2
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. Övertrådsguide
2. Trådtilldragare
3. Trådspänningsreglage
4. Höljet
5. Trådkniv
6. Knapphålsspak
7. Förlängningsbord (Tillbehörslåda)
8. Spolpigg
9. Spolningsstopp
10. Hastighetsreglage
11. LCD-skärm
12. Mönstervalsknapp
13. Stygnlängds justeringsknapp
14. Stygnbredds justeringsknapp
15. Tvillingnålsfunktion
16. Alfabets knapp
17. Nålpositions-knapp
18. Backknapp
19. Start / Stopp-knapp
20. Horisontell trådpinne
21. Handhjul
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22. Huvudströmbrytare
23. Kabeluttag
24. Handtag
25. Pressarfotslyft
26. Höja/sänka matartänder
27. Automatisk nålträdare
28. Trådledare på nåliträdare
29. Trådledare
30. Pressarfotskruv
31. Nål
32. Stygnplatta
33. Nålstång
34. Spak för att lossa pressarfoten
35. Nålhållarskruv
36. Pressarfot
37. Matartänder
38. Stygnplåt
39. Öppningsknapp för griparlucka
40. Sladd
41. Fotpedal
42. Instruktionsbok
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ÖPPNA TILLBEHÖRSASKEN
För att öppna tillbehörsasken, håll den ordentligt med båda händerna
och dra av det till vänster som visas.

TILLBEHÖR
Tillbehör som finns i tillbehörsasken.
1. Nålar
11. ”Sy i knapp” pressarfot (O)
2. Tvillingnål
12. Blindsöms pressarfot (H)
3. Sprättare / borste
13. Knapphåls pressarfot (B)
4. Liten skruvmejsel
5. Skruvmejsel till stygnplåt
6. Extra trådpinne
7. Spolar
8. Trådrullestopp
9. Blixtlås pressarfot
10. Satinstygns pressarfot (Z)
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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 ”O”,
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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FOTPEDAL
Syhastigheten kan varieras med fotkontrollen.
Ju hårdare du trycker på pedalen, Desto snabbare syr maskinen.

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.
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LYFTA PRESSARFOTEN
Det finns tre positioner för din pressarfot:
1. Sänk pressarfoten för att sy
2. Lyft upp pressarfotsspaken till mittläget för att sätta in eller ta bort tyg
3. Lyft upp pressarfotsspaken till sitt högsta läge för att byta pressarfot
eller för att sätta in/ta bort tjocka tyger.

HÖJA & SÄNKA MATARTÄNDER
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.
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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.

