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Bästa kund  

Vi gratulerar till ditt köp av din sydator. 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 noggrant och speciellt uppmärksammar säkerhetsinstruktionerna. 
Personer som inte är bekanta med den här handboken får inte använda apparaten.

I den här handboken hittar du allt det finns att veta om den här sydatorns möjliga applikationer. Om du ändå har några återstående frågor ber vi dig vän-
ligen att vända dig till din återförsäljare.

Vi önskar dig mycket nöje och stora sömnadsframgångar.

Frågor beträffande maskin, service och kundtjänst.
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Viktiga säkerhetsinstruktioner

Vid användning av en elektrisk apparat ska grundläggande säker-
hetsinstruktioner. Läs noga igenom den här användarhandboken 
innan du använder din sydator och behåll dessa instruktioner 
som referens.
FARA - för att minska risken för elektrisk stöt:

1. Sydatorn får aldrig lämnas utan tillsyn när den är ansluten.
2. Koppla alltid ur apparaten från eluttaget omedelbart efter 

användning och innan rengöring.
VARNING - för att förhindra brännskador, brand, elektrisk stöt 
eller personskada:

1. Elektriska apparater är inte barnleksaker. Barn måste över-
vakas för att förhindra dem från att leka med sydatorn.  Ökad 
försiktighet måste iakttas om sydatorn användas av barn 
eller i närheten av barn. 

2. Sydatorn får endast användas som det beskrivs i den här 
handboken. Tillbehör får endast användas om de är i enlighet 
med beskrivningarna i den här handboken och tillverkarens 
rekommendationer, annars kan apparaten skadas.

3. Använd aldrig sydatorn om en kabel eller kontakt är skadad, 
inte arbetar riktigt och felfritt, efter att den har tappats eller 
skadats sedan den har kommit i kontakt med vatten. I alla 
dylika fall tar du sydatorn till närmast auktoriserade återför-
säljare eller kundtjänst för att få den kontrollerad respektive 
för att justera elektriska och mekaniska delar. 

4. Använd aldrig sydatorn medan ventilationsöppningarna är 
blockerade. Håll apparatens ventilationsöppningar likväl som 
forpedalen fria från, ludd, damm och klädavfall. 

5. Håll dina fingrar borta från alla rörliga delar. Ökad försiktighet 
måste iakttas i närheten av synålen. Rörliga delar som nål, 
pressarfothöjare etc är speciellt farliga för händer och fing-

rar. Syområdet måste vaktas konstant medan maskinen är i 
användning. Justeringar av maskinen, exempelvis byte av nål, 
trädning, insättning av spole eller byte av foten får endast 
göras när maskinen är avslagen (huvudbrytaren inställd på 
“O”)

6. Koppla alltid ur datorn från strömmen när underhåll genom-
förs i enlighet med handboken, exempelvis när skyddet tas 
bort, apparaten oljas in respektive rengörs eller om glödlam-
pan byts ut. Det här innebär att dra ut strömkontakten. Dra 
också ur kontakten när apparaten flyttas eller inte används.

7. För att stänga av ställer du huvudströmbrytaren på “O” och 
drar ur kontakten. Dra alltid ur kontakten från sockeln när du 
lämnar maskinen oövervakad för att förhindra skador orsa-
kade av tillfällig aktivering.  

8. Dra inte i sladden för att koppla bort kontakten från sockeln. 
Använd alltid själva kontakten, inte sladden, för att koppla 
bort.

9. Strömsladden får inte lämnas att hänga över hörn eller kan-
ter eller bli klämd (risk för elektrisk stöt!). Placera sladden på 
ett sådant sätt att ingen kan snubbla över den.

10. Använd alltid rätt nålplattskydd som medföljer den här syd-
atorn. Att använda fel nålplattskydd kan medföra att nålen 
bryts.

11. Använd inte böjda eller brutna nålar.
12. Använd alltid apparaten på en torr, stabil och jämn bänkskiva. 

Håll den ren från heta ytor och borta från öppen eld.
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Viktiga säkerhetsinstruktioner

13. Ryck eller riv aldrig plagget medan du syr, vilket kan alltför 
mycket böja nålen och orsaka att den bryts.

14. Placera inte eller tappa inte något i sydatorns öppningar.
15. Använd inte sydatorn utomhus.
16. Använd inte sydatorn i rum där drivmedel (exempelvis sprej) 

eller syre används.
17. Under normala förhållanden är ljudtrycks-/bullernivån 75 

dB(A).
18. Slå av sydatorn eller dra ur kontakten om den inte fungerar 

riktigt.
19. Placera aldrig något på fotpedalen!
20. Den här apparaten är inte avsedd att användas av personer 

(inklusive barn) med begränsade fysiska, känslomässiga eller 
mentala förmågor eller personer som saknar erfarenhet eller 
färdighet om de inte är övervakade eller exakt instruerade 
om säker användning av apparaten och de resulterande ris-
kerna av en person som är ansvarig för deras säkerhet.

