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Bästa kund,

vi gratulerar till ditt köp av din symaskin. Du har köpt en kvalitetsprodukt som har 
tillverkats med stor omsorg och, om rätt underhållen, kommer att tjäna dig väl i 
många år.

Innan du använder den första gången ber vid dig att läsa igenom handboken nog-
grant och speciellt uppmärksammar säkerhetsinstruktionerna.  Personer som inte är 
bekanta med den här handboken får inte använda apparaten.

Vi önskar dig mycket nöje och stora sömnadsframgångar. Frågor beträffande maskin, 
service och kundtjänst.



Viktiga säkerhetsinstruktioner

Vid användning av en elektrisk apparat ska grundläggande säkerhet 
alltid följas, inklusive följande:

Läs alla instruktioner innan du använder denna symaskin.

FARA - för att minska risken för elektrisk stöt:
1.         En apparat får aldrig lämnas utan tillsyn när den är ansluten.
2.          Koppla alltid ur apparaten från eluttaget omedelbart efter an-

vändning och innan rengöring.   

VARNING - för att minska risken för brännskador, 
brand, elektriska stötar eller personskador:
1.         Läs instruktionerna noga innan du använder maskinen.
2.         Förvara instruktionerna på en lämplig plats nära maskinen och 

överlämna dem om du ger maskinen till en tredje part.
3.         Använd endast maskinen på torra platser.
4.         Lämna aldrig maskinen utan uppsikt med barn eller äldre efter-

som de kanske inte kan bedöma riskerna. 
5.         Denna apparat kan användas av barn från 8 år och uppåt och 

personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga 
eller brist på erfarenhet och kunskap om de har fått tillsyn eller 
instruktioner om användning av apparaten på ett säkert sätt och 
förstår farorna som är inblandade.

6.         Barn får inte leka med apparaten.
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7.         Rengöring och underhåll av användare får inte utföras av barn 
utan övervakning.

8.         Stäng alltid av maskinen om du genomför förberedelser för ar-
bete (byte av nål, matning av tråd genom maskinen, byte av fot 
etc.).

9.         Koppla alltid ur maskinen om du lämnar den utan tillsyn, för att 
undvika skador om maskinen snabbt slås på.

10.        Koppla alltid från maskinen om du utför underhåll (oljning, ren-
göring).

11.        Använd inte maskinen om den är våt eller i en fuktig miljö.
12.        Dra aldrig i sladden, koppla alltid ur maskinen genom att ta tag i 

kontakten.
13.        Om LED-lampan är skadad eller trasig måste den bytas ut av 

tillverkaren eller dess serviceagent eller en liknande kvalificerad 
person för att undvika en risk.

14.        Placera aldrig något på pedalen.
15.        Använd aldrig maskinen om luftventilerna är blockerade. Håll 

luftventilerna på maskinen och fotpedalen fri från damm, ludd 
och rester.

16.        Maskinen får endast användas med avsedd fotkontroll, för att 
undvika en risk.  Om fotreglaget är skadat eller trasigt måste det 
bytas ut av tillverkaren eller dess serviceagent eller en liknande 
kvalificerad person.

17.        Ljudtrycksnivån vid normal drift är lägre än 75 dB (A).
18.        Kassera inte elektriska apparater som osorterat kommunalt av-

fall, använd separata uppsamlingsanläggningar.
19.        Kontakta dina lokala myndigheter för information om tillgängliga 

insamlingssystem.
20.        Om elektriska apparater bortskaffas i deponier eller på soptip-

par, kan farliga ämnen läcka ut i grundvattnet och komma in i 
näringskedjan, vilket kan skada din hälsa och ditt välbefinnande.

2



21.        När du byter ut gamla apparater mot nya, är återförsäljaren en-
ligt lag skyldig att ta tillbaka din gamla apparat för bortskaffning 
åtminstone gratis.

22.        Apparaten får inte användas av personer (inklusive barn) med 
nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller brist på erfa-
renhet och kunskap, såvida de inte har fått tillsyn eller instruktio-
ner. (För utomeuropa.)

23.        Barn som övervakas för att inte leka med apparaten. (För uto-
meuropa.)

SPARA DESSA INSTRUKTIONER 
Denna symaskin är endast avsedd för hushållsbruk. 

Se till att använda symaskinen i temperaturintervallet 5 till 40 ºC. 

Om temperaturen är överdrivet låg kanske maskinen inte fungerar 
normalt. 
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Maskinens huvuddelar

1. Hastighetsbegränsningsspak
2. Spänningsratt
3. Nål upp/ner-positionsknapp
4. Auto-låsknapp
5. Bakåtknapp
6. Start/stoppknapp
7. Trådavskärare
8. Nålplatta
9. Sybord och tillbehörslåda
10. Spollindarspindel
11. Spollindarstopp
12. LCD-skärm
13. Funktionsknappar
14. Minnesknappar
15. Valknappar
16. Funktionsknappar
17. Styngmönsterknappar
18. Nålklämskruv 
19. Pressarfot
20. Knapphålsspak
21. Nålpåträdare
22. Spolmekanismens täcklucka
23. Horisontellt spolstift
24. Hål för andra spolstift
25. Handhjul
26. Huvudströmbrytare
27. Strömkabeluttag
28. Fotreglagekontakt
29. Spoltrådsförare
30. Övertrådsförare
31. Handtag
32. Pressarfotshöjare
33. Släppmatningsspak
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Tillbehör

Obs: 
 - Tillbehör förvaras i tillbehörslådan.
 - Valfria tillbehör levereras inte med denna maskin, men de finns dock tillgängliga 

som specialtillbehör från din lokala återförsäljare.

1 2 3

10 11

17

7 8 9

15 1614

12 13

5 6

4

21 22

23 24 25 26

18 19 20

Standard
1. Universalfot
2. Dragkedjefot 
3. Knapphålsfot 
4. Satinstygnfot
5. Blindfållsfot
6. Fållningsfot
7. Knappsömnadsfot
8. Spole (3x) 
9. Spolhållare  
10. Spolstiftfilt
11. L-skruvmejsel 
12. Skruvmejsel (S)
13. Kant-/kviltningsguide 
14. Sprättkniv/borste 
15. Andra spolstift
16. Nålförpackning 

 

Valfritt
17. Fållningsfot
18. Tränsfot 
19. Kviltfot 
20. Stoppnings-/broderifot
21. Rynkfot
22. Gångfot
23. Tvillingnål 
24. Hård kåpa
25. Förlängningsbord
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Ansluta maskinen

Obs!
Se alltid till att maskinen är bortkopplad 
från strömkällan och att huvudström-
brytaren är på (”O”) när maskinen inte 
används och innan du sätter i eller tar 
bort delar.

Fotkontroll
När symaskinen är avstängd sätter du in 
fotpedalen i kontakten på symaskinen.
Slå på symaskinen och tryck sedan 
långsamt ner fotreglaget för att börja 
sy. Släpp upp fotreglaget för att stoppa 
symaskinen.

Innan du ansluter strömförsörjningen, se till 
att spänningen och frekvensen som visas 
på maskinens märkplatta överensstämmer 
med din elektriska ström. Placera maski-
nen på ett stabilt vord.
1. Anslut maskinen till en strömkälla, 

som illustrerat
2. Slå på strömbrytaren.
3. Sylampan tänds när strömbrytaren 

är påslagen.

OBS!
Kontakta en behörig elektriker om du är 
osäker på hur du ansluter maskinen till 
strömkällan. 

ON

OFF
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Sybord

Håll sybordet horisontellt och dra det i 
pilens riktning.

Insidan av sybordet används som en 
tillbehörslåda.

Friarmsömnad är bekvämt för att sy 
rörformiga områden som byxfållar och 
manschetter.

Fri-arm
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Linda spolen

1. Placera tråd och spolhållare på 
spolstiftet.

 För mindre trådspolar, placera 
spolhållaren med den lilla sidan 
bredvid spolen eller använd den 
lilla spolhållaren.