TRÅDSTÄLL
Vågrät trådpinne för normala trådrullar
Placera trådrullen på trådpinnen och säkra med ett trådstopp
för att säkerställa ett jämnt flöde av tråd.
Om trådrullen har räfflor på plastrullen,
placera denna ände av trådrullen åt höger.
Stående trådpinne för stora trådrullar (Lodrät)
Fäst trådpinnen och placera en trådrulle på trådpinnen
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SPOLA UPP TRÅD
1. Placera en trådrulle på trådpinnen och säkra den med en trådstoppsbricka.
För tråden igenom trådguiden och trådspänningsbrickan (Bild 1)
2. Placera trådänden genom ett av de inre hålen i spolen och
placera den tomma spolen på spolpiggen (Bild 2)
3. Tryck spolen åt höger. När spolens pigg trycks åt höger
är maskinen i ”spolläge“. Håll trådens ände i ena handen.
Tryck på Start / Stopp-knappen eller använd fotpedalen.
Stoppa maskinen efter att spolen har spolat några varv
och klipp av tråden nära hålet på spolen.
Fortsätt spola upp tråd, motorn stoppar automatiskt när spolen är full.
Vill du stoppa maskinen tryck på Start / Stop eller släpp fotpedalen (Bild 3)
4. Skjut spolens pigg till vänster. Klipp av tråden och ta bort spolen (Bild 4)
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SÄTT I SPOLEN
1. Lyft nålen till sitt högsta läge genom att vrida handhjulet mot dig
2. Ta bort spolens täckplatta genom att trycka på utlösningsknappen till höger
3. Placera spolen i spolhuset med tråden i moturs riktning.
Varning: Felaktig placering av spolen kan orsaka problem med sömnad
4. För tråden genom haken (A).
5. Håll ett finger försiktigt ovanpå spolen och dra tråden tills den stannar i spåret (B)
Dra sedan ut ca 10 cm tråd och led den mot maskinens baksida under pressarfoten.
6. Montera spolens täckplatta,
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TRÄ ÖVERTRÅDEN
Obs! Felaktig trädning kan leda till att
tråden slits, det blir hoppstygn,
trådtrassel eller att tyget rynkar sig.
1. Höj trådtilldragaren till sitt högsta
läge genom att vrida handhjulet mot dig.
2. Lyft pressarfoten.
3. Placera tråden genom den övre trådledaren (1)
4. För tråden mellan trådspänningsskivorna (2)
Led sedan tråden nedåt längs spåret och gör
en U-vändning runt ”fliken” och led tråden uppåt (3)
5. För tråden upp genom den översta metallkroken (4) från höger till vänster.
Genom slitsöglan på upptagsspaken och sedan nedåt igen.
6. För tråden bakom den platta, horisontella trådstyrningen (5)
7. Drag trådens ände genom nålen framifrån och dra ut ca 10 cm tråd bakom nålen.
Eller använd nålträdaren för att trä nålen (6)
VIKTIGT: Kontrollera att tråden ligger rätt mellan spänningsskivorna, genom att göra följande:
1. Höj pressarfoten, dra tråden mot maskinens baksida. Det ska vara ett svagt
motstånd och nålen ska inte svaja
2. Sänk pressarfoten, dra sedan tråden mot baksidan av maskinen. Den här gången bör du känna ett
större motstånd och nålen kan svaja lite.
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NÅLTRÄDARE
Sänk pressarfoten. Ställ nålen i högsta läge.
1. Sänk nålpåträdarens spak försiktigt och dra tråden genom trådsguiden enligt bilden och sedan till
höger.
2. Sänk spaken så långt som möjligt.
3. Nålpåträdaren vrider automatiskt till trådläge och krokstiftet passerar genom nålens öga.
4. Ta tråden framför nålen.
5. Håll tråden löst och lossa spaken långsamt. Kroken vrider och passerar tråden genom nålens öga och
bildar en slinga. Dra tråden genom nålsögat
6. Dra ut tråden ca 10 cm från nålsögat.

VARNING! Lossa inte nålpåträdarspaken
när maskinen är i drift.
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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DRA UPP UNDERTRÅDEN
1. Lyft pressarfoten.
2. Håll övertråden med vänster hand.
Vrid handhjulet ett varv mot dig för att fånga upp undertråden
3. Dra försiktigt i övertråden och dra upp undertråden
från spolen genom stygnplåten. Spoltråden kommer upp i en slinga.
4. Dra båda trådarna till baksidan under pressarfoten.
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NÅL, TYG & TRÅDVALSGUIDE

OBS:
- I allmänhet används tunna trådar och nålar
för att sy i tunna tyger och tjockare trådar används
för sömnad av tjocka tyger
- Testa alltid tråd och nålstorlek på ett litet
tygstycke innan sömnad
- Använd samma tråd för nål och spole
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BYTE AV NÅL
Välj en 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.
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JUSTERA TRÅDSPÄNNING
Trådspänningen måste balanseras ordentligt.
Om justering krävs kan det göras genom att ändra övertrådens trådspänning.
Korrekt trådspänning: över och undertråd möts i mitten på tyget.

