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VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER
Vid användning av en elektrisk apparat bör grundläggande säkerhetsåtgärder alltid följas.
Läs hela instruktionsboken innan du använder symaskinen.

FARA - För att minska risken för elektriska stötar:
1. Låt inte maskinen användas som en leksak. Full uppmärksamhet måste vidas om barn använder eller är i
närheten av maskinen
2. Denna maskin kan användas av barn som är 8 år och äldre, personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental
förmåga eller brist på, erfarenhet och kunskap om de har blivit visade hur de ska handskas med maskinen samt
fått instruktioner om hur maskinen används på ett säkert sätt. Barn får inte leka med maskinen. Rengöring och
underhåll ska inte utföras av barn utan tillsyn.
3. Använd den här symaskinen endast för den avsedda användningen som beskrivs i den här bruksanvisningen.
Använd endast tillbehör som rekommenderas av tillverkaren enligt denna manual.
4. Använd aldrig denna symaskin om den har en skadad sladd eller kontakt, om den inte fungerar korrekt, om den
har blivit tappad eller skadad eller det har kommit vatten i maskinen. Lämna symaskinen till närmaste
auktoriserade återförsäljare eller servicecenter för undersökning, reparation, elektrisk eller mekanisk justering.
5. Använd aldrig symaskinen om den har igentäppta luftöppningar. Se till att ventilationsöppningarna och
fotpedalen på symaskinen är fria från damm och ludd.
6. Sätt aldrig in något föremål i någon öppning.
7. Använd inte maskinen utomhus.
8. Använd inte maskinen i närheten av aerosol (spray) produkter eller där syrgas finns.
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VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
•
•
18.

För att göra maskinen strömlös, sätt strömbrytaren på läge "Off" (O), ta sedan bort kontakten från eluttaget.
Koppla inte ur kontakten genom att dra i sladden. För att dra ur kontakten, ta tag i kontakten, inte kabeln.
Håll fingrarna borta från alla rörliga delar. Särskild aktsamhet krävs runt symaskinsnålen
Sy aldrig med en skadad stygnplåt, eftersom det kan leda till att nålen bryts.
Använd inte böjda nålar.
Dra inte eller tryck på tyget när du syr. Det kan göra att nålen skadas eller går av.
Slå av symaskinen ("O") när du gör några justeringar i nålområdet, till exempel när du trär nålen, byter nål, trär
griparna eller vid byte av pressarfot etc.
Koppla alltid ifrån symaskinen från eluttaget när du avlägsnar lock, smörjer eller vid andra justeringar av
inställningar som nämns i bruksanvisningen.
Observera följande för att undvika skador:
Stäng av eller koppla ur maskinen när den lämnas obevakad.
Dra ur stickkontakten innan du utför underhåll eller byte av lampor.
Koppla alltid ur kontakten före om montering. Vid byte av lampa får den vara max 15 watt.

OBS - För att minska risken för skada, stäng av maskinen innan service.
Spara dessa instruktioner
Denna symaskin är konstruerad och tillverkad endast för hushållsbruk.
Denna apparat uppfyller EMC Direktiv 2014/30/EU, som täcker elektromagnetisk kompatibilitet.
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VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Vänligen, återvinn denna produkt på lämplig återvinningscentral.
Om du är osäker, kontakta din återförsäljare för vägledning.
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1. GRUNDLÄGGANDE INFORMATION OM DIN MASKIN
Maskinens delar
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Pressarfotstrycks reglage
Lampa
Pressarfotsspak
Tråd skärare
Stygnplåt
Pressarfot
Stygnbredds reglage
Sybord
Trådstativ
Vänster nåltrådsspänning
Höger nåltrådsspänning
Undre gripartrådsspänning
Övre gripartrådsspänning
Nåltråds guide
Trådskärarspak
Guide – Ställ om till 2-trådig söm
Trädnings guide
Skräpuppsamlare
Fotpedal
Öppningsspak för front
Spak för att lossa pressarfoten
Stygnplatta