2. Dra tråden från spolen genom den 
övre trådföraren. 
 
 
 
 
 
 
 

3. Linda tråden moturs runt spollinda-
rens spänningsskivor.

1
2

3

4-10
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4. Placera trådänden genom ett av de 
inre hålen som illustrerat och place-
ra den tomma spolen på spindeln.

1  Urtag
2  Axelfjäder till spollindare

5. Skjut spolen åt höger.

6. När spollindarens axel trycks åt 
höger visar LCD-skärmen figuren " 

 ".

7. Håll trådänden säkert med enhand.

1

2
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8. Pressa på fotreglaget eller start/
stopp-knappen för att börja linda 
spolen.

9. Efter att spolen har lindat önskad 
mängd tråd stoppar du maskinen 
och klipper av tråden nära hålet på 
spolen.

 Fortsätt fylla spolen tills den är full. 
När spolen väl är full roterar den 
långsamt. Släpp upp pedalen eller 
stoppa maskinen. Tryck spollin-
darspindeln åt vänster.  

10. Klipp av tråden och ta sedan bort 
spolen.

OBS!
Använd en spole som har lindats kor-
rekt med tråd, annars kan nålen brytas 
eller trådspänningen blir felaktig. 

OBS!
När spollindarspindeln är placerad till 
höger, “spolens lindningsläge”, kommer 
maskinen inte att sy och handhjulet 
kommer inte att vridas. För att börja sy 
skjuter du spollindarspindeln till vänster 
“syposition”.
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Sätta in spolen

Obs! 
Stäng av strömbrytaren (”O”) innan du 
sätter in eller tar bort spolen.

När du sätter i eller tar bort spolen mås-
te nålen vara helt höjd.
Öppna nåltäckluckan
Sätt i spolen i spolkåpan med tråden i 
moturs riktning (pil).

Dra tråden genom slitsen (A).

Håll försiktigt ovanpå spolen med ett 
finger.
Dra tråden vid pilmarkeringarna in i 
stygnplattans trådguide från (A) till (B).

Dra tråden vid pilmarkeringarna in i 
stygnplattans trådguide från (B) till (C).
För att kapa överskottstråd drar du 
tillbaka tråden över bladet vid punkt (C). 
Stäng nåltäckplattan
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Träda den övre tråden

OBS!
Det är viktigt att utföra tråddragningen 
korrekt eftersom det annars kan inne-
bära flera sömnadsproblem.

5

7

8

6

1
2

4

3

1. Placera tråd och spolhållare på 
spolstiftet.
För mindre trådspolar, placera spol-
hållaren med den lilla sidan bredvid 
spolen eller använd den lilla spol-
hållaren.                                                                  
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2. Dra tråden från spolen genom den 
övre trådföraren. 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Led tråden runt trådstyrningen och 
dra tråden genom förspänningsfjä-
dern som illustrerat.

4. Träd spänningsmodulen genom att 
föra tråden mellan silverskivorna.

5. Sedan, ner och runt kontrollfjäder-
hållaren.
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6. Längst upp i denna rörelse, för 
tråden från höger till vänster genom 
det slitsade ögat på upptagsspaken 
och sedan ned igen.

7. För nu tråden bakom den tunna 
wirenålklämföraren. 

8. Dra trådänden genom nålen från 
fram- till baksidan och dra ut unge-
fär 10 cm tråd. Använd nålpåträdar-
en för att träda nålen. 
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Använda nålpåträdaren 

Höj nålen till dess högsta läge och sänk 
pressarfoten.
Dra tråden runt trådledaren.

Trådsförare

För tråden framför nålen och se till att 
den är under krokpinnen.

1  Krokpinne

Håll tråden löst och släpp upp spaken 
långsamt. Kroken vrids och drar tråden 
genom nålsögat så en ögla bildas.
Dra tråden genom nålsögat.

Obs! 
Vrid strömbrytaren till av-positionen 
("O").

Tryck ned spaken så långt det går.
Nålpåträdaren vrids automatiskt till 
påträdningspositionen och krokpinnen 
förs ut genom nålsögat.

Krokpinne
Nål

1

2

1
1

1
2

1

1
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Byta ut nålen

Obs! 
Vrid strömbrytaren till av (“O”) när du 
utför någon av nedanstående operatio-
ner! 

Byt nålen regelbundet, särskilt om den 
visar tecken på slitage eller om den 
orsakar problem.
Sätt in nålen i enlighet med de illustre-
rade instruktionerna.

1. Vrid handhjulet mot dig (moturs) 
och sänk det samt höj sedan nålen. 
Vrid nålklämskruven moturs för att 
ta bort nålen. Den platta sidan av 
skaftet ska vara riktat mot baksi-
dan.

2. Sätt in nålen så långt upp som det 
går. Dra sedan åt nålklämman

1

2

1

2

3

Nålar måste vara i perfekt skick.

Problem kan uppstå med:
Böjda nålar
Trubbiga nålar
Skadade spetsar

1
2
3
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Matcha nål/tyg/tråd

NÅLSTOR-
LEK MATERIAL TRÅD

9-11 
(70-80)

Tunna tyger: tunn bomull, voile, 
sars, siden, muslin, nylonbland-
ningar, stickat bomullstyg, tricot, 
jerseytyg, kräpp, vävd polyester, 
skjort- och blustyger.

Lätt tråd i bomull, nylon, 
polyester eller bomullslindad 
polyester.

11-14 
(80-90)

Medeltungt tyg: bomull, vatten-
duk, segelduk, dubbelstickat, 
lättviktigt ylle.

De flesta trådar som säljs är 
av mellanstorlek och passar 
för dessa tyger och nålstor-
lekar.

Använd polyestertrådar på 
syntetmaterial och bomull på 
naturliga material för bästa 
resultat.

Använd alltid samma tråd 
uppe och nere.

14 (90) Medeltunga tyger - bomullscan-
vas, ylle, tyngre stickat, frotté, 
jeanstyg.

16 (100) Kraftiga tyger - canvas, ylle, 
utomhustält och kviltade tyger, 
jeanstyg, klädselmaterial (lätt till 
medium).

OBS!
 - I allmänhet används fina trådar och nålar för att sy tunna tyger, och tjockare trå-

dar och nålar används till kraftiga tyger.
 - Testa alltid tråden och nålstorleken på en liten tygbit av det tyg som ska använ-

das för syning.
 - Använd samma tråd för nål och spole.
 - Använd underlagsmaterialet för tunna och stretchiga tyger.
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Tvåstegspressarfotshöjare

Pressarfotshöjaren lyfter och sänker 
pressarfoten.

När du syr flera lager eller tjocka tyger 
kan pressarfoten höjas ett andra steg 
för att enkelt placera arbetet.

OBS!
Nålen måste alltid vara i högsta läge.
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Byta ut pressarfoten

Obs! 
Stäng strömbrytaren till av (“O”) när du 
utför någon av nedanstående operationer!

Ta bort pressarfoten
Lyft upp pressarfoten.
Tryck på spaken och foten kopplas ur.
(1) Spak

Fästa pressarfoten
Sänk ned pressarfotshållaren tills utskär-
ningen är direkt ovanför stiftet.
Tryck på spaken.
Pressarfoten kopplas in automatiskt.
(1) Utskärning 
(2) Stift 

Ta bort och sätta in pressarfotshållaren
Lyft upp pressarfotsstången. Rikta in 
pressarfothållaren mot pressarstångens 
vänstra sida.  Håll pressarfothållaren och 
dra sedan åt skruven med skruvmejseln.

(1) Pressarfotstång
(2) Pressarfothållare 

Sätta in kant-/kviltningsguiden
Sätt in kant-/kviltningsguiden (A) i spåret 
som illustrerat. Justera efter behov för fåll, 
veck etc.
(1) Spår 
(2) Kant-/kviltningsguide

1

1

2

1

2

2

1
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Höja och släppa matartanden

Med sybordet borta från maskinen kan 
justeringsspaken för matningständerna 
ses på basen på baksidan av symaski-
nen när sybordet är öppnat.

