12. Trådtilldragare
13. Trådspänningsreglage
14. Trådguide
15. Hastighetsreglage
16. Trådrullestopp
17. Horisontell trådpinne
18. Trådguide vid upp spolning av tråd
19. Spolpigg
20. Spolningsstopp
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MASKINENS DELAR
21. Bärhandtag
22. Huvudströmbrytare
23. Uttag för fotpedal
24. Kabeluttag
25. Sladd
26. Fotpedal
27. Nedre trådstyrning
28. Automatisk nålträdare
29. Trådledare på nåliträdare
30. Knapphålsspak
31. Pressarfotshållare
32. Stygnplåt
33. Griparlucka
34. Pressarfotslyft
35. Trådkniv
36. Nålhållarskruv
37. Nåltrådsguide
38. Pressarfot
39. Höja/sänka matartänder

7
TILLBEHÖR
Tillbehör som finns i tillbehörsasken
1. Nålar
2. Spolar
3. Trådrullestopp (stor)
4. Trådrullestopp (liten)
5. Skruvmejsel till stygnplåten
6. Skruvmejsel (stor och liten)
7. Sprättare / borste
8. Blindsöms pressarfot
9. Överkastnings pressarfot
10. Blixtlås pressarfot
11. Knapphåls pressarfot
12. Satintygs pressarfot
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Öppna tillbehörsfacket
För att öppna tillbehörsfacket tar du tag i
vänsterhörnet på sybordet och drar åt dig

Konvertering till friarm
Din maskin kan användas antingen med tillbehörsasken på för att få ett litet stöd
eller om du tar bort tillbehörsasken så får du en friarm.
Med tillbehörsasken i ger det en arbetsyta som en vanlig maskin.
Genom att ta bort tillbehörsasken, dra det åt vänster med bägge händer (se bild)
konverterar man maskinen till en friarmmodell.

Skyddshuv
När inte maskinen används sätt på skyddet i hårdplast som följer med för att skydda maskinen.
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BYTA PRESSARFOT
Pressarfoten måste bytas beroende på vilket projekt/söm du syr på maskinen.
VARNING: Stäng av strömbrytaren innan du byter pressarfot.
1. Vrid handratten mot dig tills nålen är i sitt högsta läge.
2. Lyft pressarfoten
3. Ta bort pressarfoten genom att trycka
pressarfotens frigöringsspak mot dig
4. Placera önskad pressarfot med pressarfotspinnen (A)
direkt under skåran i pressarfotshållaren (B)
5. Sänk pressarfoten och pressarfoten snäpps på plats