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Differentialmatnings reglage
Stygnlängdsreglage
Handhjul
Kontakt
Strömbrytare
Front skydd
Rörlig kniv
Övre gripare
Undre gripare
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1. GRUNDLÄGGANDE INFORMATION OM DIN MASKIN
Tillbehör
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

2-tråds omvandlare
Stitch finger (B)
Extra nålar
Liten borste
Liten skruvmejsel
Måttband (tillval)
Skyddskåpa
Stor skruvmejsel
Olja
Extra kniv
Skiftnyckel
Trådnät
Pincett
Trådrulle brickor
Trådhållare
Ledningsguide
17. Tillbehörspåse
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ANSLUT MASKINEN
1. Torka av överflödig olja på stygnplåt och nålområde.
2. Fotpedal
Sätt in sladden för fotpedalen i uttaget på maskinen (A)
och anslut strömsladden till ett eluttag
3. Strömbrytare
Din maskin kommer inte att fungera om du inte slår
på strömbrytaren, lampan kommer inte heller att
fungera om strömbrytaren inte står på ”ON”.
Strömbrytarens uppgift är att leda elen in i maskinen.
När du lämnar maskinen obevakad, eller utför service
på maskinen, ta ut kontakten från uttaget.
4. Öppna frontlocket
För att öppna frontlocket, dra det till höger och nedåt mot dig.
5. Öppna sybordet
För att öppna sybordet, dra utlösningsspaken mot dig med
din högra hand och lyft samtidigt upp framsidan av
pressarfoten med din vänstra hand.
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FÖRBERED TRÄDNING
Trådguidesstången
Dra upp trådguidens pinne tills du hör ett klick, då är den i sitt högsta läge.
Placera trådkonerna på trådpinnarna och för tråden genom trådguiden bakifrån och fram.
Trådguidens pinne kan fällas ner med trådkonerna kvar på trådpinnen. (Se bild)
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Trådstopp för mindre trådrullar

Trådskiva & trådhållare för trådkoner
Till trådkoner använder du gummihållaren med den breda änden längst upp.
Använder du mindre trådrullar används samma gummihållare
men du sätter den smala delen uppåt
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Trådnät
Vissa typer av trådar som t.ex. glansig tråd eller metallictråd kan
”rinna/halka” av trådrullen okontrollerat. För att undvika detta
och behålla en jämn avlindning utav tråden används trådnät.
Det gör att tråden lindas av trådrullen i jämn takt hela tiden.
Trådnätet sätts utanpå trådrullen

Skräpuppsamlare
När du syr och har den rörliga kniven isatt kan du montera skräpuppsamlaren
på maskinen för att samla upp tyget som klipps av medan du syr.
Montera fästet A1 in i hål A.
Piggen på vänster sida av skräpuppsamlaren ska in i hål B (som visas på bilden).
När du sytt färdigt fäller du försiktigt upp skräpuppsamlaren,
genom att C på bilden ska gå in i D.
Piggen på vänster sida kommer då åka in i det nedre av hålen B som visas på bilden.

Skärbredd
Innebär att tyget skärs och sys på samma avstånd från
tygets kant ända tills du ändrar avståndet.

Tråd skärare
Trådskäraren är inbyggd i stygnplåten.
Se till att strömbrytaren är avslagen när trådskäraren används.
Skär av tråden nära tygkanten genom att trycka ner spaken som visas på bilden

Byta pressarfot
Var noga med att nålen är i sitt högsta läge
Lyft pressarfoten
1. Tryck på spaken för att lossa pressarfoten.
2. Placera den önskade pressarfoten på stygnplattan
och passa in så att hålet (A) kommer mitt över
”stången” på pressarfoten (B).
3. Sänk pressarfoten och se till så att pressarfoten sätts fast ordentligt.
Eventuellt kan du hjälpa till lite genom att trycka på spaken där du lossar pressarfoten
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Byta nål
Lyft nålstången till sin högsta punkt genom att vrida handhjulet mot dig,
Låt pressarfoten vara nerfälld. Lossa nålklämmans skruv för att ta bort
nålen och placera en ny nål med den platta sidan bort från dig och tryck
upp nålen så högt det går och skruva åt nålklämmans skruv.
(platta sidan på nålen ska peka bak mot symaskinens baksida)
Nål typ: 130/705 H (HAx1)