2

3

1

Höj pressarfotspaken och skjut sedan 
matartandens positionsspak, placerad 
på maskinens baksida på basen, från 
vänster till höger (till höger sett frami-
från från maskinen).

1. Matartandens positionsspak (sett 
bakifrån från maskinen)

2. Upphöjd position
3. Sänkt position

OBS!
När du avslutar arbetet (exempelvis 
knappsömnad, frirörelsestoppning, 
broderi och monogram) för du släpp-
matningsspaken för att höja matartän-
derna.
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Trådspänning

 - Grundläggande trådspänningsinställ-
ning: "4"

 - Om du vill öka spänningen vrider du 
ratten upp till nästa siffra. Om du vill 
minska spänningen vrider du ratten 
ned till nästa siffra.

 - Korrekt inställning av spänning är vik-
tigt för god sömnad.

 - För all dekorativ sömnad får du alltid 
en finare söm och mindre tygveck när 
övertråden visas på undersidan av 
ditt tyg.

 - Det finns ingen enskild spänningsin-
ställning som är lämplig för alla stygn-
funktioner och tyger.

Normal trådspänning för att sy med 
stygn för raksöm.

1. Yta
2. Omvänd sida
3. Övre tråd
4. Spoltråd

Trådspänningen är för lös för att sy 
stygn med raksöm. Vrid ratten till det 
högre numret.

1

2 3

4
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Trådspänningen är för hård för att sy 
stygn med raksöm. Vrid ratten till det 
lägre numret.

Normal trådspänning för sicksack och 
dekorativ sömnad.
Korrekt trådspänning är när ett liten 
del av den övre tråden visas på tygets 
undersida.
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LCD-skärm

1
2
3

4

7
8
9

10
5

6
1. Nål
2. Auto-lås
3. Bakåt 
4. Mönsternummer
5. Direktläge 
6. Spegel
7. Knapphålsspak
8. Spollindning 
9. Nålposition 
10. Stygnbredd
11. Auto-stopp
12. Normal läge 
13. Nål ned
14. Föreslagen pressarfot
15. Stygnlängd
16. Minne    
17. Totalt antal enheter
18. Antal aktuella enheter 
19. Alfabetläge

11

1812

13

14 15 16 17

19
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01 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 1702 1600 18 19 20 21 2322 24

33 34 3525 3230 31292826 27 36 37 38 4339 40 41 42 44 46 47 4845 49

5550 51 52 53 54 56 59 60 61 62 63 6457 71 72 73 74

75 76

7058 6965 66 67 68

98 9977 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 92 93 94 95 96 9790 91

1 3 4 5 6 7 8 9 02

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

11   12   13   14   15   16 17   18   19   20   21   22   23   24   25    26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   

63   64   65   66   67   68   69  70   71   72  73  74  75  76   77  78   79  80   81  

37   38   39   40  41   42 43   44   45   46   47   48   49   50   51    52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   

82   83   84   85   86   87   88  

89   90   91  92  93   94  95  96   97   

A. Direktmönster 

B. Mönster 

C. Alfabet 

Styngndiagram 
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Operationsknappar

1. Start/stoppknapp
Maskinen börjar köra när man trycker 
på start/stopp-knappen och stannar 
när den här knappen trycks in en andra 
gång. Maskinen roterar långsamt i bör-
jan av sömnaden.
Sömnadshastigheten kan kontrolleras 
med justeringsspaken för hastighetsbe-
gränsning. 
På det här sättet kan du driva maskinen 
utan fotkontroll.

1

2
3

4

6 87

95 10

13

12

11
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3. Auto-låsknapp
När direktstygn 1-5 och stygn 00-05 är 
valda och auto-låsknappen är nedtryckt 
syr maskinen 3 låsstygn. Sedan stop-
par den automatiskt.
LCD-skärmen visar figuren "  " tills 
maskinen är stoppad.

2. Bakåtknapp
När direktstygn 1-5 och stygn 00-05 
är valda trycker du på bakåtknappen 
för att sy omvänt. En pil " " visas på 
LCD-skärmen när funktionen är aktiv. 
Om du trycker och håller ned bakåt-
knappen syr maskinen bakåt tills du 
släpper knappen. 
Den längsta bakåtstygnlängden är 3 
mm.
När direktstygn 6-7 och stygn 06-17, 
26-99 är valda och bakåtknappen är 
kommer maskinen att sy ett förstärk-
ningsstygn med låg hastighet.

OBS!
När direktstygn 6-7 och stygn 06-17, 
26-99 är valda och auto-låsknappen 
är nedtryckt syr maskinen 3 låsstygn i 
slutet på det aktuella mönstret. Sedan 
stoppar den automatiskt. 
LCD-skärmen visar figuren "  " tills 
maskinen är stoppad. Funktionen blir 
annullerad om du trycker på knappen 
en gång till eller väljer ett annat möns-
ter.
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4. Nål upp/ner-positionsknapp 
Med nål upp/ner-positionsknapp be-
stämmer du om nålen stoppar i den 
högsta eller lägsta positionen (exempel-
vis i tyget) när du slutar sy. 

5. Hastighetsjusteringsspak 
Sömnadshastigheten kan kontrolleras 
med justeringsspaken för hastighetsbe-
gränsning. Om du vill öka hastigheten 
skjuter du spaken åt höger. Om du vill 
minska hastigheten skjuter du spaken 
åt vänster.

Tryck på knappen så att pilen på 
LCD-skärmen pekar uppåt "  " och 
nålen stoppar i den högsta positionen. 
Tryck på knappen så att pilen pekar 
nedåt "  " och maskinen stoppar i den 
lägsta positionen.

OBS!
Under sömnad är knappens funktion 
inte aktiverad.
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Minnesknappar

6. Minnesknapp
Tryck på knappen " " för att komma 
till minnesläget och lagra kombinatio-
nen tecken eller önskade dekorativa 
stygn. Tryck på kappen " " en gång 
till för att lämna minnesläget och återgå 
till direktläge. 

OBS!
Direktlägesstygn och knapphål kan inte 
memoreras.

8. Rensa-knapp
Använd " " eller " " för att välja 
stygnmönstret som var felaktigt me-
morerat i stygngruppen.  Tryck sedan 
på knappen "  " för att ta bort det 
från gruppen. Den/de senast redan 
memorerade mönstret/mönstren flyttas 
automatiskt framåt.

7. Pilknapp
Använd knappen " " eller "
" för att välja stygnmönster eller redan 
memorerad stygngrupp.
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Funktionsknappar

10. Stygnbreddjusteringsknapp
När du väljer ett stygn ställer maskinen 
automatiskt in den rekommenderade 
stygnbredden som indikeras med siffror 
på LCD-skärmen. Stygnbredden kan 
justeras med tryck på justeringsknap-
parna för stygnbredd. 
Vissa stygn har en begränsad stygn-
bredd.

För ett smalare stygn trycker du på 
knappen "  –" (vänster). För ett bredare 
stygn trycker du på knappen "+" (höger). 
Stygnbredden kan justeras mellan 
“0,0-7,0. Vissa stygn har en begränsad 
stygnbredd.

9. Stygnlängdjusteringsknapp
När du väljer ett stygn ställer maskinen 
automatiskt in den rekommenderade 
stygnlängden som indikeras med siffror 
på LCD-skärmen. Stygnlängden kan 
justerar med tryck på justeringsknap-
parna för stygnlängd.

Om du vill förkorta stygnlängden tryck-
er du på knappen "–" (vänster). Om du 
vill förlänga stygnlängden trycker du på 
knappen "+" (höger). 
Stygnlängden kan justeras mellan “0,0-
4,5. Vissa stygn har en begränsad 
längd.
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11. LÄGES-valknapp
När du slår “PÅ” maskinen ställs 
LCD-skärmen in på direktläge "
". 

Tryck på knappen "  " för "  
"-läge, om du trycker på funktionsk-
nappen på nytt visas "  ". Efter en 
tredje tryckning visas "  " på nytt.  