Ta bort pressarfotshållaren
För att kunna använda vissa pressarfötter behöver ibland hela
pressarfotshållaren tas bort.
För att ta bort pressarfotshållaren:
Höj pressarfoten, lossa pressarfothållarens skruv (C)
lossa sedan pressarfotshållaren.
Placera den nya pressarfotshållaren och skruva åt
pressarfothållarens skruv.
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BYTE AV NÅL
Välj rätt typ av nål beroende på vilket tyg du ska sy i
VARNING: Stäng av strömmen innan du tar bort nålen.
1. Vrid handhjulet mot dig tills nålen är vid sin högsta punkt
2. Lossa nålskruven
3. Ta bort nålen
4. Sätt in den nya nålen i nålklämman med den platta sidan bakåt
och skjut upp nålen så långt som möjligt.
5. Skruva åt nålklämskruven.
OBS: Använd inte böjda eller trubbiga nålar.
Placera nålen på en plan yta för att kontrollera om den är böjd (A)
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ANSLUTNING AV MASKINEN
Placera maskinen på en stabil yta. Torka bort eventuell överskottsolja från stygnplåten innan du använder din maskin för
första gången.
Se till att symaskinen är avstängd (strömbrytaren är inställd på "O")
Innan du ansluter strömförsörjningen, kontrollera att spänning och frekvens som visas på maskinen överensstämmer
med din elkraft.
1. Anslut nätkabeln till maskinen genom att sätta in 2-hålspluggen
i nätsockeln
2. Anslut nätkabeln till eluttaget
3. Sätt på strömbrytaren i läge ”ON”
4. En LED-lampa tänds när strömbrytaren är påslagen
5. För att koppla från, sätt strömbrytaren till avstängning ”OFF ”,
ta sedan bort kontakten från uttaget
FARA: Lämna aldrig maskinen obevakad när den är inkopplad.
Koppla alltid ur maskinen från eluttaget direkt efter användning och innan underhåll.
VARNING: Koppla inte ur kontakten genom att dra i sladden.
För att dra ut kontakten, ta tag i pluggen, inte kabeln.
När fotpedalen kopplas ur kommer maskinen inte att fungera.
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DRIFTKNAPPAR & MATARTÄNDER
A. Knapp för omvänd sömnad (backa)
När knappen hålls intryckt backar maskinen när knappen släpps stoppar maskinen
B. Nålpositionsknapp
Tryck på nålens positionsknapp för att höja eller sänka nålen.
Genom att trycka på knappen två gånger sys ett stygn.
C. Hastighetskontroll
Maskinen syr snabbare när knappen
flyttas åt höger och syr långsammare
när knappen flyttas åt vänster.
D. Sy långsamt knapp
När du syr trycker du på den här knappen om du vill sy sakta.
När du återigen trycker på knappen kan du sy snabbt igen
E. START/STOPP knapp
Maskinen startar när du trycker en gång på knappen.
Trycker du igen stoppar maskinen.
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DRIFTKNAPPAR & MATARTÄNDER
F. Höja & sänka matartänderna
Matartänderna går upp genom stygnplåten, precis under pressarfoten.
Deras funktionen är att flytta tyget medan du syr.
För vanlig sömnad, för spaken till vänster (sett från maskinens framsida)
Detta höjer matartänderna till sin högsta position.
För de flesta sömnader ska spaken vara i denna position.
För att sänka matartänderna för spaken till höger.
Detta görs vid t.ex. friarmsbroderi när tyget inte ska matas automatiskt.
G. Pressarfotstryck
Vilket pressarfotstryck du ska ha när du syr beror på vilket tyg du ska sy i.
• För att öka trycket vrider du vredet till 3
• För att minska trycket vrider du vredet till 1.
• Vid vanlig sömnad ska vredet stå på 2
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FOTPEDAL
Användande av fotpedal tillåter dig att kontrollera start, stopp och hastighet med foten.
1. Stäng av strömbrytare
2. Sätt i sladden till fotpedalen i maskinens uttag.
3. Placera fotpedalen vid dina fötter och slå på strömbrytaren.
Ju hårdare du trycker med foten på pedalen,
desto snabbare syr maskinen.
För att stoppa maskinen, ta bort foten från pedalen.

Kontrollknapps funktioner
Kontrollknapparnas funktioner som beskrevs på föregående sida ändras när fotpedalen är inkopplad
A. START/STOP KNAPP
Denna knapp inaktiveras
B. HASTIGHETSKONTROLL
Den här knappen begränsar maxhastigheten
C. KNAPP FÖR OMVÄND SÖMNAD (BACKA)
Maskinen fortsätter sy bakåt med samma hastighet när denna knappen är intryckt. När knappen släpps fortsätter
maskinen att sy framåt.

VARNING: För att minska risken för elektrisk stöt:
1. Hantera fotkontrollen försiktigt och undvik att kasta den i golvet. Placera inget tungt på toppen
2. Använd endast fotkontrollen som medföljer maskinen
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KONTROLLPANELFUNKTIONER
1. LCD-display
På nedersta raden i det vänstra hörnet visas stygnlängd, i mitten visas numret på sömmen du valt och i högra
hörnet visas stygnbredden

2. CL – Radera knapp
När minnesfunktionen används och du hittar ett fel eller vill radera
ett mönster från minnet trycker du på CL knappen.
För att bläddra i minnet med sparade mönster används knapparna enligt fig.9.
Tryck på CL-knappen för att radera det mönster som visas på LCD-displayen.
Minnesfunktionen visar automatiskt nästa mönster.