21. Barn måste övervakas för att förhindra dem från att leka 
med sydatorn. 

22. Använd aldrig apparaten i en våt eller fuktig miljö.
23. Sänk aldrig ner apparaten i vatten eller andra vätskor (risk för 

elektrisk stöt!).
24. Anslut endast apparaten till växelström (100-240 V).
25. Vi rekommenderar att använda en jordad kretsbrytare med 

apparaten.

26. Din sydator är utrustad med en LED-lampa. Om LED-lampan 
är skadad måste den bytas ut av tillverkaren eller dennes 
kundtjänst för att förhindra skada.

27. Symaskinen får endast användas med fotkontoll av typ 
C-9000.

28. Om anslutningskabeln ansluten till fotpedalen är skadad 
måste den bytas ut av tillverkaren och dennes kundtjänst 
eller en motsvarande kvalificerad person för att undvika fara.

29. Håll den här handboken på en passande plats nära appara-
ten. Om apparaten säljs/ges bort skall den här handboken 
följa med.

HÅLL SÄKERHETSANTECKNINGAR PÅ EN SÄKER PLATS.
Den här sydatorn är endast utformad för inhemsk användning
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WMaskinens huvuddelar

Maskinens huvuddelar
1 Stygnmönsterplattan (klämma finns i tillbehörslådan)
2 Spänningsratt
3 Spoltrådsförare
4 Ansiktsplatta
5 Operationsknappar (A)
6 Trådavskärare
7 Knapphålsspak
8 Automatisk nålpåträdare
9 Nålplattskydd

10 Sybord och tillbehörslåda
11 Spollindarspindel
12 Spollindarstopp
13 Hastighetsbegränsningsspak
14 LCD-skärm
15 Operationsknappar (B)
16 Valknappar (C)
17 Operationsknappar (B)
18 Horisontellt spolstift
19 Hål för extra spolstift
20 Handhjul
21 Huvudströmbrytare
22 Strömkabeluttag
23 Fotreglagekontakt
24 Spoltrådsförare
25 Övertrådsförare
26 Öppning för klippning av stygnmönsterplattan*
27 Handtag
28 Pressarfotshöjare
29 Släppmatningsspak
30 Stygnmönsterplattans klämma finns i tillbehörslådan, för 

montering se sidan 27.
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Maskinkontrollknappar

A. Valknappar(se sidan 67)
1 START/STOPP-knapp

Tryck på den här knappen för att starta eller stoppa maski-
nen. 

2 Trådavskärarknapp 
Tryck på den här knappen när du har sytt klart så kommer 
maskinen trimma trådarna.

3 Bakåtknappknapp 
Håll ned den här knappen för att sy stygn bakåt eller sy 
förstärkningsstygn med låg hastighet.

4 Auto-låsknapp 
Håll ned den här knappen för att sy låsstygn omedelbart el-
ler i slutet på de aktuella mönstren och stoppa automatiskt.

5 Nål upp/ned-positionsknapp 
Tryck på den här knappen för att flytta nålen till antingen 
positionen upp eller ned. Nålen blir programmerad att 
stoppa i vald position tills knappen trycks ned på nytt. Mot-
svarande symbol lyser upp på LCD-skärmen

6 Hastighetsbegränsningsspak 
Skjut den här spaken för att ändra syhastigheten.

B. Operationsknappar  (se sidan 75)
7 Knappar för justeringar av stygnlängd 

Tryck på den här knappen för att justera stygnets förpro-
grammerade längd.

8 Knappar för justeringar av stygnbredd 
Tryck på den här knappen för att justera stygnets bredd.

9 L’ägesvalknapp för stygn/mönster-val 
Genom att trycka på den här knappen ändrar du antingen 
till läget “Direkt”, i vilket du direkt kan välja ett av de 10 
standardstygnen med tangenttryckning eller du kan växla 
till nummerläget “Mönster”, i vilket du kan välja allmänna 
eller dekorativa stygn och mönster genom att använda 
nummerknapparna (välj från 90 olika alternativ). Se sidan 
23 “Stygnöversikt” resp. stygnmönsterplattan

10 Segelknapp 
Tryck på den här knappen för att sy ett reflektionsmönster.

C. Valknappar (se sidan 23)
11 Med dessa 10 knappar kan kan du antingen välja ett av 10 

standardstygn (i läget “Direkt”) eller ange ett nummer för 
att välja ett av 90 dekorativa stygn och mönster.
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WLCD-skärm

