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SIKKERHEDSANVISNINGER
Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28.

Elektrisk tilslutning
Denne symaskine skal betjenes i overensstemmelse med den mærkespænding, der er angivet på maskinen.

Generelle kommentarer vedrørende sikkerhed

i henhold til relevante nationale regler vedr. elektriske/elektroniske 
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Medfølgende tilbehør

Trykfødder

Nyttefod A

Nyttefod B

Knaphulsfod C

knaphul.

Fod til usynlig 
oplægning D

Lynlåsfod E

Trykfod H med 
glidesål

Kantsyningsfod J

Brodér-/
stoppefod R

Et-trins kna-
phulssensorfod

1. ™ Pen

6. 

9. Ekstra trådrulleplader, én stor, én lille.
10. knapplade

 Nåle – ikke på billedet
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Sømtabel - menu 1. Nyttesømme

Søm Søm 
nr. Sømnavn Trykfod Anvendelse

0 Knaphulstrense
Knaph-

ulssensor-

1 midterste 
nåleposition

 
2 nåleposition

 
3

Forstærket 

nåleposition

 
4

 
5 Zigzag

  
6 B

  
7 J

  
8 Elastisk 

B

  9
knapisyning

Ingen 

10

11 Dobbelt 
B

12 B

13 Elastik-/ B

14 J/B

15

16 B

17

18 B

19 usynlig oplægning D

20 D
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Søm Søm nr. Sømnavn Trykfod Anvendelse

21 Muslingesøm A/B Til kantsyning, oversyning af  kanter i tynde elastiske stoffer, påsyning af  bånd i vævet stof.

22
Elastisk søm eller 

smocksyning A/B Til oversyning af  to rækker elastiktråd, så der dannes elastisk rynkeeffekt.

23 Fagotsøm A/B Til sammensyning af  to stofstykker med afsluttede kanter og rynkeelastik.

24 Stoppesøm (frem 
og tilbage) A/B Til stopning og reparation af  små huller i arbejdstøj, jeans, duge og meget mere. Sy over huller, tryk på 

tilbagesyningsknappen for kontinuerlig stopning og automatisk stop.

25 Stoppesøm (side 
til side) A

26 Trenser
(manuel) A/B Til forstærkning af  lommer, bluseåbninger, bæltestropper samt nederste del af  lynlås.

27 Bæltestropsøm A Til fastgørelse af  bæltestropper.

 
28 Rundt knaphul Knaphuls-

sensorfod/C Til bluser og børnetøj.

 
29 Mellemstærkt 

knaphul C Til medium og kraftige stoffer.

 
30 Heirloom-knaphul Knaphuls-

sensorfod/C og bredde øges. Brug en kraftigere tråd.

 
31 Nøglehuls knaphul Knaphuls-

sensorfod/C Til skræddersyede jakker, frakker etc.

32 Heirloom-knaphul 
med rundet ende

Knaphuls-
sensorfod/C

33 Robust knaphul Knaphulssen-
sor-fod/C Med forstærkede trenser.

 
34 Ligesømslæder-

knaphul A/B Til læder og ruskind.

35 Dråbeformet 
snørehul A Til snører, dekoration.

 36 Snørehul B Til bælter, blonder etc.

 
37 Satinsøm, smal B Til applikationer, påsyning af  blonder og pynt. Til stoffer i tynd og medium kvalitet.

38 Satinsøm, medium B Til applikationer, påsyning af  blonder og pynt. Til stoffer af  tynd og medium kvalitet.

39 Satinsøm, bred B Til applikationer, påsyning af  blonder og pynt. Til kraftige stoffer.
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Søm Søm nr. Sømnavn Trykfod Anvendelse

40 B

41 B

42 B

43 B

44 B

45 B

46 Festonbue B

47 B

48 B

49 B

50 B

51
spids B

52 Paddehat B

53 B

54 B

55 B

56 B
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Cyrillic og Hiragana alfabet

Alfabeter

Brush Line

Block

Sømoversigt

er ens i alle 
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1

Introduktion til syning

Udpakning

Bemærk! Din symaskine SAPPHIRE™ 930 er justeret, så den leverer 
det optimale syresultat ved normal stuetemperatur. Ekstreme varme og kolde 
temperaturer kan påvirke syresultatet.