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

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

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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BYTA PRESSARFOT
Pressarfoten måste bytas beroende på vilket projekt/söm du syr på maskinen.
VARNING: Stäng av strömbrytaren innan du byter pressarfot.
• Vrid handratten mot dig tills nålen är i sitt högsta läge.
• Lyft pressarfoten (1)
• Ta bort pressarfoten genom att trycka pressarfotens frigöringsspak mot dig (2)
• Placera önskad fot med stiften direkt under spåret (3)
• Sänk pressarfoten och pressarfoten snäpps på plats.
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PANEL – BESKRIVNING AV FUNKTIONER
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TVILLINGNÅLSLÄGE
När du använder tvillingnål, tryck på knappen för tvillingnål , oavsett vilken söm du ska sy.
Medan knappen är intryckt visas ikonen på LCD skärmen
När tvillingnåls läget är aktiverat minskas stygnbredden automatiskt, vilket förhindrar att dina nålar går av och
eventuella skador på din symaskin.
Mönster med en cirkel runt i stygnöversikten kan inte väljas när tvillingnålsläget är aktiverat.
Maskinen kommer avge ett kort varningsljud om du försöker välja någon av dessa sömmar.

VÄLJA SÖMMAR
1. När maskinen sätts på, väljs raksöm automatiskt och alternativ för olika inställningar visas på
displayen.
2. För att välja önskad söm använd
3. Tryck en gång på knapparna för att ändra ett steg
4. Ett långt tryck på knapparna ökar eller minska antalet med tio.
OBS: Pressarfoten som ska rekommenderas anges med
bokstäverna (B, J, Z, H, O)
Höger pressarfot till höger om mönsternumret
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JUSTERA STYGNLÄNGD OCH STYGNBREDD
Maskinen matchar automatiskt det den bästa
stygnbredd och stygnlängden för vald söm.
Du kan manuellt byta stygnlängd och stygnbredd
på sömmen genom att använda
knapparna
När stygnlängden eller stygnbredden har ändrats
från standardinställningen försvinner dessa
ikoner från LCD skärmen
När stygnlängden eller stygnbredden är återställ till
standardinställningen, kommer ikonerna åter visas
på LCD skärmen
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SY BOKSTÄVER (ALFABET)

Tryck på knappen för alfabet
På LCD-skärmen visas nu
vilket betyder att bokstavsläget är aktivt
Tryck på
för att välja bokstav.
När du först ställer in alfabetsläge kommer
bokstavs söm 00 visas på LCD skärmen

AVSTÅND MELLAN BOKSTÄVER
Din symaskin kommer att sy dina sömmar på en
Auto / Standardstygnlängd och bredd.
Du kan manuellt ändra mellanrum mellan bokstäver
genom att trycka på
&
När avståndet ändras från standardinställningarna,
försvinner ikonerna
från LCD skärmen.
När avståndet återställs till standardinställningarna visas ikonerna åter på LCD-skärmen.
Maskinen syr automatiskt en komplett mönstersträng och stoppar sedan.
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DRIFTKNAPPAR
START/STOP KNAPP
Maskinen startar när du trycker en gång på knappen.
Trycker du igen stoppar maskinen.
När fotpedalen är inkopplad kan inte START/STOP knappen användas
NÅLPOSITIONSKNAPP
Tryck på nålens positionsknapp för att höja eller sänka nålen.
Genom att trycka på knappen två gånger sys ett stygn.
BACKA (omvänd sömnad)
När knappen hålls intryckt backar maskinen, när knappen släpps stoppar maskinen
Omvänd sömnad (backa) 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 backaknapen och sy 4-5 omvända stygn.
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HASTIGHETSKONTROLL
Maskinen syr snabbare när knappen
flyttas åt höger och syr långsammare
när knappen flyttas till vänster.
När fotpedalen används, och sy hastighetskontrollen
är inställd på långsammaste hasigheten kommer maskinen
inte att sy snabbare ven om du trycker ner pedalen max.