OBS! Tänk på att övre och nedre griparens trådar använder
nästan dubbelt så mycket tråd som nåltrådarna.
Tänk på detta när du handlar tråd så att den kommer räcka till ditt sy projekt.
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2. BÖRJA SY
Trä din maskin
Felaktig trädning kan orsaka hoppstygn, trådar som går av eller andra problem.
Försök att lära dig att trä din maskin rätt innan du börjar att sy
Trädningen måste utföras i följande ordning:
Nedre griparen  Övre griparen  Nålarna
Öppna frontlocket och sybordet.
Höj nålen till sin högsta punkt genom att vrida handhjulet mot dig.
Höj pressarfoten
Innan du trär om nedre griparen, ta ut tråden från nålsögat och hämta sedan upp gripartråden. Detta kommer förhindra
trassel.

OBS: Trådspänningen frigörs när pressarfoten lyfts upp.
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Trä undre griparen
1. Sätt i tråden genom trådstyrningen enligt bilden.
2. För ned tråden genom springan (trådspänningsskivorna sitter här innanför)
Håll tråden på ovansidan med vänster hand och ta tag
i den hängande tråden med din högra hand och
”tandtråda” ner tråden ordentligt mellan trådspänningsbrickorna.
3. För tråden genom trådstyrningen enligt bilden.
4. För sedan in tråden genom nedre griparens öga,
5. dra sedan tråden runt punkt A som
indikeras på bilden. Lämna ca 10cm extra tråd

Trä övre griparen
1. Sätt i tråden genom trådstyrningen enligt bilden.
2. För ned tråden genom springan
(trådspänningsskivorna sitter här innanför)
Håll tråden på ovansidan med vänster hand och ta tag i den
hängande tråden med din högra hand och ”tandtråda”
ner tråden ordentligt mellan trådspänningsbrickorna.
3. För tråden genom trådstyrningen enligt bilden.
4. För sedan tråden genom övre griparens öga.
Lämna ca 10 cm extra tråd
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Trä nålarna
1. Sätt i tråden genom trådstyrningen enligt bilden.
2. För ned tråden genom springan (trådspänningsskivorna
sitter här innanför). Håll tråden på ovansidan med
vänster hand och ta tag i den hängande tråden med
din högra hand och ”tandtråda” ner tråden ordentligt
mellan trådspänningsbrickorna.
3. För tråden genom trådstyrningen enligt bilden.
4. För tråden framifrån igenom nålsögat och dra ut
trådarna ca 10 cm mot baksidan av maskinen.
Låt trådarna löpa längs höger sida av pressarfoten
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NYTTIGA TIPS
Byta tråd
Vid byte av tråd, kan följande steg vara till hjälp för att snabbt skifta färg
1. Klipp av befintliga trådar nära trådkonerna. Knyt fast den gamla och nya tråden enligt bild nedan (Sjömansknop)
2. Lyft pressarfoten.
3. Sänk nålstången till sitt lägsta läge genom att vrida handhjulet bort från dig.
Dra försiktigt i de befintliga trådarna tills knuten har passerat igenom nål- och griparnas ögon.
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Test sy
När maskinen är färdig trädd, använd en stuvbit av tyget
du ska sy i och test sy i följande ordning:
1. Dra försiktigt alla trådar till
vänster, sänk pressarfoten.
Vrid handhjulet mot dig några gånger för att
se om trådkedjan blir korrekt formad.
2. Börja sy i låg hastighet och för in test biten av tyg
under pressarfoten genom att trycka den främre
delen på pressarfoten lite uppåt.
(Detta kan göras med pressarfoten nere på de
flesta materiel förutom på tunna sköra material)
Styr tyget försiktigt då maskinen matar tyget automatiskt.
3. Kontrollera trådspänningen genom att sy ett prov på tygbiten
4. Vid tygets slut, fortsätt sy i långsam hastighet även utanför
tyget så att en trådkedja bildas på ca 5–6 cm.
5. För trådkedjan till trådskäraren och skär av trådarna
genom att trycka på trådskärarspaken eller klipp av med en sax.