Sammenpakning efter syning
1. 

Tilbehørsæske

Brug af friarmen

ærmeoplægning.

den på maskinen, indtil den er på plads.
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1 23

Introduktion til syning

Tilslutning af ledningen til 
fodregulatoren

Tilslut netledningen og fodregulatoren

Før du sætter fodregulatoren til, skal du kontrollere, at den er af  typen 
“FR5” (se undersiden af  fodregulatoren).

side på maskinen.

maskinen.

lyset. 
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Introduktion til syning

Sænkning af transportøren

Udskiftning af trykfoden
 Sæt tænd/sluk-knappen på “O” (slukket). 

1. 

Udskiftning af nålen
 Sæt tænd/sluk-knappen på “O” (slukket). 

1. Brug hullet i 
nålestangen med skruetrækkeren.

3. Fjern nålen. 

kan komme længere.
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Introduktion til syning

Nåle

Universalnål (A)

Stræknål (B)

Denimnål (C)
Denimnåle har en skarp spids, der kan gennemtrænge tætvævede 

Wingnåle (D)

BEMÆRK!

at der springes sting over, at nålen knækker, eller at 
tråden springer. En beskadiget nål kan også beskadige 
stingpladen.
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Introduktion til syning

Trådrulleholdere og trådrulleplader
Din symaskine har to trådrulleholdere, en hovedtrådrulleholder 

stilling til alle standardtrådruller og den lodrette stilling til store 

Vandret stilling

tilbage i vandret stilling.

Der sidder to trådrulleplader på trådrulleholderen ved 

trådrullen. Der må ikke være mellemrum mellem trådrullepladen 
og trådrullen.

trådruller. Den anden store trådrulleplade kan bruges, når du 

dobbeltnål.

Lodret stilling

BEMÆRK! Du skal ikke sætte en trådrulleplade oven på 

Hjælpetrådrulleholder

en ekstra trådrulle, eller når du skal bruge en ekstra trådrulle, 

Vip hjælpetrådrulleholderen op mod dig selv og mod venstre. 
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Introduktion til syning

Trådning af overtråden

 Sæt tænd/sluk-knappen på “O” (slukket). 

beskrevet.
2. Trådrulleholder i vandret stilling:

 Trådrulleholder i lodret stilling:
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Introduktion til syning

Nåletråder

1. Brug grebet til at trække nåletråderen hele vejen ned, så 

BEMÆRK! Nåletråderen kan bruges til nålestørrelse 70-120. Du kan 
ikke bruge nåletråderen til nålestørrelse 60 eller mindre, til vingnåle, 
dobbeltnåle, trippelnåle eller når knaphulssensorfoden er slået til. Der er 

Når du tråder nålen manuelt, skal du kontrollere, at nålen trådes forfra og 
bagud. Det hvide trykfodsfæste gør det let at se nåleøjet. Undertrådsdækslet 
kan bruges som forstørrelsesglas.

Klipning af tråden
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Introduktion til syning

Trådning af dobbeltnål
 Sæt tænd/sluk-knappen på OFF (slukket). 

1. Indsæt en dobbeltnål. 
2. Brug en ekstra trådrulle, eller spol en undertrådsspole med 

den tråd, du vil bruge som den anden overtråd.

mindre end den mellemstore trådrulleplade, skal du anbringe 

16, og kontrollér, at tråden ligger mellem de venstre 

trådrulleplade på. Ved trådruller, som er mindre end den 

under trådrullen.

8. HØJRE NÅL: 

BEMÆRK! Brug kun symmetriske dobbeltnåle. (C). Denne type 
dobbeltnål må ikke bruges (D), da den kan beskadige symaskinen.

Bemærk! Ved brug af  specialtråde (såsom metaltråde) vil trådens tykkelse 

man, at nålen knækker.

Spoling af undertråden, 
når maskinen er trådet

position.
Bemærk! Ved spoling af  undertråd må du ikke bruge en trykfod af  
plastik. 

på maskinen. Undertrådsspolen passer kun, når logoet 

®.