Val av direktlägesstygn.
Praktiskt och dekorativt möns-
terläge Stygnval med nummerk-
nappar.
Blockbokstavsläge Teckenval 
med nummerknappar.

När styng 00-04 är valda regleras 
nålpositionen av justeringsknappar-
na för stygnbredd. Om du trycker på 
knappen "–" (vänster) flyttas nålen åt 
vänster och om du trycker på knappen 
"+" (höger) flyttas nålen åt höger.  
Siffrorna kan ändras från vänster posi-
tion “0,0” till extrem högerposition “7,0”. 
Den förinställda centerpositionen för 
nålen visas som “3,5”.
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12. Spegelknapp
Direktstygn 1-7 och stygn 00-17, 26-99 
kan speglas med knappen " " och vi-
sar ett avspeglingsmönster från ditt valda 
mönster. 
LCD.skärmen visar avspeglingsfunktio-
nen och maskinen fortsätter att sy det 
avspeglade mönstret tills minnesfunktio-
nen trycks igen för att annullera.
När speglingsfunktionen försvinner från 
LCD-skärmen fortsätter maskinen att sy 
det normala stygnet.
Om du ändrar stygninställningen annul-
leras avspeglingsfunktionen som följd. 
Om du behöver avspeglingsmönstret 
trycker du på avspglingsknappen på 
nytt.  

Välj mönstret
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När du trycker på spegelknappen visar 
LCD-skärmen spegelfunktionen och 
maskinen syr det avspeglade stygnet 
tills du trycker på spegelknappen igen.

A. Normal mönstersömnad.
B. Spegelmönstersömnad.

OBS!
 - Mönster 18-25 kan inte spegelavbild-

as.
 - Spegelavbildade mönster kan också 

kombineras med andra mönster.

Ljudknapp
Slå av summer: 
Tryck på ljudknappen 2 sekunder och 
när du hör ett kort pip från maskinen 
stängs ljudet av.
Slå på summer:
 När maskinen är i tyst läge kan du med 
ett tryck på knappen i 2 sekunder få 
maskinen att ge ifrån sig två korta pip 
för att påminna dig att ljud nu är påsla-
get.

34



Valknappar

13. Direktstygnval med nummerknap-
par.

Direktmönsterval
Tryck på knapparna för att välja de 
praktiska mönster som visas bredvid 
nummerknappen när lägesknappen är 
inställd på direktläget.

Nummerknappar
Tryck på nummerknapparna för att välja 
önskat mönster.
Med undantag för direktstygnläget kan 
det andra läget väljas med tryck på 
önskade nummer.
Exempelvis: stygn nr 32.
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Välja stygn

Tio av de mest frekvent använda prak-
tiska stygnen kan snabbt väljas med 
driektmönstervalet och nummerknap-
parna. 
Välj det önskade stygnet från de som 
visas på toppskyddet.

1. Slå på symaskinen.

2. När symaskinen har slagits på är 
raksöm (nålposition i mitten) auto-
matiskt vald.

3. Tryck på LÄGES-valknappen "
" för att komma till mönstergrupp-
valskärmen.

4. Tryck igen på LÄGES-valknappen 
" " för att komma till den alfabe-
tiska valskärmen.

5. Välj det önskade mönstret som du 
sydde.
Använd nummerknapparna.
Tryck på nummerknapparna för att 
välja önskat mönster.
Exempelvis: mönster 30.
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Praktiska färdigheter

Olika sätt att uppnå bättre resultat för dina syprojekt beskrivs nedan. Ta del av 
dessa tips när du syr ditt projekt.
En tygtestdel bör sys eftersom, beroende på typen av tyg och stygn som ska sys, 
det önskade resultatet kanske inte kan uppnås.
För testsömnad använder du en bit tyg och tråd som liknar de som du använder för 
ditt projekt och kontrollerar trådspänningen och stygnlängd samt bredd.
Eftersom resultat skiljer sig beroende på typ av sömnad och antal lager av tyg syd-
da genomför du testsömnaden under samma förhållanden som kommer att använ-
das i ditt projekt.

1. Stoppa symaskinen när du når ett 
hörn.

2. Sänk ned nålen i tyget.
3. Lyft upp pressarfoten.
4. Använd nålen som en svängtapp 

och vänd tyget.
5. Sänk ner pressarfoten och fortsätt 

att sy.

Sy hörn

Ändra något sömnadsriktningen till att 
sy runt en kurva.

Sy kurvor

När du syr längs en kurva medan du 
använder ett sicksackstygn väljer du en 
kortare längd för att få ett finare stygn.
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För trådupptagningsspaken upp till den 
högsta positionen, höj pressarfoten och 
ta bort tyget.
För båda trådarna till sidan av ytplattan 
och in i trådavskäraren. Dra ner trådar-
na för att skära av dem.
1. Trådavskärare

Skära av tråden

1

När du syr tunna tyger kan stygnen 
bli felplacerade eller tyget matas inte 
korrekt. Om det inträffar placerar du 
tunt papper eller underlagsmaterial un-
der tyget och syr det tillsammans med 
tyget. När du har avslutat syningen river 
du av eventuellt överskottspapper.
1. Underlagsmaterial eller papper

Sy tunna tyger

1

Tråckla ihop typdelarna och sy sedan 
utan att sträcka tyget.
1. Tråckling

Sy stretchtyger

1

Den svarta knappen på höger sida 
av pressarfoten låser pressarfoten i 
horisontellt läge om du trycker in den 
innan du sänker ner pressarfoten. Detta 
säkerställer jämn matning i början av 
en söm och hjälper till när du syr flera 
lager tyg.

Sy på kraftigt tyg

38



När du når punkten med ökad tjocklek 
ska du sänka nålen och höja pressarfo-
ten. Tryck på fotens tå och tryck in den 
svarta knappen, sänk sedan ned foten 
och fortsätt att sy. 
Den svarta knappen släpps automatiskt 
upp efter att några stygn sytts.

1

Du kan också placera en annan bit tyg 
med samma tjocklek bak på sömmen 
eller stödja pressarfoten medan du 
matar för hand och syr mot den vikta 
sidan. 
1. Kartong eller tjockt tyg
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Raksömmar

00 01 02 03 04

Justera stygnlängden
Om du vill förkorta stygnlängden trycker 
du på knappen "  –" för stynglängdsjuste-
ring. Om du vill förklänga stygnlängden 
trycker du på “+”-knappen för styngn-
längdsjusteriong.
Rent allmänt gäller att ju tjockare tyg, 
tråd och nål desto längre ska stygnet 
vara.

För att börja sy ställer du in maskinen 
på raksöm. 
Placera tyget under pressarfoten med 
tygkanten inriktad med den önskade 
sömguidelinjen på nålplattan. 

Sänk ned pressarfothållaren och stig 
sedan på fotkontrollen för att börja sy. 
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Byta nålpositionen

Ställ in mönstret som det visas i figuren.
Stygnbreddknappen är kontrollen för 
raksöm med ändlös nålposition.
Den förinställda positionen är “3,5”, 
centrumposition. När du trycker på 
knappen "  –" styngdbreddjustering flyt-
tas nålens position åt vänster. När du 
trycker på knappen "+" styngdbreddjus-
tering flyttas nålens position åt höger.

00 01 02 03 04
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Sicksackstygn

Justera stygnbredden
Bredden ökar när du trycker på knap-
pen "+" stygnbreddjustering från "0,0-
7,0". 
Bredden kan reduceras på valfritt 
mönster.

Justera stygnlängden
Sicksack-stygnens täthet ökar när 
inställningen av stygnlängd närmar sig 
“0,3“
Nätta sicksack-stygn uppnås vanligtvis 
vid 2,5 mm eller mindre. 
Mycket täta sicksackstygn kallas satin-
stygn.

05 06 07 07
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Sträcksöm

Använd det här stygnet med stickad 
trikå eller andra elastiska tyger. Stygnet 
gör det möjligt för din söm att sträckas 
utan att nålen bryts. 
Bra för lätt trasslade och stickade tyg. 
Bra för att sammanfoga hållbart tyg som 
exempelvis denim.
Dessa stygn kan också användas 
somdekorativa toppstygn.

