
Enestående funksjoner
Interaktiv berøringsskjerm i farger 

EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM™-teknologi

Exclusive SEWING ADVISOR™ -funksjon

Sideveissømmer

Stingplate for rettsøm med sensorteknologi

Merk: Se etter -symbolet hvis du vil ha mer informasjon om de enestående funksjonene

Nyskapning
INTERAKTIV BERØRINGSSKJERM I FARGER (MED PEKEPINNE) 
Se sømmene i full størrelse og få all syinformasjonen du be
høver direkte på den interaktive berøringsskjermen i farger.

STINGPLATE FOR RETTSØM MED SENSORTEKNOLOGI 
– Sy enda penere rettsømmer med stingplaten for rettsøm. 
Når den er satt på, stiller en sensor automatisk maskinen 
inn på rettsøm. 

OPPDATERBAR – Oppdater maskinen med den nyeste 
program varen via Internett.

FRIHÅNDSSYING MED EN HVILKEN SOM HELST SØM – For å 
quilte og sy vakre frihåndsbroderier på en enkel måte, med en 
søm etter fritt valg.

START/STOPP-FUNKSJON – Enkelt å sy med jevn hastighet 
uten å bruke fotregulatoren.

Funksjoner og fordeler 



EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM™-TEKNOLOGI – Registrerer og 
justerer etter alle stofftykkelser automatisk og kontinuerlig 
mens du syr, slik at stoffmatingen blir jevn og perfekt.

Trykkfotløft
• Trykkfoten senkes og heves automatisk. Fire stillinger: 

ned, dreie, opp og ekstra løft. Transportøren senkes auto
matisk for å gi så stor plass som mulig til å skyve tykke 
stoffer og quiltearbeider lett under foten.

Trykkfot lette-funksjon
• Trykkfoten registrerer stofftykkelsen når du stopper med 

nålen i nedposisjon. Foten flyter automatisk over stoffet, 
for umiddelbar endring av syretning, enkel applikasjon og 
quilting.

Trykkfotpress
• Registrerer stofftykkelsen kontinuerlig og justerer auto

matisk trykkfotpresset.

EXCLUSIVE SEWING ADVISOR™-FUNKSJONEN – Velg stoff
type og syteknikk, så stiller Exclusive SEWING ADVISOR™
funksjonen umiddelbart inn alt for deg; egnet søm, sting
bredde og lengde, trådspenning, trykkfotpress og  
syhastighet. Sømmen vises på skjermen med anbefalt  
trykkfot, nålstørrelse og type.

AUTOMATISK TRÅDKNIV – Ett trykk kutter umiddelbart 
over og undertråden, og drar trådendene til undersiden av 
stoffet.
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Komfort

SIDEVEISSØM – Sy vakre pyntesømmer som er opptil 
36 mm brede.

STOR SØMOVERFLATE – Gjør det enkelt å sy store quilte
arbeider, interiørprosjekter og klær. Gled deg over det store 
området på nesten 10" (250 mm) til høyre for nålen, som 
gjør det mye enklere å sy.

NYTTESØMMER, SPESIALSØMMER OG INNEBYGDE SKRIFT-
TYPER – Velg mellom mer enn 300 sømmer og fem skrift
stiler, og bruk din kreativitet på uendelig mange måter. 
7 mm stingbredde, med dekorative sideveissømmer på opp
til 36 mm, 6 mm stinglengde. 

LAGRE I MINE SØMMER – 24 permanente minner (du kan 
lagre opptil 99 sømmer eller bokstaver i hvert minne) hvor 
du kan lagre personlige søminnstillinger og programmer, 
slik at du alltid har rask og enkel tilgang til dem. 

FUNKSJON FOR DEKORATIVE SPISSE PLATTSØMMER –  
Reduserer stingbredden automatisk til en spiss for alle pynte
sømmer. Brukes til dekorasjoner og enkel skråing av hjørner.

Muligheter

TRÅDSPENNING SOM JUSTERER SEG SELV ELEKTRONISK 
– Den best egnede trådspenningen angis automatisk for alle 
syteknikker og stoffer. Du kan enkelt overstyre automatisk 
trådspenning for spesielle teknikker. 

LED-LAMPER – Tre LEDlamper lyser opp nålområdet og søm
overflaten, for å gjøre det enkelt å sy og redusere belastningen 
på øynene. Lamper med ekstremt lang levetid gjør vedlike
holdet enkelt.

INNEBYGD NÅLITRÆER – Gjør det enkelt å træ maskinen og 
reduserer belastningen på øynene.

AUTOMATISK SENKNING AV TRANSPORTØR – Velg ønsket 
metode for frihåndssying direkte på skjermen, så senkes trans
portøren automatisk.

NÅLSTOPP OPPE/NEDE – Trykk på nålstopp oppe/nedetasten 
eller trå på fotregulatoren for å bevege nålen opp eller ned. 
For enkel endring av syretning, applikasjoner med mer.

SPOLEN SPOLES GJENNOM NÅLEN – For tidsbesparende og 
praktisk spoling.

UNDERTRÅDSSENSOR MED VARSELLYD – Du trenger ikke 
sjekke undertråden når du syr, en dialogboksmelding vises når 
det er lite tråd igjen på spolen.

SIKRING SØMBREDDE – Velg sikring av sømbredde for å for
hindre at nålen brekker når du bruker tilbehør for rettsøm.

PERFEKT BALANSERTE KNAPPHULL – ettrinnsknapphullsfoten 
syr ettrinns knapphull automatisk, like fine hver gang.
• Syr begge sidene av knapphullet i samme retning for å lage 

jevne knapphull.

• 9 knapphullsstiler og 2 snorhull som er utformet for ulike 
bruksområder. 

• Exclusive SEWING ADVISOR™funksjonen velger det knapp
hullet som passer best til stoffet du syr med.

• Gjenta så mange ettrinnsknapphull du vil.

29 NÅLSTILLINGER – Syr en rettsøm i 29 ulike nålstillinger for 
et perfekt resultat når du syr rettsømmer, kantsømmer, syr ned 
falder, syr oppå sømmer eller quilter.

SØMPLASSERING – Det er mulig å flytte hele sømmen for alle 
sømmer som er mindre enn 7 mm brede. Juster sømmene, og 
sy dem nøyaktig der du vil ha dem. 