3. 
ud. 

BEMÆRK! Hvis du bruger en ældre undertrådsspole fra 
HUSQVARNA VIKING®, der ikke er forsynet med et hul, skal du 

begynder at spole. Når undertrådsspolingen starter, kan du 

undertrådsspolen, og klip tråden over på trådkniven.
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Introduktion til syning

Spoling af undertråd ved hjælp af den 
lodrette trådrulleholder
1. 

på maskinen. Undertrådsspolen passer kun, når logoet 

®.

på hovedtrådrulleholderen i lodret stilling.

ud. 

begynder at spole. Når undertrådsspolingen starter, kan du 

undertrådsspolen, og klip tråden over på trådkniven.

Spoling af undertråd med 
hjælpetrådrulleholderen
1. 

på maskinen. Undertrådsspolen passer kun, når logoet 

®.

ud. 

begynder at spole. Når undertrådsspolingen starter, kan du 

undertrådsspolen, og klip tråden over på trådkniven.
BEMÆRK! Afhængigt af  trådtypen skal du sno tråden en eller to 
gange omkring undertrådsspændingsskiven (B) for at stramme tråden 
yderligere.

BEMÆRK! Hvis du bruger en ældre undertrådsspole 
fra HUSQVARNA VIKING®, der ikke er 

rundt om spolen, før du begynder at spole. 
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Introduktion til syning

Isætning af spolen
 Sæt tænd/sluk-knappen på “O” (slukket). 

1. Fjern undertrådsdækslet ved at skubbe det i retningen mod 
dig selv.

spolekapslen. Den kan kun sættes 

trækker i tråden.

på plads.
trådkniven 

Trådspænding
Din maskine indstiller automatisk den bedste trådspænding 

kontrollér spændingen.

Rigtig og forkert trådspænding

trådspænding. 

det laveste tal. Undertråden vil ligge lige, og overtråden vil 

muligvis rynke, og overtråden kan knække.
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Introduktion til syning

EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM™ 
(ESS)

Sensorfodstryk

.

Sensorfodsløft

menuen 

Sådan begynder du at sy 

®

syr.

på trådene og holde dem på plads, når du begynder at sy i 

automatisk.

transporteres gennem maskinen.
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Betjening afmaskinen

1. Hastighed

maskine. 

2. Trådkniv

du trykke på trådkniven, mens du syr. Indikatoren ved siden 

over- og undertråden over. 

BEMÆRK! Efter syning af  et knaphul eller et snørehul klipper maskinen 
automatisk tråden over. Trådkniv kan annulleres i indstillingsmenuen, 
SET Menu, se side 32. 

3. Nålestop oppe/nede

oppe er aktiveret, og den nederste indikator lyser, når nålestop 
nede er aktiveret.

4. Stop

igen, hvis du vil aktivere den en gang til.

TIP! 
kan du gemme sømmen med et STOP til sidst i et program, se programmering, 
side 29. 

Funktionsknapper
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Betjening afmaskinen

5. FIX

indstillingsmenuen, se side 32.

6. Sensorfod op/ekstra løft

7. Start/Stop
Når du trykker på denne knap, kan du starte og stoppe maskine 

8. Sensorfod ned/drejeløft
og 

se side 32. 

9. Tilbagesyning

aktiveret.

For at aktivere permanent tilbagesyning skal du trykke på 

med at sy baglæns, indtil du trykker på knappen igen.
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Betjening afmaskinen

Funktionsknapper på frontpanelet

10. Alternativ visning

11. Stinglængde/stingtæthed

12. Stingbredde/nåleposition

stingbredde.

Stingpositionering

13. Slet

14. Sømvalg

15. Brugervenlige pileknapper
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Betjening afmaskinen

16. Sømmenu

17. Skrifttypemenu

18. Skift til store eller småbogstaver    
eller tal

tal, når du programmerer bogstaver.

19. Gem i Mine sømme
Når du trykker på denne knap, åbnes en menu, hvor du kan 

20. Programmeringsfunktion

21. Menuen INDSTILLINGER

22. Genstart

igen.