3. ME startar minnesfunktionen
Tryck på ME-knappen, ett ljus indikerar att du kan starta minnesfunktionen.
Skriv in mönsternumren i minnet, maximalt 60 mönster kan lagras i minnet
(knapphål kan inte lagras i minne). Maskinen kommer att sy mönstren i den
ordning de har blivit inmatade.
LCD-displayen visar det valda mönstret som sys (001-200)
4. RE startar upprepningsfunktion
Tryck på RE-knappen, ett ljus indikerar att du kan starta upprepningsfunktionen. När du använder
minnesfunktionen och vill repetera samma mönsterkedja, trycker du på RE-knappen och sedan på start,
symaskinen kommer kontinuerligt upprepa hela mönsterkedjan tills stoppknappen trycks in. För att avbryta tryck
på RE-knappen.
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KONTROLLPANELFUNKTIONER
5. MIRROR-knappen
Tryck på MI för att spegelvända den valda sömmen.
6. Fästknapp
Tryck på fästknappen för att sy 4 stygn i samma position, efter dessa 4 steg är tråden fäst och maskinen slutar
automatiskt att sy

7. Nål ner knapp
När denna knapp trycks in kommer nålen stanna i sitt lägsta läge när du använder start/stopp-knappen.

8. Stygnlängdsknappar
Tryck på övreknappen (pil upp) för att öka stygnlängden, tryck på nedåtknappen (pil ner) för att korta
stygnlängden. Stygnlängd kan användas Används även tillsammans med ME-knappen
(visar mängden mönster som valts)

9. Stygnbreddsknappar
Tryck på övre knappen för en bredare söm, tryck på nedre knappen för en smalare söm. Används även tillsammans
med ME-knappen
(visar mängden mönster som valts).
10. Mönster, 200 olika mönster (visas på baksidan av manualen)
Välj mönster genom att trycka in numret för mönstret på knapparna 0-9 Mönstret visas i mitten på övre delen av
displayen.
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UNDERTRÅD
Ta bort spolen
1. Ta bort spolskyddet genom att föra knappen på höger sida åt vänster,
tryck samtidigt ner spolskyddets vänstra hörn.
2. Ta ut spolen från spolhuset

Spola upp undertråd
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Placera en trådrulle på trådpinnen och sätt på trådstoppsbrickan
För tråden genom trådstyrningen
Sedan vidare genom spoltrådens trådstyrning
Passera tråden vidare genom nästa trådguide som visas
Sätt i tråden genom hålet i spolen underifrån och upp (se bild)
Placera spolen på spolpiggen och tryck den åt höger för att kunna spola upp tråd.
Skärmen kommer att visa när maskinen är i spolläge
Håll i trådänden och starta maskinen
Efter att spolen har snurrat några varv, stoppa maskinen och
klipp av tråden i närheten av hålet på spolen
Starta maskinen igen. Ställ in hastigheten till max
Upp spolningen av tråd kommer att stoppas automatiskt
när spolen är full. Stoppa då maskinen
Putta spolpiggen till vänster och ta bort spolen
från spolpiggen. Klipp av tråden
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UNDERTRÅD
Sätt i spolen
1. Placera spolen i spolhuset med trådspolen moturs
2. Dra tråden i haken (A)
3. Drag tråden mot vänster och längs insidan av fjädern (B)
tills tråden glider in i hake (C) kontrollera att tråden inte åker ur hake (A)
4. Dra ut tråden ca 10 cm och sätt tillbaka spolskyddet genom att sätta i spolskyddet
med vänster sida först och sedan sänka höger sidan tills spolskyddsluckan sitter fast.
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TRÄ MASKINEN
Trä övertråden
1. Lyft pressarfoten
2. Tryck på nålens upp / ned-knapp så att den är i sitt
högsta läge och sätt fast nålen
3. Placera en trådrulle på trådpinnen och sätt på en trådstoppsbricka

1-7 För tråden längs pilmärkena på maskinen
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TRÄ MASKINEN
Nålpåträdare
1.
2.
3.
4.