VARNINGSMEDDELANDE
Om en felaktig operation görs visas ett hjälp meddelande på LCD skärmen.
Åtgärda problemet enligt anvisningarna nedan
Spolpiggen är åt höger. Flytta spolpiggen till vänster när den inte används
Knapphålsspaken har inte sänkts eller inte lyfts upp.
Sänk knapphålsspaken när du syr knapphål.
Lyft upp knapphålsspaken när du syr övriga sömmar
Maskinen är spärrad pga. trådtrassel eller våldsam sömnad
Stäng av strömbrytaren och åtgärda problemet som orsakade att maskinen stannade.
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LJUDSIGNALER

LJUD
ENKEL SIGNAL
DUBBEL SIGNAL
TRIPPEL SIGNAL
LONG SIGNAL

BESKRIVNING
Normal drift
Ogiltig inställning
Ogiltig maskininställning
Maskinen har fastnat
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START OCH SLUT AV SÖM
FÖRSIKTIGHET: Under sömnad krävs extra aktsamhet runt nålområdet.
Maskinen matar automatiskt tyget, så dra/tryck inte i tyget.
1. Flytta nålen till sin högsta position
genom att använda nållägesknappen
2. Placera tyget under pressarfoten
3. Sänk pressarfoten
4. Håll i trådarna bakom pressarfoten när du startar din sömnad,
efter några stygn kan du släppa trådarna
5. Reglera hastigheten medan du syr
6. Stoppa maskinen när du når slutet av sömmen
7. Höj pressarfoten
8. 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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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