1. Rak sträcksöm
2. Raksöm

Rakt stretchstygn används för att ad-
dera tredubbel förstärkning av stretch- 
och slitstarka sömmar.

Rak sträcksöm

Tredubbelt sicksack-stretchstygn är 
passande för stadiga tyg som denim, 
poplin, canvas etc.

Sicksack

1

2

07

02 03
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Sy stretchtyg och elastisk tejp

När elastisk tejp är fäst på manschetten eller midjan på en tygdel är de resulteran-
de dimensionerna de av den sträckta tejpen Därför är det nödvändigt att en pas-
sande längd av den elastiska tejpen används.

Nåla fast den elastiska tejpen på tyget 
på några punkter för att se till att tejpen 
är enhetligt placerad på tyget.
1. Elastisk tejp
2. Stift

Sy den elastiska tejpen på tyget medan 
du sträcker ut tejpen för att den ska få 
samma längd som tyget.
Medan du drar tyget bakom pressarfo-
ten med din vänstra hand drar du tyget 
vid stiftet närmast pressarfotens framsi-
da med din högra hand.

2.0~3.0

06

2.5~5.0

2

1

OBS!
När du syr ska du se till att nålen inte vid-
rör några stift, då den i så fall kan böjas 
eller brytas. 
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Sömnadssömmar

Sy sicksackstygn längs tygkanten för att hindra den från att fransa.

Fäst sömnadssömfoten.

Sy tyget med tygkanten mot föraren på 
sömnadssömfoten.

1. Nålfallpunkt
2. Guide

Fäst universalfoten.

Sy sicksack längs tygets kant så att nå-
len faller över tygkanten på den högra 
sidan.

1. Nålfallpunkt

Använda sömnadssömfoten

Använda universalfoten

2.0~3.0

06 09

2.5~5.0

2.0~3.0 5.0~7.0

05 08

1

2

1
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Blindfåll

Säkra den nedre delen av skjortor och byxor med en blindfåll, vilket gör att stygnet 
syr utan stygn visat på tygets högra sida. 

10: Blindfåll/underkläder för stadigt tyg.
11: Blindfåll för stretchtyg
Vik tyget som illustrerat med den mot-
satta sidan uppåt.
Gör först en sömnadssöm som det visas 
på den vänstra bilden.

1) 5 mm 3) Sömnadssöm
2) Omvänd sida

OBS!
Det kräver övning att sy blindfåll. Gör 
alltid ett sömnadstest först.

Sy långsamt och för tyget försiktigt 
längs förarens kant.

Vänd över tyget.

1. Omvänd sida
2. Höger sida

1 1

2 23

Placera tyget under foten. Vrid hand-
hjulet framåt tills nålen svänger helt åt 
vänster. Den ska bara tränga in i tygets 
vikning. Om den inte gör det, justerar du 
stygnbredden därefter. Justeras föraren 
genom att vrida knoppen så att föraren 
vilar precis mot vikningen.

1) Knopp 3) Nålfallpunkt
2) Guide

1.0~2.0

10 11

2.5~4.0

3

2

1

1

2
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Knapphålsstygn

Knapphål kan anpassas till storleken på knappen. 
För stretchtyg eller tunt tyg rekommenderar vi att du använder ett underlag för en 
bättre knapphålsfinish. 

Markera knapphålpositioner på tyget. 
  
Den maximala knapphålslängden är 
3 cm. (Total diameter + tjocklek på 
knapp.)

Fäst knapphålsfoten, dra sedan ut 
knapphållarplattan och sätt i knappen. 
Storleken på knapphålet bestäms av 
knappen som sätts in i knapplattan.
Tråden ska föras genom hålet i pressar-
foten och sedan placeras under foten.

OBS!
Innan du syr ett knapphål i ditt projekt 
skall du öva på en restdel av samma 
typ som tyget.

18:  För tunt eller medelkraftigt tyg
19:  För tunt eller medelkraftigt tyg
20:  För horisontella knapphål på tjockt 

tyg
21:  För kostymer eller överrockar
22:  För kostymer eller överrockar
23:  För jeans eller byxor

18

19 20

21 2322
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1

Välj knapphålsstygnet. 
Justera stygnbredden och stygnlängden till 
önskad bredd och täthet. 
Placera tyget under pressarfoten med den 
främre änden av knapphålsmarkeringen i 
linje med mittlinjen på knapphålsfoten.

1. Startpunkt

OBS!
Knapphålsstygnet valdes och start/
stoppknappen var nedtryckt med-
an knapphålsspaken var upphöjd. 
LCD-skärmen visar varningsmedde-
landet för att påminna dig om att sänka 
knapphålsspaken.

OBS!
Mata försiktigt tyget för hand.
Innan maskinen stannar syr den auto-
matiskt en förstärkningssöm efter att 
knapphålet sys.

Dra knapphålsspaken hela vägen ned 
och placera den bakom konsolen på 
knapphålsfoten. 

Håll lätt den övre trådänden och börja 
sy. 
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18

19 20

21 2322

Höj pressarfoten och kapa tråden. Om 
du vill sy över samma knapphål lyfter du 
pressarfoten (den återgår till dess ur-
sprungliga position).
När du har sytt knapphålsstygnet höjer 
du knapphålsspaken tills den stoppar.

Kapa knapphålets centrum medan du 
är försiktig att inte kapa några stygn på 
någon sida. Använd en stift som en stopp 
vid stången så att du inte skär för mycket.

OBS!
När du skär knapphålet med sprättkni-
ven får du inte placera dina händer i 
skärriktningen eftersom skador då kan 
resultera.

* Knapphål sys framifrån på pressarfoten till bak, som visat. 
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När du syr knapphål på stretchtyg hakar 
du kraftig tråd eller kord under knapp-
hålsfoten.

Fäst knapphålsfotern och haka 
kantsnoddstråden bak på pressarfoten. 
Ta fram de två kantsnoddstrådändarna 
till fotens framsida och sätt in dem i 
skårorna där du knyter dem temporärt. 
Sänk ner pressarfoten och börja att sy.
Ställ in stygnbredden så att den över-
ensstämmer med kantsnoddstrådens 
diameter. 

När du har avslutat syningen drar du 
försiktigt kansnoddstrådens för att ta 
bort eventuellt slack och trimmar sedan 
bort eventuellt överskott.

Göra ett knapphål på 
stretchtyg

OBS!
Det rekommenderas att du använder 
gränssnitt på tygets baksida.
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Knappsömnad

05

1

1

OBS!
När du avslutar arbetet rör du släppmatnings-
kontrollen för att höja matartänderna.
1. Upphöjd position

Byt ut pressarfoten mot knappsömnads-
foten.

För släppmatningskontrollen för att sänka 
matartänderna. 
1. Sänkt position

Placera arbete under foten. Placera knap-
pen i önskat läge, sänk foten.
Välj sicksackmönster Justera stygnbred-
den till "2,5-4,5" i enlighet med avståndet 
mellan knappens två hål.
Vrid handhjulet för att kontrollera att nå-
len går klart igenom knappens vänstra 
och högra hål.

Om ett skaft krävs placerar du en 
stoppningsnål högst upp på knappen 
och syr.
Dra änden av den övre tråden till den 
omvända sidan av tyget och knyt den 
sedan med spoltråden. 

För knappar med 4 hål syr du genom 
de främre två hålen, trycker arbetet 
framåt och syr sedan genom de bakre 
båda hålen.
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Stoppningsstygn

Tråckla ihop det övre och det undre 
tyget.  
Välj nålpositionen. Sänk pressarfoten 
över mitten på revan.  

1. Tråckla sömmar 

Dra knapphållaren till baksidan. 
Ställ in knappförarplattan på knapphål-
foten på den önskade längden.

Storleken på en stoppningscykel är 
variabel. 
Den maximala stygnlängden är emel-
lertid 2,6 cm och den maximala stygn-
bredden är 7 mm.