Sänk pressarfoten.
Se till så att nålen är i sin högsta position
Sänk nålträdarspaken långsamt och för tråden genom styrningen (A) och dra tråden till höger.
Sänk spaken så långt som möjligt. Nålpåträdaren vrider automatiskt till trådläge och krokstiftet passerar genom
nålens öga.
5. Ta tråden framför nålen
6. Håll tråden löst och lossa spaken långsamt så den hamnar i sin utgångsposition. Kroken vrider och passerar tråden
genom nålsögat.
7. Dra ut tråden ca 10 cm bakom nålen

VARNING: Sänk inte nålpåträdarspaken när maskinen är igång.
OBS! För lättare trädning rekommenderas att du väljer raksöm när du ska använda nålpåträdaren. Automatiska
nålpåträdaren kan inte användas till tvilling nål.
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TRÄ MASKINEN
Dra upp undertråden
1. Lyft pressarfoten.
2. Håll i övertråden löst
och tryck på nål upp / ned-knappen.
3. Dra försiktigt upp övertråden. Undertråden kommer då upp igenom stygnplåten
4. Dra både över och undertrådarna ca 10 cm mot baksidan och under pressarfoten.
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BÖRJA SY
OBS! Under sömnad, krävs extra aktsamhet runt nålområdet.
Maskinen matar automatiskt tyget, så dra/tryck inte i tyget.

Start och slut av söm
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Flytta nålen till sin högsta position genom att använda nållägesknappen, samt kontrollera att du har rätt pressarfot
Placera tyget under pressarfoten
Sänk pressarfoten
Håll i trådarna bakom pressarfoten när du startar din sömnad, efter några stygn kan du släppa trådarna
Reglera hastigheten medan du syr
Stoppa maskinen när du når slutet av sömmen
Höj pressarfoten
När du har nått slutet av sömmen, sluta sy och vrid handhjulet mot dig för att ta nålen till högsta position. Lyft
pressarfoten och dra försiktigt ut tyget genom att föra det bakåt.
9. Skär av trådarna på maskinens trådkniv
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BÖRJA SY
Omvänd sömnad (backa)
Omvänd sömnad används för att förstärka ändarna av sömmarna.
1. Placera tyget under pressarfoten där du vill att omvänd sömnad ska börja.
Sänk pressarfoten
2. Tryck på backningsknappen och sy 4–5 stygn.
3. Släpp backaknappen och tryck på fotpedalen eller
START / STOP-knappen för att sy framåt.
4. När du kommer till slutet av en söm,
tryck på backaknappen och sy 4–5 omvända stygn.

Svänga i hörn
1.
2.
3.
4.
5.

Stoppa maskinen när du kommer till ett hörn
Sänk nålen ner i tyget
Lyft pressarfoten
Vrid tyget i önskad riktning
Sänk pressarfoten och fortsätt sy
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BÖRJA SY
Sy i tjocka tyger
När du syr i tjocka tyger tenderar fronten på pressarfoten att lyftas upp
och maskinen kan få problem med att mata tyget korrekt vid den tjocka punkten.
När detta händer kan du enkelt placera en bit kartong eller tyg
av samma tjocklek under den bakre delen av pressarfoten.
• Pressarfoten kan höjas 1 steg högre för att
underlätta placering utav tjockt tyg
A: Tyg
Styr försiktigt tyget med handen.

Markering på stygnplåt
Linjerna på stygnplåten är en hjälp för att kunna sy rakt.
Siffrorna på stygnplåten anger avståndet mellan nålens mittläge
och indikeringslinjen på stygnplåten.
Siffrorna längst fram visar millimeter.
Siffrorna längst bak ange i tum.