Sömmar
Justera trådspänningen för nåltrådarna när du syr i ett tunt eller tjockt material.
Felaktig trådspänning kan orsaka hoppstygn. Justera trådspänningsinställningarna.
Trådspänningsinställningarna blir fel när nålinställningarna är felaktiga.
Prov sy med en tygbit av samma tyg du ska använda till ditt projekt för att hitta de bästa inställningarna.
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Ställ om till 2 trådig söm
För att ställa om maskinen till tvåtrådiga sömmar,
öppnar du först front skyddet och sybordet.
Höj sedan nålen till sitt högsta läge genom att vrida handhjulet mot dig.
Ta bort höger nål och använd endast den vänstra nålen.
Dra ut omvandlaren som visas i fig.1.
Fäst två-tråds-omvandlaren på den övre griparen
som visas i fig. 2 & fig.3.
När omvandlaren inte används,
fäll in den ordentligt som framgår av fig.4.
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Justera trådspänningen
Genom att vrida trådspänningsreglaget till en högre siffra blir trådspänningen högre (mer åtdragen tråd)
Vrider du istället reglaget till en lägre siffra minskar du trådspänningen (tråden blir lösare)
Test sy på en tygbit för att se så trådspänningen är rätt för materialet du ska sy i.

23
Justera stygnlängd
Vrid stygnlängdsratten tills önskad stygnlängd visas.
Ju högre tal desto längre stygn.
Med hjälp av ratten kan stygnlängden ställas in mellan 1 till 5 mm.

Justera stygnbredd
Överknivens skärbredd kan justeras från 4 till 7 mm genom
att vrida stygnbreddsratten till önskad siffra.
Stygnbredden är inställd på ”standardbredd” 6 mm när maskinen levereras från fabriken.
Vrid ratten mot "5" om tygkanten viker sig under sömmen (Fig.1)
Vrid ratten mot "7" om trådarna lägger sig löst utanför kanten (Fig.2)

Stitch finger (B)
Tråden kan lägga sig löst utanför tygkanten
när du syr med ett lätt tyg med 3 trådar (endast höger nål)
och inställning av stygnbreddsknappen är inställd på 4-5 (Fig. 3)
Ändra stitch finger (A) till (B) för att få snygga sömmar (Fig.4)
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Differentialmatning
Differentialmatningen har främre matartänder (A) och bakre matartänder (B)
Matartändernas uppgift är att mata tyget vid sömnad.
Antingen genom att sträcka materialet eller att rynka ihop materialet.
Differentialmatning är särskilt bra vid elastiska material eller
när sömmen vill rynka ihop materialet t.ex. siden

Öka differentialmatning / Rynka tyget
De främre matartänderna (A) matar tyget snabbare än de bakre matartänderna (B)
Ju högre siffra på differentialmatningsratten du väljer desto mer kommer tyget att rynkas

Minska differentialmatning / Sträck tyget
De främre matartänderna (A) matar tyget långsammare än den bakre matartänderna (B)
Ju lägre siffra på differentialmatningsratten du väljer desto mer kommer tyget att sträckas
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Ställ in differentialmatning
Ställ in differentialmatningen genom att vrida reglaget i önskad riktning.
Justering kan göras mellan 0,7 (minska diffen) och 2 (öka diffen)
Vid normal sömnad bör reglaget för differentialmatningen
stå på 1 (de bakre och främre matartänderna matar i samma hastighet)
Differentialmatningen kan ändras medan du syr.

Justera pressarfotstryck
Pressarfotstrycket är korrekt inställt från fabrik, så du behöver inte börja
med att justera pressarfotstrycket, då det ska vara inställt för vanlig sömnad.
Om justeringen är nödvändig, vrid reglaget till en högre siffra för att öka pressarfotstrycket
och till en lägre siffra för att minska pressarfotstrycket.