1. Längden på sömnad
2. Bredden på sömnad

24

1

1

2

Att stoppa ett litet hål eller reva innan de blir större kan spara ett plagg. Välj en fin 
tråd i en färg så nära ditt plagg som möjligt.
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För den övre tråden ner genom hålet i 
pressarfoten. 
Sänk knapphålsspaken. 
Knapphålsspaken är placerad bakom 
fästet på knapphålsfoten. 
Håll försiktigt den övre trådändan i din 
vänstra hand och börja sedan sy. 

* Stoppningsstygn sys framifrån på pres-
sarfoten till bak, som visat. 

Om sömnadsområdet är för stort re-
kommenderar vi att sy flera gånger (eller 
korssyning) för att få ett bättre söm-
nadsresultat. 

1

OBS!
Om tyget inte matas är det för tjockt, så 
öka stygnlängden.

Placera tyget så att nålen är 2 mm 
framför området som ska stoppas och 
sänk sedan pressarfotspaken. 
Innan du sänker ner pressarfoten håller 
du den främre spetsen av BH-pressar-
foten för att hålla den rakt med vänster 
hand, sedan sänker du pressarfotspa-
ken med höger hand för att få en jämn 
finish.
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Insättning av dragkedja

2

1

3

4

5 5

4

Obs! 
Dragkedjefoten skall enbart användas 
för att sy raksömmar. Det är möjligt att 
nålen träffar pressarfoten och bryts vid 
sömnad av andra mönster.

Sätta in en centrerad dragkedja
 - Sätt samman de högra sidorna av 

tyget. Sy en bottensöm 2 cm från den 
högra kanten av dragkedjans nedre 
stopposition. Sy några stygn bakåt för 
att låsa. Öka stygnlängden till maxi-
mal, ställ in spänningen under 2 och 
tråckla tygets återstående längd. 

 - Trycköppna sömersättningen.  Place-
ra dragkedjan nedåt mot sömmånen 
med tänderna mot sömlinjen. Tråckla 
dragkedjetejpen.

1. 2 cm
2. 5 mm
3. Backsömmar 
4. Tråckla sömmar
5. Omvänd sida 

 - Fäst dragkedjefoten. Fäst den högra 
sidan av pressarfotens stift mot hål-
laren när du syr den vänstra sidan av 
dragkedjan.

 - Fäst den vänstra sidan av pressarfo-
tens stift till pressarfothållaren när du 
syr den högra sidan av dragkedjan. 

Den här foten kan ställas in för att sy på var sida om dragkedjan, kanten på foten 
styr dragkedjan för att säkra rät placering.

1.0~3.0

00

3.5
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 - Sömnad runt dragkedjan

 - Ta bort tråcklingen och tryck.

OBS!
När du syr ska du se till att nålen inte 
vidrör några stift, då den i så fall kan 
böjas eller brytas. 

2

1 3

4

5

6

 - Sätt samman de högra sidorna av 
tyget. Sy en bottensöm 2 cm från den 
högra kanten av dragkedjans nedre 
stopposition. Sy några få stygn i 
bakåtlås. Öka stygnlängden till max-
imal, ställ in spänningen under 2 och 
tråckla tygets  återstående längd. 

 - Vik bak till den återstående sömer-
sättningen. Vik under högra sömmå-
nen för att bilda en 3 mm vikning. 

Sätta in en sidodragkedja

1. 2 cm
2. 5 mm
3. 3 mm
4. Backsömmar 
5. Tråckla sömmar
6. Omvänd sida
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 - Fäst dragkedjefoten. Fäst den högra 
sidan av pressarfotens stift mot hål-
laren när du syr den vänstra sidan av 
dragkedjan. Fäst den vänstra sidan 
av pressarfotens stift mot pressarfot-
shållaren när du syr den högra sidan 
av dragkedjan.

 - Sy dragkedjan till tygdelen med de 
extra 3 mm, med början från dragked-
jans bas. När du är ungefär 5 cm från 
dragkedjans slut stoppar du symaski-
nen med nålen sänkt (i tyget), lyfter 
upp pressarfotspaken och öppnar 
sedan dragkedjan samt fortsätter att 
sy.

 - Vrid tyget med den högra sidan ut, sy 
över den nedre änden och den högra 
sidan av dragkedjan.

 - Stoppa ungefär 5 cm från dragked-
jans topp. Ta bort tråckligen och 
öppna dragkedjan. Sy återstoden av 
sömmen.
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Satinstygnssömnad

Använd satinstygnfoten för satinsömnad 
och sy dekorativa stygn. Den här foten 
har ett fullt indrag på undersidan för att 
medge lätt syning över stygnens tjock-
lek bildad av täta sicksackstygn och 
jämn matning av tyget.
För att skräddarsy sammet eller deko-
rativt stygnmönster kanske du måste 
justera längden och bredden på mönst-
ret genom att trycka på justeringsknap-
parna för stygnlängd och stygnbredd. 
Experimentera med olika tygstycken tills 
du får den önskade längden och bred-
den.

OBS!
När du syr i mycket tunt tyg rekommen-
derar vi att du använder gränssnitt på 
tygets baksida.  

44

26 30 33322827 29 31

3635 40 43423837 39 41

05 34
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Rynkning

Rynkfoten används för att samla tyg.  Idealisk för kläder likväl som hemdekor. Den 
fungerar bäst på tunt eller medelkraftigt tyg.

 - Ställ in mönstervalratten på raksöm.

 - Lossa den övre trådens spänning så 
att den nedre tråden ligger på materi-
alets undersida.

 - Sy en enkel rad (eller flera rader) med 
raksömmar.

 - Dra de nedre trådarna för att samla 
materialet.

4.0

00

3.5
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Smocksömnad

Det dekorativa stygnet skapat av sömnad eller brodering över samlingar kallas “smock-
ning”.
Det används för att dekorera framsidan på blusar eller manschetter. Smockningsstyg-
net adderar textur och elasticitet till tyget.

Öka stygnlängden till maximal och ställ 
in spänning under 2. Använd univer-
salfoten för att sy tråcklingsrader 1 cm 
över området som ska smockas.

1. 1 cm 
2. Tråckling

Minska spänningen vid behov och sy 
dekorativa mönsterstygn mellan rak-
sömmarna. 

Dra ut tråcklet.

1

2

1

Knyt trådarna längs en kant. 
Dra spoltrådarna och fördela rynkning-
arna. Säkra trådarna i den andra än-
den.
1. Spoltråd

13 14
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Frirörelsestoppning, broderi, monogram

Ta bort pressarfoten och pressarfot-
shållaren.
Rita de önskade bokstäverna eller de-
signen på tygets högra sida.
Sträck ut tyget mellan broderiöglan så 
fast som möjligt.
Placera tyget under nålen. Se till att 
pressarfotstången är nere i den lägsta 
positionen. 
Vrid balanshjulet mot dig för att få upp 
den nedre tråden genom tyget. Sy någ-
ra stygn vid startpunkten.
Håll öglan med tummen och båda hän-
dernas pekfingrar medan du pressar 
materialet med långfinger och tredje 
finger samt stöder öglans utsida med 
ditt lillfinger.

1

1

För släppmatningskontrollen för att sän-
ka matartänderna. 

Sänkt position

3.5

00 05

1

OBS!
Håll fingrar borta från rörliga delar, speciellt 
nålar.
När du avslutar arbetet för du släppmat-
ningskontrollen för att höja matartänderna.

1. Upphöjd position

Förberedelse för brodering 
och monogram

* Broderiögla medföljer inte maskinen.
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Stoppning
Sy först runt hålets kanter (för att säkra 
trådarna). Arbeta från vänster till hö-
ger, sy över hålet med en konstant och 
kontinuerlig rörelse. 

Vänd arbetet med 1/4 och sy över den 
första sömnaden medan du för arbetet 
långsammare över hålet för att sepa-
rera trådarna och inte bilda stora gap 
mellan trådarna.