OLIKA SÖMMAR
Raksöm
Pressarfot – universal
1. Sätt fast universalpressarfoten
2. Tryck på nålens positionsknapp för att flytta nålen till sitt högsta läge
3. Placera tyget under pressarfoten. Håll lite lätt i över och undertråd
4. Sänk pressarfoten och börja sy
5. Reglera hastigheten medan du syr
6. När du kommer till slutet på sömmen trycker du på backaknappen för att sy 3-4 stygn bakåt
7. Höj pressarfoten
8. Vrid handhjulet mot dig för att få nålen till högsta läge. Dra ut tyget bakåt. Skär trådarna på
trådkniven.
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Quiltsöm (ser ut som handsömnad)
Pressarfot – universal
1. Träd maskinen med en genomskinlig tråd eller en mycket tunn tråd
som “smälter” ihop med översidan.
2. Undertråden skall ha en avvikande färg som passar översidan.
3. Ställ trådspänningen på max. (så hårt det går).
4. När man syr, kommer nu övertråden dra upp undertråden på översidan
vid varje förstärkt stygn och det ser ut som om man sytt förstygn för hand
Zigzag
Pressarfot – universal (J) 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.
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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 FAST BLIXTLÅS OCH PASSPOAL
Pressarfot - blixtlåsfot
1. Använd blixtlåsfot för att sy till höger eller vänster om dragkedjan
eller nära passpoalen.
2. Sätt fast blixtlåsfoten med den vänstra sidan under
pressarfotshållaren, då höger sida skall sys och när vänster sida skall sys,
placeras blixtlåsfoten med den högra sidan under pressarfotshållaren.
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SY I KNAPPAR
Pressarfot – knappisyningsfot (O)
Söm nummer 88
1. Sänk matarna genom att skjuta matarreglaget åt vänster
2. Byt till knappisyningsfot och placera knappen med hålen enligt bild. Sänk pressarfoten för att hålla
knappen på plats
3. Ställ in stygnbredden, så att nålen går ner i vänstra hålet
4. Vrid handhjulet och kontrollera att nålen går ner i högra hålet. Ibland måste bredden justeras igen.
5. Sy ca 6-10 stygn med låg hastighet
6. Höj pressarfoten, tag bort arbetet och klipp av trådarna 10 cm från knappen
7. Drag ner övertråden till undersidan och knyt ihop under- och övertråd
8. Glöm inte att höja matarna igen genom att trycka reglaget åt höger
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SY KNAPPHÅL
Pressarfot – knapphålsfot
Markera knapphålets position på tyget
1. Sätt knappen på basen mellan A & B som visas på bilen till höger.
Justera den rörliga delen (A) så att den passar knappen.
2. 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.
3. 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.
4. Sänk knapphålspaken, se till att den är placerad bakom konsolen på knapphålfoten.
5. Håll försiktigt änden av övertråden och starta sömnad.
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6. Knapphål börjas sy från fotens framsida till baksida
7. Skär försiktigt upp mitten av knapphålet med en sprättare
undvik att skära i några stygn på någon sida, endast i tyget i mitten.
Använd en knappnål som stopp i änden så du inte skär för mycket.
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FÖRSTÄRKT KNAPPHÅL
När du syr förstärkta knapphål, använd en grov tråd, knapphålssilke och låt denna löpa med under
knapphålspressarfoten.
1. Sätt i knapphålsfoten och haka i den förstärkta tråden på bakkanten av pressarfoten. Led de två
trådändarna till framsidan av pressarfoten och sätt in dem i jacken och knyt dem tillfälligt där. Ställ in
stygnbredden så den matchar den grova tråden, sänk pressarfoten och börja sedan att sy
2. När sömnaden är klar, dra försiktigt i de grova trådarna så de spänns och klipp bort överflödig tråd.
OBS! Det rekommenderas att du använder
mellanlägg på baksidan av tyget.
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DEKORATIVA & STRETCHIGA SÖMMAR
Förstärkt raksöm
Pressarfot - Standard eller satinfot
Förstärkt raksöm är mycket starkare än vanlig raksöm eftersom den
låser tre gånger – framåt – bakåt och framåt.
Denna söm är särskilt lämpad för förstärkning av sportkläders sömmar,
till stretch tyger och sömmar som belastas mycket.
Denna söm används även till stickning, kragar och
manschetter för att ge en professionell slutfinish.
Överkastingssömmar – Overlocksömnad
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
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Tät överkastning av sömmar
Utmärkt för projekt som t.ex. bordsdukar.
Sy nära kanten på tyget och trimma sedan ner tyget utanför sömmen
så nära sömmen som möjligt.
Rynkning
Med stygnlängd 4, sys raksöm i linjer med en pressarfots
avstånd från varandra över tyget.
Knyt trådarna längs en kant, dra sedan ihop tråden
och fördela rynkorna jämnt.
Knyt trådarna på andra sidan för att säkra rynkorna.
Sy en dekorsöm mellan rynktrådarna för att säkra rynkningen.
Dra ut rynktrådarna
OBS: Lossa övre trådspänningen för att underlätta rynkningen
Patchwork – Dekorstickningar
Lägg tygerna räta mot räta och sy en raksöm
Vik ur sömnsmånen och pressa den slät
Vänd tyget med rätsidan uppåt,
centrera pressarfoten i sömnlinjen av de
två hopsydda 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
Stegsöm
Stegsömmen kan användas som dekorationsöm,
sy över smala band, garn eller resår.
Sömmen kan även sys för att sedan trä
en tråd eller band igenom.
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MUSSELFÅLL OCH DEKORATIVA SÖMMAR
Pressarfot – Universal eller satinpressarfot
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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TVILLINGNÅL
VIKTIGT: När du använder tvillingnål, ställ in stygnbredden på 3,5 eller mindre annars kan nålen gå av/brytas.
En tvillingnål syr två rader av parallella stygn, tvillingnålen kan användas för att få fina dekorativa stickningar.
Sömmen är även stretchig.
1. Sätt i den extra trådpinnen. Placera en trådrulle på varje.
2. Trä de bägge trådarna likadant fram tills du kommer till haken över nålarna. Den vänstra nålen ska träs
med den liggande trådrullen och tråden ska bakom haken. Den högra nålen träs med tråden från den
stående trådrullen och ska inte gå bakom haken nere vid nålarna.
Varning: Nålträdaren kan inte användas för att trä tvillingnål.
3. Plocka upp undertråden på samma sätt som vid enkelnål. Dra ut de tre trådarna ca 10 cm under
pressarfoten och bakåt.
4. Tryck på knappen för tvillingnål så kommer stygnbredden automatiskt att minskas.
Medan knappen är intryckt, kommer symbolen för tvillingnål visas på LCD-skärmen.
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NÅLPOSITION
Vid raksöm kan nålen justeras till 13 olika positioner
med hjälp av stygnbreddsjusteringsknapparna
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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. Lyft nålen till sitt högsta läge
2. Ta bort stygnplåten
3. Ta bort spolhuset
4. Rengör matartänderna och skyttelområdet med luddborsten. Lägg en droppe symaskinsolja på
skyttelsträckan enligt pilarna (A, B)
5. Sätt tillbaka spolhuset med utskjutningen (3)
riktad mot springan (4).
6. Montera stygnplåten på maskinen.
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Olja nålstång
1. Skruva loss skruven till höljet
2. Ta loss höljet