B: Tjockt papper eller tyg
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JUSTERA TRÅDSPÄNNING
Trådspänningen måste balanseras ordentligt. Om justering krävs kan det göras genom
att ändra övertrådens trådspänning.

A. Korrekt trådspänning
Över och undertråd möts i mitten på tyget

B. När undertråden visas på tygets ovansida
Vrid spänningsratten till ett lägre nummer för att
minska övertrådspänningen

C. När övertråden visas på tygets undersida
Vrid spänningsratten till ett högre nummer
för att öka övertrådenstrådspänning

D. Trådspänning för Sicksack-stygn
För att sy sicksackstygn ska trådspänningen ställas något
svagare än vid raksöm. Du kommer att uppnå en finare söm
när övertråden visas på undersidan av tyget.
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MATCHANDE NÅL, TYG OCH TRÅD
Hjälpfulla tips
Om stygnen är fina på ovansidan men undersidan har massa trådtrassel beror det vanligtvis på att över tråden är
felträdd. Trä om maskinen och var noga med att tråden hamnar rätt.
OBS: Matartänderna matar tyget automatiskt. Dra eller tryck inte i tyget med händerna. Det kan orsaka att nålen går av
eller att sömmen inte blir fin.

27
RAKSÖM
Stygnbredden visas längst ner till höger på LCD-displayen
• Vänster position 0,0–3,0
• Mellanläge 3,5
• Höger 4,0–7,0

Sy raksöm och fäst sömmen
1. Placera tyget under pressarfoten.
Håll lite lätt i över och undertråd
2. Sänk pressarfoten och tryck på START / STOPP-knappen
alternativt tryck på fotpedalen för att börja sy
3. När du kommer till slutet på sömmen trycker du
på backaknappen för att sy 3–4 stygn bakåt
4. Släpp backa knappen, tryck på
START / STOPP-knappen och sy framåt tills du
når slutet av sömmen.
5. Lyft pressarfoten och skär av tråden.

28
SY BOKSTÄVER (ALFABET)
1. När du ska sy bokstäver, rekommenderas att du använder satinfoten

2. Vänligen se mönstertabell för att mata in rätt siffror för de bokstäver du vill sy

3. Tillexempel för att sy:
Tryck på ME-knappen, välj nummer 131 + 132 + 133…
• Råkar du välja fel bokstav tryck på CL-knappen för att radera

Här visas vilken bokstav du valt
Här visas numret på
bokstaven/mönstret du valt
Här visas numret på bokstaven i
ordning när du syr
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ÖVERKASTINGSSÖMMAR – OVERLOCKSÖMNAD
Använd överkastningspressarfoten
Låt sömsmånskanten följa fotens styrskena, så kommer nålen på höger sida att hamna precis utanför kanten.
Sömmarna används för att sömsmånen inte skall fransa upp sig.
Detta är sömmar som syr ihop och samtidigt kastar över sömsmånskanten.
Sömmarna är mycket bekväma att använda, då man syr med smala sömsmåner i elastiska material

OBS: Överkastningsfoten får endast användas till sömmarna: 6, 15, 18, 20, 41
och stygnbredden får inte vara mindre än 5,0 när denna pressarfot används
för då kan nålen ta i pressarfoten och gå av.

30
ÖVERKASTINGSSÖMMAR – OVERLOCKSÖMNAD
Zigzag
Pressarfot – universal eller specialpressarfot (för satinsöm, knappar eller knapphål)
Zigzag, en utav de viktigaste sömmarna.
Kan användas till säkerhetsstygn, överkastning,
dekorativa stygn, att sy på applikationer mm..

Tre stegs Zigzag
Pressarfot – universal eller specialpressarfot för zigzag
Används till att sy fast resår, överkasta tunna, glesa eller elastiska material.
Sömmen är även perfekt till stoppning.