OBS!
Frirörelsestoppning åstadkoms utan 
symaskinens interna matningssystem. 
Tygets rörelse kontrolleras av operatö-
ren. Det är nödvändigt att koordinera 
sömnadshastighet och tygrörelse.

Broderi
Sy längs designens kontur och flytta 
broderiöglan. Se till att du upprätthåller 
en konstant hastighet.

Fyll designen genom att arbeta från 
konturen mot insidan. Håll stygnen nära 
tillsammans.
Du får längre stygn genom att föra ög-
lan snabbare och kortare stygn genom 
att föra öglan långsammare.
Säkra med förstärkningsstygn i slutet 
på designen.
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Monogram
Sy med konstant hastighet och för bro-
deriöglan sakta längs bokstäverna. 

När bokstaven är färdig säkrar du med 
förstärkningsstygn i slutet på designen.
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Fästa kant-/kviltningsguiden

Sätt in kant-/kviltningsguiden i pressar-
fotshållaren som illustrerat och ställ in 
utrymmet efter önskemål.

Sy den första raden och flytta över 
tyget för att sy successiva rader med 
guiden löpande längs den föregående 
raden stygn.

3.0~4.0

00 02

3.5

Kviltning 

Smörgåsstoppning mellan topp- och bottenlager av tyg kallas “kviltning”
T&opplagret är vanligtvis format av fler geometriskt formade delar av förenade 
material.
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Sammanfoga tygdelar

Lappverksömnad

Placera två tygdelar med den högra 
sidan tillsammans och sy dem med 
raksömmen. 
Foga samman tygdelarna med en söm-
mån på 1/4 tum. 

Sy med sidan av pressarfoten i linje 
med tygets kant.

Placera två tygdelar med den högra 
sidan tillsammans och sy dem med 
raksömmen.  
Öppna sömmånen och tryck den platt.

Placera presssarfotens centrum på 
sömlinjen till de sammanfogade tygde-
larna och sy över sömmen. 

1/4"

12 13 14 48

1.0~3.0

00

3.5
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Applikation 

Skär ut applikationsdesignen och tråck-
la den på tyget.
Sy långsamt runt kanten på designen.

1. Tråckling

Trimma överskottsmaterialet utanför 
stynget. Se till att inte skära några 
stygn.
Ta bort tråcklingstråden.

1

1.0~3.0

05

3.5~5.0

Applikation
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Fagottsöm

Sömnad över en öppen söm kallas “knyppling” Den används på blusar och barn-
kläder. Det här stygnet är mer dekorativt när tjockare tråd används.

 - Separera tygdelarnas vikta kanter 
med ett gap på 4 mm och tråckla dem 
på en del tunt papper eller vattenlös-
ligt underlagsark.

1. 4 mm
2. Tunt papper eller vattenlösligt un-

derlag
3. Tråckla sömmar

 - Rikta in centrum av pressarfoten mot 
centrum på de båda tygdelarna och 
börja sy.

 - När du har sytt tar du bort papperet.

3

1

2

12
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Kammande

Det vågformiga upprepade mönstret som ser ut som skal kallas “kammande”.  Det 
används för att dekorera kragar på blusar och kanten på stickade projekt.

Sy längs tygets kant men se till att inte 
sy direkt på tygets kant.
För bättre resultat applicerar du spray-
stärkelse på tyget och stryker med ett 
hett strykjärn innan du syr.

Trimma längs stygnen och var försiktig 
att inte kapa stygnen.

15 27 Kammande kantning
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Minne
Kombinerade mönster kan lagras för senare användning. Eftersom lagrade mönster 
inte går förlorade efter att symaskinen har stängts av, kan de återanvändas när som 
helst. Detta är bekvämt för mönster, t.ex. namn, som ofta kommer att användas.

Kombinera mönster bokstäver
När du slår “PÅ” maskinen visar 
LCD-skärmen "  ". 

Tryck på knappen "  " för att kom-
ma till minnesläget och lagra kombina-
tionen tecken eller dekorativa stygn. 

Tryck på knappen "  " för att välja 
valfri önskad mönstergrupp bland "  
" eller "  " på LCD-skärmen. Tryck 
sedan på det önskade mönsternumret 
(exempelvis 13).  (Du kan ändra stygn-
längden, bredd eller välja auto-stopp, 
mirrorfunktion om du vill.) 

Upprepa steg 3 för fler mönster som du 
vill lagra i minnet. 

OBS!
 - Maskinen har ett programminne som kan hålla 30 enheter stygn i minnet.
 - Flera mönster valda från mönsterlägen “  , “ kan kombineras och sys 

tillsammans.
 - Alla enheter i minnet kan redigeras för att ställa in deras funktion som exempelvis 

stygnlängd, stygnbredd, spegling och auto-lås
 - Direktmönstren och mönster 18-25 kan inte memoreras.

OBS!
Om det fulla minnet om 30 enheter 
stygn har uppnåtts signalerar maskinen 
det med att pipa.
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Använd knappen pil "  " eller "  
" för att kontrollera att du har program-
merat.

Tryck på knappen “  “ en gång till 
för att lämna minnesläget och återgå till 
direktläget.

Kombinera mönster eller bokstäver
Medan du är i minnesläget kan du 
trycka på knappen "  " eller på 
knappen "  " tills stygnnumret du 
har valt visas varefter du kan lägga till 
det nya stygnet eller ändra stygnläng-
den, bredd, auto-stopp eller spegling 
om du vill.  

Obs! 
Det valda mönstret kan rensas från min-
nesmodulen sedan maskinen har slaits 
av om du inte trycker på knappen "  
" igen när du har slutfört ditt val.

Rensa mönster eller bokstäver
Om du vill ta bort ett visst stygn i min-
nesläget använder du knappen "
" eller knappen " " tills det aktuella 
stygnnumret visas. 
Tryck på knappen " " för att ta bort 
det valda mönstret och nästa nummer 
flyttas fram.
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Återkalla och sy det memorerade 
mönstret
Tryck på knappen "  " för att kom-
ma till minnesläget. 
Maskinen är positionerad på det första 
programmerade stygnet.

Tryck ned fotkontrollen. Maskinen bör-
jar sy från det första angivna mönstret. 
På LCD-skärmen indikeras sömnads-
stygndata.

Om du vill kontrollera vad som är pro-
grammerat eller om du vill börja sy 
några stygn i minnesläget använder du 
knappen "  " eller knappen "  ".
Du kan använda funktionen auto-lås " 

 " när symaskinen slutar sy efter en 
sekvens.

OBS!
Om du vill upprepa din stygnkombina-
tion utan att stoppa maskinen trycker 
du på knappen auto-lås "  " en gång 
till för att annullera auto-stopp i minnes-
läget. 
"  " försvinner från LCD-skärmen.
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Tryck på knappen “   “ en gång till 
för att lämna minnesläget och återgå till 
direktläget.
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Varningsfunktion

Instruktionsmeddelandedisplay 
Sänk knapphålsspaken
När du väljer något knapphålsmönster 
eller stoppningsmönster slås bilden av 
knapphålsspaken på i LCD-skärmbil-
den för att påminna dig om att sänka 
knapphålsspaken. 

Spollindning
När spollindningsspindeln är aktiverad 
för spollinding (i positionen längst till 
höger) dyker den här figuren upp på 
LCD-skärmen som en påminnelse.

Tryck spollindarspindeln åt vänster.
Om dy trycker på någon knapp på 
maskinen när spolen är full eller spol-
lindningsspindeln är i den högra posi-
tion piper maskinen 3 gånger som en 
varning.
Återför spollindarspindeln till den vänst-
ra positionen.

Varningspipljud
 - Rätt drift: 1 pip
 - När minnet är fullt med 30 enheter mönster: 2 korta pip
 - Felaktig drift: 3 korta pip
 - När symaskinen har problem och inte kan sy: 3 korta pip

Det betyder att tråden är vriden eller har fastnat och handhjulsaxeln inte kan röra 
sig. Läs igenom “felsökningsduiden” för att hitta lösningen. När problemet har lösts 
fortsätter maskinen att sy.