23. Lodret spejlvending

24. Vandret spejlvending

25. Exclusive SEWING ADVISOR®

®
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Betjening afmaskinen

Knaphulssensor

Syfunktion

-

4. 

BEMÆRK!: Nålepositionen vises i stedet for stingbredden, når der trykkes på 
knappen til alternativ visning. Du kan ændre nålepositionen ved at trykke på 
stingbreddeknapperne – og +.

®-

taperingsindstillinger.

14. Når du syr et manuelt knaphul, bruger stoppeprogrammet eller 

du skal trykke på tilbagesyningsknappen, når knaphulsstolperne, 

aktiveres, eller når knapisyningsprogrammet vælges.

trykke på op- og nedpilene.

Normal syfunktion

Manuelt knaphul

Isyning af knap

Normal syfunktion, dekorativ søm

1

2

3
5

6

7

4

8

9

12

10

11

13

14

15

16
17

18

19
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Betjening afmaskinen

 Valg af søm 

Navnet og nummeret på den valgte menu vises nederst på 

du vil bruge, ved at trykke på taltasterne. Du kan også trykke på 

 Valg af skrifttype 

F2. Brush Line

Skrifttypemenu
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Betjening afmaskinen

 Programmering 

når du skal bruge dem.

og trenseprogrammerne.

Oprettelse af et sømprogram

BEMÆRK! 

andet tal, der er angivet i parentes, er det samlede antal 

Tilføjelse af bogstaver

bogstaver eller tal.

Om programmering af bogstaver
Både store og små bogstaver sys med en stingbredde på 7 mm. 

Programmeringstilstand

”Husqvarna” og ”VIKING” er programmeret i samme program.

”Husqvarna” og ”VIKING” er programmeret i forskellige programmer.
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Betjening afmaskinen

Tilføjelse af kommandoer

Justering af et enkelt sømmønster eller et bogstav

Tilføjelse af sømmønstre eller bogstaver andre 
steder

BEMÆRK! Når du programmerer bogstaver, skal du trykke på nedpilen 
for at aktivere markøren i sømprogrammet i stedet for alfabetet.

Sletning af sømmønstre eller bogstaver

Der vises en pop op-meddelelse, hvor du bliver bedt om at 

Tilføjelse af kommandoer

programmet.

BEMÆRK! Hvis automatisk FIX er aktiveret på din maskine, behøver 
du ikke at tilføje en FIX-kommando i starten af  programmet.

Kæd to sømprogrammer sammen til et program

Justering af et enkelt sømmønster eller et 
bogstav

-

Du kan justere stingbredden, stinglængden, tætheden, nålen eller 
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Betjening afmaskinen

Justering af hele sømprogrammet
Justeringer, der påvirker hele programmet og ikke kun enkelte 

spejlvende det.

Du skal være opmærksom på visse ting, når du justerer 

spejlvender programmet lodret, ændrer kommandoerne position 

resultat.

Syning af sømprogrammet

Syfunktion
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Betjening afmaskinen

 Menuen Mine sømme 

indstillinger. 

Din maskine har 20 hukommelser, og hver hukommelse har 

Lagring af en søm eller et program

ikke er tom, vises en pop op-meddelelse, hvor du bliver spurgt, 

Indlæsning af en gemt søm eller et program

Sletning af gemte sømme eller programmer
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Betjening afmaskinen

 Menuen INDSTILLINGER 

BEMÆRK! Når et tal er indstillet til standardværdien, er det sort. Hvis du ændrer tallet, 
vises tallene på sort baggrund. 

Trådspænding

 

-
stilling vender tilbage til standardindstillingen, når maskinen slukkes.

Trykfodstryk

®

BEMÆRK! Når du gemmer en søm eller et program i Mine sømme, gemmes indstillingen 
af  trykfodstrykket også. 

Sensorfod auto

nålen nede. Denne indstilling vender tilbage til standardindstillingen, når 
maskinen slukkes.

Automatisk FIX

indstilling vender tilbage til standardindstillingen, når maskinen slukkes.