31
OSYNLIGFÅLL SÖM
Pressarfot – blindsömsfot
Denna söm kommer inte att synas på rätsidan.
Dold fållsöm
Elastisk dold fållsöm

1. Vik tyget som visas på bild 1 & 2. Lämna 5mm tyg utanför kanten.
2. Guiden på blindsömsfoten (A) säkerställer jämn och rak söm.
Guiden (A) kan justeras genom att snurra på skruven (B)
3. Den smala sicksacken eller raksömmen ska sedan hamna på
den del av fållen som sticker ut till höger och det
breda sicksackstygnet skall precis ta i vikningen
4. Sy och styr vikningen utmed guiden/skenan på pressarfoten
5. Ta bort arbetet och vik ut fållen
OBS! Om alltför mycket av sömmen visas på tygets högra sida,
byt till en smalare stygnbredd eller flytta guiden på foten till höger.
Om sicksacken inte träffar vikningen, öka stygnbredden eller
flytta guiden på foten till vänster.
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SY KNAPPHÅL
Pressarfot – knapphålsfot
1. Markera knapphålets position på tyget
2. Sätt knappen på basen mellan A & B som visas på bilen till höger.
Justera den rörliga delen (A) så att den passar knappen.
3. Fäst knapphålsfoten och dra ut knappens rörliga del och sätt in knappen.
Knapphålets storlek bestäms av knappen.
Tråden ska passera genom hålet i pressarfoten och dras bakom foten.
4. Välj en av de nio knapphålssömmarna. Justera stygnbredden och stygnlängden till önskad bredd och densitet.
Placera tyget under pressarfoten så att mittlinjens märke är i linje med centrum av knapphålfoten. Sänk
pressarfoten.
5. Sänk knapphålspaken, se till att den är placerad bakom konsolen på knapphålfoten.
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KNAPPHÅL
6. Håll försiktigt änden av övertråden och starta sömnad.
7. Knapphål börjas sy från fotens framsida till baksida

8. Skär försiktigt upp mitten av knapphålet med en sprättare
undvik att skära i några stygn på någon sida, endast i tyget i mitten.
9. Använd en knappnål som stopp i änden så du inte skär för mycket.
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3 STEGS ZIGZAG
Används till att sy fast resår, överkasta tunna, glesa eller elastiska material.
Sömmen är även perfekt till stoppning.
A. Sy fast resår
Sträck resåren framför och bakom nålen när du syr
Var försiktig så du inte böjer/har sönder nålen när du syr
B.

Överkastning

Används till att sy fast resår, överkasta tunna, glesa eller elastiska material
Sömmen är även perfekt till stoppning
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STRETCHIGA SÖMMAR
Stretchiga sömmar försäkrar dig att sömmen blir stark och elastisk.
Du kan töja tyget utan att sömmen spricker
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SÖM MINNE
1. För enkelhetens skull kan du granska inmatade mönsternummer när minnesfunktionen används.
Stygnbreddsknapparna byter funktion och fungerar som upp / ner.
I vänster hörn längst ner på LCD-displayen visar skärmen totalt inmatade mönster.
2. Genom att använda stygnbreddsknapparna kan du kontrollera mönster som är lagrade i minnet.
I mitten av LCD-displayen visas mönstren i den ordning de har knappats in.
3. Om du hittar ett misstag eller önskar ändra ett valt mönster; hitta det valda mönstret och gå ett steg tillbaka,
skriv in önskat mönsternummer. Nu har du fått bort det felaktiga mönstret ur
minnet och ersatt det med ett nytt.
T.ex. mönster nummer: 020–030 finns i minnet och du önskar ändra 030 till 025,
då måste du se till att 030 visas på LCD-displayen innan du skriver in
önskat nummer för att ersätta sömmen.
4. Om du vill radera ett mönster från minnet, använd stygnbreddsknapparna
för att hitta mönstret, när mönstret visas på LCD-displayen, trycker du på knappen CL
för att radera mönstret. LCD-displayen kommer då automatiskt att visa nästa mönster
som lagrats i minnet. Om du vill lägga till ytterligare mönster,
se till att det senaste inmatade mönstret visas på LCD-displayen.
5. När du har börjat sy med minnesfunktionen, kan du inte ändra
eller radera mönster. För att ändra minnes val måste du börja från början.
6. För att sluta använda minnesfunktionen, tryck på ME-knappen,
lampan släcks och funktionen är inte längre tillgänglig.