OBS!
Om problemet fortfarande inte är löst kontaktar du din lokala återförsäljare.

Obs! 
Under sömnad, om tråden fastnar inuti kroken, stoppar nålen från att röras och du 
fortsätter att trycka på fotkontrollen kommer säkerhetsbrytaren att stoppa maski-
nen helt. För att starta om symaskinen måste du vrida på/av-brytaren till AV-posi-
tion och sedan till PÅ nytt.
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Underhåll

Rengöra symaskinens yta
Om symaskinens yta är smutsig, blöt lätt en trasa i milt rengöringsmedel, vrid ur 
den ordentligt och torka sedan av ytan. Torka av ytan igen med en torr trasa efter 
att ha rengjort den en gång på detta sätt.

Obs! 
Den här maskinen är utrustad med en 100 mW LED-lampa. Om byte av lampa är 
nödvändigt kontaktar du närmast auktoriserad återförsäljare.

Rengöra skärmen
Om frontpanelen är smutsig, torka den 
försiktigt med en mjuk, torr trasa. 
Använd inte organiska lösningsmedel 
eller tvättmedel.

Obs! 
Koppla bort nätsladden från vägguttaget innan du rengör skärmen och symaskinens 
yta, annars kan det orsaka skador eller elektriska stötar.
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Ta bort spolmekanismens täcklucka 
och spolen.

Ta bort nålen, pressarfoten och pres-
sarfotshållaren.   
Ta bort skruvarna som håller stygn-
plattan och ta bort stygnplattan. 

Rengör matartanden och spolkåpan 
med en borste eller använd en mjuk, 
torr trasa.

Rengöra kroken
Om ludd och trådbitar samlas i kroken, kommer det att störa maskinens smidiga 
drift. Kontrollera regelbundet och rengör stygnmekanismen vid behov.

Obs! 
Koppla bort maskinen från vägguttaget innan du utför något underhåll.
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Felsökningsguide

Innan du ringer efter service kontrollerar du följande punkter. Om problemet kvar-
står kontaktar du inköpsstället eller din närmast auktoriserade återförsäljare.

Problem Orsak Korrigering Referens

Övertråden går 
av

1. Maskinen är inte korrekt trädd. 1. Träd om maskinen. 14

2. Trådspänningen är för hård. 2. Minska trådspänningen 
(lägre siffra). 23

3. Tråden är för tjock för nålen. 3. Välj en större nål. 19

4. Nålen är inte korrekt isatt.
4. Ta bort och sätt tillbaka 
nålen (platt sida mot 
baksidan). 18

5. Tråden är lindad runt 
spolhållarstiftet.

5. Ta bort rullen och linda upp 
tråden på rullen. 14

6. Nålen är skadad. 6. Byt ut nålen. 18

Undertråden 
går av

1. Spolkåpan är inte korrekt isatt.
1. Ta bort och sätt tillbaka 
spolkåpan och dra i tråden. 
Tråden ska löpa lätt.

13

2. Spolkåpan är felaktigt trädd. 2. Kontrollera både spolen 
och spolkåpan. 13

Överhoppade 
stygn

1. Nålen är inte korrekt isatt.
1. Ta bort och sätt tillbaka 
nålen (platt sida mot 
baksidan).

18

2. Nålen är skadad. 2. Sätt i en ny nål. 18
3. En nål med fel storlek har 
använts.

3. Välj en nål som passar 
tråden. 19

4. Foten är inte korrekt fäst. 4. Kontrollera och fäst 
korrekt. 21

5. Maskinen är inte korrekt trädd. 5. Träd om maskinen. 14

Nålbrott

1. Nålen är skadad. 1. Sätt i en ny nål. 18

2. Nålen är inte korrekt isatt. 2. Sätt in nålen korrekt (platt 
sida bakåt). 18

3. Fel nålstorlek för tyget. 3. Välj en nål som passar 
tråd och tyg. 19

4. Fel fot är fäst. 4. Välj korrekt fot. -

5. Nålklämskruven är lös. 5. Dra åt skruven ordentligt 
med skruvmejseln. 18

6. Pressarfoten som används är 
inte lämplig för den typ av stygn 
som du vill sy.

6. Fäst pressarfoten som är 
lämplig för den typ av stygn 
som du vill sy.

-

Nålbrott 7. Övertrådspänningen är för 
hård.

7. Lossa den övre 
trådspänningen. 23
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Problem Orsak Korrigering Referens

Lösa stygn

1. Maskinen är inte korrekt trädd. 1. Kontrollera tråditrädningen 14
2. Spolkåpan är inte korrekt 
trädd.

2. Träd spolkåpan som 
illustrerat. 13

3. Kombinationen av nål/tyg/tråd 
är felaktig.

3. Nålstorleken måste passa 
tyget och tråden. 19

4. Trådspänningen är felaktig. 4. Korrigera trådspänningen. 23

Sömansamling 
eller rynka

1. Nålen är för tjock för tyget. 1. Välj en tunnare nål. 19
2. Stygnlängden är felaktig. 2. Återjustera stygnlängden 31
3. Trådspänningen är för hård. 3. Lossa trådspänningen. 23

Sömveck

1. Nåltrådspänningen är för hård. 1. Lossa trådspänningen. 23
2. Nåltråden är inte korrekt trädd. 2. Träd om maskinen. 14
3. Nålen är för kraftig för tyget 
som sys.

3. Välj en nål som passar 
tråd och tyg. 19

4. Stygnlängden är för lång för 
tyget. 4. Förkorta stygnlängden. 31

5. Om du syr i tunt tyg. 5. Sy med ett stabiliserande 
material under tyget. 38

Mönster är 
förvrängda

1. Rätt pressarfot används inte. 1. Välj korrekt fot. -
2. Nåltrådspänningen är för hård. 2. Lossa trådspänningen. 23

Maskinen 
fastnar

1. Tråden fastnar i kroken. Ta bort övertråden och 
spolkåpan, vrid handhjulet 
bakåt och framåt för hand 
och ta bort trådresterna.

742. Matartänderna är fyllda med 
ludd.

Maskinen bullrar

1. Ludd eller olja har samlats på
kroken eller nålstången.

1. Rengör kroken och 
matartanden. 74

2. Nålen är skadad. 2. Byt ut nålen. 18
3. Ett lätt brummande ljud från 
den interna motorn. 3. Normal. -

4. Tråden fastnar i kroken. Ta bort övertråden och 
spolkåpan, vrid handhjulet 
bakåt och framåt för hand 
och ta bort trådresterna.

745. Matartänderna är fyllda med 
ludd.
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Bortskaffande

Kassera inte elektriska apparater som osorterat kommunalt avfall, använd sepa-
rata uppsamlingsanläggningar. 
Kontakta dina lokala myndigheter för information om tillgängliga insamlingssys-
tem.
Om elektriska apparater bortskaffas i deponier eller på soptippar, kan farliga 
ämnen läcka ut i grundvattnet och komma in i näringskedjan, vilket kan skada din 
hälsa och ditt välbefinnande.
När du byter ut gamla apparater mot nya, är återförsäljaren enligt lag skyldig att 
ta tillbaka din gamla apparat för bortskaffning åtminstone gratis.

Problem Orsak Korrigering Referens

Ojämna stygn, 
ojämn matning

1. Tråd av låg kvalitet 1. Välj en tråd av bättre 
kvalitet. 19

2. Spolkåpan är felaktigt trädd.
2. Ta bort spolkåpan och 
tråden och sätt tillbaka dem 
korrekt.

13

3. Tyget har dragits på.
3. Dra inte i tyget medan 
du syr, låt det tas upp av 
maskinen.

-

Symaskinen 
fungerar inte.

1. Maskinen är inte påslagen. 1. Slå på maskinen. 8

2. Pressarfotshöjaren är lyft. 2. Sänk ned 
pressarfotshöjaren. 20

3. Maskinen är inte inkopplad. 3. Anslut nätkontakten till 
eluttaget. 8
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