Klip automatisk

når maskinen slukkes.

Dobbeltnål

indstillingen, når du slukker maskinen. Luk pop op-meddelelsen ved at trykke 

BEMÆRK! Du kan ikke indstille dobbeltnålens størrelse, hvis funktionen Sikker 
stingbredde er aktiveret. Hvis maskinen er indstillet til dobbeltnål, kan du ikke aktivere 
Sikker stingbredde.
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Betjening afmaskinen

Sikker stingbredde

stingpladen. Indstillingen gemmes, selv om maskinen slukkes. En 
pop op-meddelelse minder dig om indstillingen, når du slukker 

-

-

bliver ved med at være aktiveret, selv om maskinen slukkes. En 
pop op-meddelelse minder dig om indstillingen, når du slukker 

BEMÆRK!
Frihånd fjeder er aktiveret, eller omvendt. 

 

Frihånd fjeder
-
-

bliver ved med at være aktiveret, selv om maskinen slukkes. En 
pop op-meddelelse minder dig om indstillingen, når du slukker 

Pivothøjde

drejeposition. Drejepositionen kan hæves eller sænkes i 15 trin 

tabte sting.
BEMÆRK! Pas på ikke at reducere pivot højden for meget. Stoffet skal 
stadig kunne bevæges frit under trykfoden.

Knaphulsbalance

standardværdien. 

Lydalarm

lydalarm. Denne indstilling gemmes, selv om maskinen slukkes.

Kontrast

i intervaller på 1 trin. Indstillingen gemmes, selv om maskinen 
slukkes.

Sprog
Du kan ændre sproget på al tekst i maskinen ved at trykke på 

maskinen slukkes.

Softwareversion
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Betjening afmaskinen

Pop op-meddelelser

Undertrådsspoling til
Denne pop op-meddelelse vises, når undertrådsspindlen skubbes 

Trykfoden er hævet for højt

op-meddelelsen. 

Maskinen er indstillet til dobbeltnål

op-meddelelsen.

Stingbredde begrænset til dobbeltnål

muligt ved syning med dobbeltnål. Luk pop op-meddelelsen ved 

Maskinen er indstillet til ligesøm

op-meddelelsen.

Denne søm kan ikke sys med dobbeltnål
Denne pop op-meddelelse vises, når maskinen er indstillet 

meddelelsen.
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Betjening afmaskinen

Genstart knaphullet?

Justering af knaphulssensorfod

knappen.

Knaphulssensorfod tilsluttet

Maskinen er indstillet til frihåndssyning
Denne meddelelse vises, når du tænder maskinen, når den er 

Undertråden er ved at slippe op 

BEMÆRK! Du kan fortsætte med at sy uden at lukke pop op-meddelelsen, 
hvis du vil opbruge al undertråden på spolen. 

Fjern tråd fra stingplade og undertrådsområde
Når denne pop op-meddelelse vises, skal du rense området under 
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Betjening afmaskinen

Motoren er overbelastet

mens du syr, kan motoren blive overbelastet. Pop op-meddelelsen 

Sømmen kan ikke programmeres

Sømmen kan ikke gemmes

Programmet er for langt til, at der kan tilføjes 

i samme program, vises denne meddelelse. Luk pop op-

BEMÆRK! Hvis du indsætter kommandoerne FIX, STOP eller Trådklip 
i programmet, optager de hver én hukommelsesplads i programmet.

Kombinationen af kommandoer er forkert
-

Kommandoer er fjernet fra programmet

på hele programmet, kan resultatet blive, at kommandoerne 
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Grundlæggende teknikker

Vævet stof Strikket stof

Stofvalg

læder.

Syteknik

arbejdsgang.

®

®-

Eksklusiv SEWING ADVISOR®

® ®. Den 
®

og nål.

BEMÆRK! Hvis du vælger en kombination, der ikke passer sammen 
(f.eks. VÆVET TYNDT-USYNLIG OPLÆGNING), bipper 
maskinen, og du skal vælge en anden syteknik.
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Grundlæggende teknikker

Søm

sys. 

1:1 Ligesøm

Stof: Vævet medium, klippet i to dele.