Applicera några droppar av finkvalitets symaskinsolja på de punkter som visas med pilarna på bilden ovan.
Används maskinen dagligen bör du rengöra och olja din maskin två till tre gånger om året.
Om maskinen ska stå ett längre tag kan det vara bra att olja den innan.
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FELSÖKNINGSGUIDE
Om maskinen inte fungerar korrekt, kontrollera först att du följt instruktionsbokens riktlinjer och tips samt gå
igenom felsökningsguiden här nedan.
(Är maskinen påslagen, är övertråden korrekt trädd, är undertråden korrekt trädd, ligger spolen rätt i
spolhuset etc., etc.) Om maskinen fortfarande inte syr som den ska, kontakta en symaskinsreparatör eller
företaget du köpte maskinen ifrån.
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FELSÖKNINGSGUIDE
Problem

Övertråden går av

Undertråden går av

Orsak

Åtgärd

Maskinen är inte rätt trädd

Trä om maskinen

Övertråden har för hög
trådspänning

Sänk trådspänningen

Böjd eller trubbig nål

Byt till en ny nål

Fel isatt nål

Lossa nålen och sätt i den igen

Fel tråd eller tråd av dålig kvalité

Välj rätt tråd för det du syr och se
till så det är en tråd av bra kvalité

Spolen är fel isatt

Ta ut spolen och sätt i den korrekt

Smuts i spolhuset eller
nålområdet

Rengör spolhuset och nålområdet

Spolhuset är fel isatt / hoppat fel

Ta ut spolhuset och sätt i det
korrekt
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Problem

Nålen går av

Hopp stygn

Tyget bubblar sig

Maskinen syr lösa stygn

Orsak

Åtgärd

Fel isatt nål

Lossa nålen och sätt om den

Böjd eller trubbig nål

Sätt i en ny nål

Nålskruven lös

Skruva åt nålskruven

Övertråden är för hårt spänd

Justera trådspänningen

Tyget matas inte korrekt

Kolla att matartänderna är uppe

Fel nålstorlek

Välj rätt nål för material och tråd

Nålen tar i pressarfoten

Välj rätt pressarfot för sömmen

Fel isatt nål

Lossa nålen och sätt om den

Böjd eller trubbig nål

Sätt i en ny nål

Fel nålstorlek

Välj rätt nål för material och tråd

Maskinen är inte rätt träd

Trä om maskinen

Övertråden är för hårt spänd

Justera trådspänningen

Maskinen är inte rätt trädd

Trä om maskinen

Fel stygnlängd

Justera stygnlängden

Fel nålstorlek

Välj rätt nål för material och tråd