Sy i extra tjocka tyger eller flera lager tyg
De flesta tyger och material kan overlockas på den här maskinen,
men det rekommenderas att dra åt skruven enligt bilden när du
syr i extra tjocka tyger eller flera lager av tyg.
Öppna sybordet för att justera skruven.
Lossa skruven något när du syr i tunna till normaltjocka tyger
eller ändra stygnbredden för att få ett så bra resultat som möjligt.
Maskinen är inställd för normala tyger från fabriken.
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3. UNDERHÅLL
Byta rörlig kniv
Byt ut den rörliga kniven om den blir trubbig eller på annat sätt skadad.
En extra kniv hittar du bland dina tillbehör.

OBS: Du ska inte behöva byta ut den fasta kniven,
då den är tillverkad av ett speciellt hårt och hållbart material.
BÖRJA ALLTID MED ATT DRA UR KONTAKTEN UR ELUTTAGET
1. Lossa skruven och ta ut den rörliga kniven.
2. Stäng sybordet. Sänk den rörliga knivens ”arbets arm” till
sin lägsta position genom att vrida handhjulet mot dig.
I denna position, sätt in den nya kniven och placera den på
samma sätt som den gamla och säkra kniven genom att skruva åt skruven.
SÄKERSTÄLL ATT DEN RÖRLIGA KNIVENS KANT ÄR CIRKA 0,5 MM UNDER DEN FASTA KNIVEN.

Bortkoppling av rörlig kniv
Om du vill sy utan kniv, öppna sybordet och koppla bort den rörliga kniven
genom att trycka in frigöringsknappen åt vänster samtidigt som du drar
det mot dig som illustreras på bilden.
Kontrollera att tygkanten inte är bredare än vald stygnbredd
eller att övre griparen och
nålen kan skadas.

Ta bort maskinens plastkåpa
Koppla ur kontakten från eluttaget innan du avlägsnar plastkåpan.
Lossa skruven och ta av plastkåpan
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Rengöring och smörjning
För att hålla maskinen i god kondition, rengör och smörj den regelbundet.
FÖRST KOPPLAR DU UR MASKINEN FRÅN ELUTTAGET SÅ DEN BLIR STRÖMLÖS
1. Öppna frontlocket och sybordet.
Ta bort damm och ludd med hjälp av borsten
2. Applicera några droppar olja till punkterna som anges med pilar.
ANVÄND ALLTID EN SYMASKINSOLJA AV GOD KVALITÈ
3. Ta bort varje plastkåpa med hjälp av skruvmejseln och
ta bort damm och ludd på insidan med borsten.
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4. FELSÖKNING
PROBLEM
Ojämna stygn

TROLIG ORSAK
Felaktig trådspänning
Fel nålstorlek
Fel trädd maskin
Dragit i tyget
Fel isatt pressarfot

Nålen bryts

Dragit i tyget
Fel nål
Fel isatt nål
Fel isatt pressarfot

Vågig söm

Utsträckt söm

Felaktig trådspänning
Böjd eller trubbig nål
Differentialmatning är inställd
felaktigt
Differentialmatning är inställd
felaktigt

ÅTGÄRD
Kontrollera trådspänningen
Välj rätt nål för material och
tråd
Trä om maskinen
Dra inte i tyget, led det
försiktigt medan maskinen syr
Lossa pressarfoten och sätt
fast den på nytt
Dra inte i tyget, led det
försiktigt medan maskinen syr
Välj rätt nål för material och
tråd
Lossa nålen och sätt fast den
igen
Lossa pressarfoten och sätt
fast den på nytt
Kolla trådspänningen
Sätt i en ny nål
Ställ in den på mindre än 1
Ställ in den på 1 eller mer än 1.
För stickade tyger
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4. FELSÖKNING
PROBLEM
Hopp stygn

30
TROLIG ORSAK
Fel trädd maskin
Fel nål
Böjd eller trubbig nål.
Fel isatt nål

Tråden går av

Fel trädd maskin
Böjd nål
För hög trådspänning
Fel isatt nål
Trasslig tråd/tråd som fastnat

ÅTGÄRD
Trä om maskinen
Välj rätt nål för material och
tråd
Sätt i en ny nål
Lossa nålen och sätt fast den
igen
Trä om maskinen
Sätt i en ny nål
Sänk trådspänningen
Sätt om nålen
Ta loss tråden/ ta bort trasslet
eller byt trådrulle