Vælg: 
Den 

®-

Brug:

1:2 Stræksøm

Stof: Elastisk tyndt, klippet i to dele

Vælg: 
Den 

®-

Brug:

Kant-/quiltestyr
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Grundlæggende teknikker

Overkastning

1:14 Trestings-zigzagsøm

Stof:

Vælg: 
Den 

®-

Brug

vist på billedet.
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Grundlæggende teknikker

1:7 Overkastningssøm

Stof: Elastisk tyndt eller vævet 
tyndt/medium, klippet i to dele.

Vælg: 
Vævet tyndt/medium og teknikken 

Den eksklusive 
®

Brug:

som vist på billedet.

1:8 Stræk-overlocksøm

Stof:
dele

Vælg: 
Den 

®-

Brug:

1:11 Dobbelt overlocksøm

Stof:
dele.

Vælg: 
Den 

®-

Brug:

Overlocksøm
-
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Grundlæggende teknikker

Rining

® indstiller 

Stopning og reparation

3. Når du har syet over hullet, skal du trykke på 

og tilbage over hullet 14 gange og standser.

1:24 Stoppesøm

Stof:

Vælg: 

Brug:

1:17 Risøm

Stof:

Vælg: 

®-

Brug:
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Grundlæggende teknikker

Usynlig oplægning
Den usynlige oplægning laver en usynlig oplægningskant på 

D.

BEMÆRK!

Vævet stof i medium/
kraftig kvalitet

Elastisk stof i 
medium/kraftig 
kvalitet

1:19 Usynlig oplægningssøm, elastisk stof  
1:20 Usynlig oplægningssøm, vævet stof

Stof:

Vælg: 

®

.

Brug: Fod til usynlig oplægning D og den nål, 
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Grundlæggende teknikker

Oplægning

®

Oplægning i denimstof

mens du syr.

at sy oplægningen.

Oplægning i strækstof

® vælger nu en 

display.

bæltestropper.

1:1 Jeansoplægning

Stof: Denim.

Vælg: 

®-

Brug: 

Flatlocksøm til oplægning i elastisk stof og 
til bæltestropper.

1:6 Flatlocksøm

Stof: Elastisk medium

Vælg: 

®-

Brug:
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Grundlæggende teknikker

Isyning af knaphuller

knaphul.
®

knaphuller.

Knaphuller med automatisk sensorfod
-

-
maskinen automatisk knaphullet langt nok til, at det passer til den 

-

BEMÆRK! Den nødvendige knaphulsstørrelse varierer afhængigt af  
knappens tykkelse og stil. Du skal altid sy en knaphulsprøve på et stykke 
reststof, før du går i gang.

2. 

maskinen.

-

-

til knaphullet.

1:0, 1:28, 1:30-1:33 Knaphulssømme

Stof:

Vælg: 

®

Brug:
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Grundlæggende teknikker

Manuelt knaphul

tilbagesyningsknappen.

-

3. 
knaphulsstolpe baglæns. Et tilbagesyningsikon vises på 

1:0, 1:28-34 Knaphulssømme

Stof:

Vælg: 

®

Brug:

Knaphul med indlægstråd (elastisk stof)

indlægstråden.

ved at sy over indlægstråden. 
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1. 2. 3. 4.

Grundlæggende teknikker

Isyning af knapper

symaskinen.

2.  og knappen 

nålens udslag. Kontrollér nålens sidejustering ved at trykke på 

BEMÆRK!

stingbredden, indtil nålesiden syr i knaphullet.

3. Indstil det antal sting, knappen skal sys i med, ved at trykke 

automatisk.

TIP! 
knappladen

på plads med gennemsigtig tape.

Trenser (manuel)

automatisk, og maskinen begynder at sy. 

tilbagesyningsknappen. 

tilbagesyningsknappen. 

1:9 Knapisyningssøm

Stof:

Vælg: 

Brug:

1:26 Trenser (manuel)

Stof:

Vælg: 

Brug:
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Grundlæggende teknikker

Isyning af lynlåse

tænder eller indlægstråd.