TIPS: Skriv ner på ett papper vilken mönsterföljd du vill sy
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PATCHWORK - DEKORSTICKNINGAR
1. Lägg tygerna räta mot räta och sy en raksöm
2. Vik ut sömsmånen och pressa den slät
3. Vänd tyget med rätsidan uppåt,
centrera pressarfoten i sömlinjen av de
två ihopsydda tygerna och sy dekorsöm ovanpå
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APPLIKATIONSSÖM
1. Placera applikationen på tyget med hjälp av lim,
vliesofix eller pressa fast den direkt på tyget.
2. Sy längs kanten av applikationen. Justera så nålen går ner
precis utanför kanten på applikationen.
3. Vid skarpa hörn, stanna med nålen nere vid applikationskanten,
lyft pressarfoten och vrid arbetet runt nålen
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SY FAST BLIXTLÅS OCH PASSPOAL
Använd blixtlåsfot för att sy till höger eller vänster om dragkedjan eller nära passpoalen
1. Sätt fast blixtlåsfoten med den vänstra sidan under pressarfotshållaren, då höger sida skall sys
2. När vänster sida skall sys, placeras blixtlåsfoten med den högra sidan under pressarfotshållaren.
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MUSSELFÅLL OCH DEKORATIVA SÖMMAR
Musselfåll
1. Vik tyget räta mot räta och sy nära kanten
2. Klipp tyget längs sömmen med en 3 mm sömsmån.
Klipp hack i sömsmånen
3. Vräng tyget med rätsidan och peta ut sömmen, pressa försiktigt.

Dekorativ musselfåll
1. Sy längs kantlinjen
2. Klipp tyget nära stygnen, undvik att klippa i sömmen

Dekorativa sömmar
Används i huvudsak för att dekorera plagget.
Det bästa resultatet kommer att
uppnås med en stygnlängd mellan 0,5–1.
Innan du börjar sy på plagget testa på provbitar
för att kontrollera om stygnlängd och
stygnbredd är rätt inställt.

OBS! För vissa stygn är det omöjligt
att ändra bredd och längd samtidigt
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JUSTERA DEKORATIVA SÖMMAR
Använd pressarfoten som är öppen längst fram
En skåra på undersidan av den öppna foten möjliggör tydlig synlighet.
För att skräddarsy dekorativa stygnmönster,
kan du justera längden och bredden på mönstret.
Ju högre tal desto bredare/längre mönster.

OBS! När du syr i lätta och sköra tyger, rekommenderas att du
använder något som kan stärka upp på baksidan av tyget
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UNDERHÅLL
För att säkerställa bästa möjliga drift av din maskin är det nödvändigt att rengöra, maskinen regelbundet.
VARNING! Koppla alltid ur maskinen genom att ta ut kontakten från vägguttaget före rengöring

Rengöring av matartänder och stygnplåt
1.
2.
3.
4.

Lyft nålen till sitt högsta läge
Ta bort stygnplåten (1)
Ta bort spolhuset (2)
Rengör matartänderna och skyttelområdet med luddborsten.
OBS! Lägg en droppe symaskinsolja på skyttelsträckan enligt pilen (A)

5. Sätt tillbaka spolhuset med utskjutningen (3) riktad mot springan (4)
6. Montera stygnplåten på maskinen.
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FELSÖKNINGSGUIDE
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FELSÖKNINGSGUIDE
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SÖMNADSÖVERSIKT