Centreret lynlås

7. Fjern ristingene.

BEMÆRK! 

stingbredden.

Fig. 1

Fig. 3Fig. 2
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Grundlæggende teknikker

Frihåndsquiltning

syningen kommer til at se ud. 

BEMÆRK: Fjederstyret frihåndssyning – Hvis du bruger en af  de valgfri 
fjederstyrede trykfødder til frihåndssyning, skal du indstille symaskinen til 
funktionen Fjederstyret frihåndssyning. Anbefalingen “Sænk transportør” 
aktiveres. Sænk transportøren. Denne indstilling bliver ved med at være 
aktiveret, selv om maskinen slukkes. En pop op-meddelelse minder dig 
om indstillingen, når du slukker maskinen. Luk pop op-meddelelsen 
ved at trykke på OK. For at skifte til normal syning skal du deaktivere 
funktionen Frihånd fjeder i indstillingsmenuen SET Menu.

 Tip: Brug den valgfri frihåndsfjederfod med åben tå. 

Frihåndsstiplesøm

1. 
nedeposition.

der skal sys rimelig tæt på hinanden uden at krydse. 

TIP! Brug stiplesømsfoden med åben tå for at få bedre overblik, når du 
frihåndsstipler.

BEMÆRK: For at indstille maskinen til almindelig syning skal 
du gå til indstillingsmenuen SET Menu. Tryk på OK for at fravælge 
frihåndsindstillingen. Tryk på SET Menu for at afslutte.

1:1 Frihåndsstiplesøm

Stof: Vævet medium med pladevat 
under.

Vælg: Vævet medium i 
® , 

Brug:
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Grundlæggende teknikker

Dekorative taperingssømme

pileknapperne.

eller slutningen på taperingen er aktiveret.
BEMÆRK: Det er vigtigt, at du justerer dine indstillinger, før du begynder 
at sy.

slutningen, begynder maskinen at sy den taperede spids og 

automatisk. 
BEMÆRK: Det er muligt at programmere tapering af  mere end én søm. 
Du behøver ikke at trykke på tilbagesyning for at aktivere taperingsslutning. 
Taperingen afsluttes automatisk, efter at det sidste programmerede sting er 
syet. 

Tip: Hvis du ønsker en smallere søm, skal du justere stingbredden.

Tip: For at gentage en taperingssøm i samme størrelse skal du programmere 
det ønskede antal sømme og derefter tilføje tapering i begyndelsen og/eller 
slutningen.

BEMÆRK: De automatiske taperingssømme 1:30 og 1:31 taperer 
automatisk sømmen. Følg trin 4-5 for at sy disse sømme. For at gentage den 
automatiske taperingssøm skal du trykke på knappen STOP.

Dekorative taperingssømme

Stof:

Vælg:

Brug:
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1

2

A

 Vedligeholdelse af  maskinen

Rengøring af maskinen

 Sæt tænd/sluk-knappen på “O” (slukket). 

Rengøring af området omkring undertrådsspolen

Rengøring af området under undertrådsspolen

-
stykke.

 Vær forsigtig, når du rengør området omkring trådkniven (A). 

BEMÆRK! Du må ikke blæse luft ind i området omkring spolekapslen. Støv og 
fnug vil blive blæst ind i maskinen.

Montering af stingpladen

spoledækslet på igen. 
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 Vedligeholdelse af  maskinen

Ikke-originale reservedele og tilbehør

reservedele.

Hvis du oplever problemer, mens du syr, skal du gøre følgende:
®.

Hvis du oplever problemer, når du syr med knaphulssensoren, skal du gøre følgende:

Stoffet rynker?
®.

Symaskinen springer sting over?

Nålen knækker?
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 Vedligeholdelse af  maskinen

Dårlig trådspænding?
®.

Overtråden knækker?

bruge undertråd i undertrådsspolen, ikke almindelig sytråd.

Undertråden springer?

Undertråden spoles uregelmæssigt?

Forkert søm, ujævne eller smalle sømme?

Maskinen syr langsomt?

Maskinen vil ikke sy?

Symaskinens funktionsknapper reagerer ikke på berøring?

®
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