4

Direct

Patterns

1
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14
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8

9

10

20

19

1817

6

Höj 
nål

Höj  
pressarfot

Sänk 
pressarfot

Symbolers betydelse

LCD-skärm vid val av direktmönster
1 Direktläge
2 Mönsternummer
3 Bakåt
4 Auto-lås
5 Nål
6 Spegel
7 Knapphålsspak
8 Spollindning
9 Nålposition

10 Stygnbredd
11 Stygnlängd
12 Föreslagen pressarfot

LCD-skärm vid val av nummerlägesmönster
13 Normalt nummerläge att välja mönster
14 Mönsternummer
15 Bakåt
16 Auto-stopp
17 Nål ned
18 Spegel
19 Stygnbredd
20 Stygnlängd
21 Föreslagen pressarfot
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W

Standardstygn i direktläge

Grupp B-stygnmönster i nummerval
(Allmänna och dekorativa stygn och mönster)

OBS! Den röda sektionen i en del tabeller visar 
den enkla enheten av varje stygn.

Stygnöversikt
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WTillbehör

Standardtillbehör
1 Universalfot 
2 Dragkedjefot 
3 Knapphålsfot 
4 Fållningsfot 
5 Blindfållsfot 
6 Satinstygnsfot 
7 Knappsömnadsfot 
8 Borste/sprättkniv
9 Spolhållare

10 Kant-/kviltningsguide
11 Spole (3x) 
12 Skruvmejsel (stor och liten) 
13 Nålförpackning
14 Spolstiftfilt
15 Extra spolstift
16 L-skruvmejsel

Valfritt
17 Tränsfot 
18 Rullad fållfot 
19 Kviltfot 
20 Stoppnings-/broderifot
21 Rynkfot
22 Tvillingnål
23 Gångfot
24 Dammskydd till symaskin
25 Förlängningsbord

Tillbehörsstandard 

I

F A

D

1

5

9 13

18

23

2

6

10

14

19

24

3

7

11

15

20

25

4

8

12

16

2117

22

Valfritt
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Innan första användning

Innan första användning
Observera att felaktig hantering av elektrisk ström kan 
vara dödlig. Läs därför säkerhetsföreskrifterna på sidan 
8 och följande säkerhetsåtgärder:
• Se till att barn inte får möjlighet att leka med syma-

skinen!
• Den rörliga nålen är en säkerhetsrisk, rör inte!
• Manipulationer i nålens rörliga område, fot- och 

nålplattskyddet får endast göras när maskinen är 
avslagen (ställ strömbrytaren på “O”). 

• Ta bort eller byt ut trådspolen när apparaten är avsla-
gen (ställ strömbrytaren på “O”).

• Speciellt är den korrekta insättningen av spolen och 
spoltråden likväl som trädning av den övre tråden 
avgörande för jämn syning. Var speciellt uppmärksam 
på detta och gör det stegvis, som beskrivet.

Göra apparaten funktionell
Tillbehörslådan hittar du i förlängningsbordet. Du kan 
dra av förlängningsbordet till vänster.  I det hittar du 
klämman för stygnmönsterplattan. Tryck in klämman i 
apparathandtaget från sidan och tryck in plattan i utta-
get till klämman.
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WStrömkälla

FÖRSIKTIGHET: Se alltid till att maskinen är 
bortkopplad från strömkällan och att huvud-
strömbrytaren är på (”O”) när maskinen inte 
används och innan du sätter i eller tar bort delar 
(exempelvis byter nål).

Ansluta maskinen till strömkällan
Innan du ansluter strömförsörjningen, se till att spän-
ningen och frekvensen som visas på maskinen överens-
stämmer med din elektriska ström.
1. Placera maskinen på ett stabilt underlag.
2. Anslut fotkontrollen i kontakten.
3. Anslut nätkabeln till maskinen genom att sätta in den 

2-hålsstickkontakten i nätkabeluttaget.
4. Anslut nätkontakten till eluttaget.
5. Vrid strömbrytaren till av-positionen “-” (PÅ).
6. Sylampan tänds när strömbrytaren är påslagen.

För att koppla från, vrid strömbrytaren till läget av “O” 
och ta sedan ut kontakten från uttaget.
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Pressarfot

OBSERVERA! Vrid strömbrytaren till läget av 
(“O”) vid byte av pressarfoten.

Fästa/byta ut pressarfoten
Fästa pressarfothållaren
1. Höj pressarfotstången (a) genom att höja pressar-

fothöjaren. 
2. Fäst pressarfotshållaren (b) som illustrerat.

Fästa pressarfoten
1. Sänk ned pressarfotshållaren (b) tills utskärningen (c) 

är direkt ovanför stiftet.
2. Höj spaken (d).
3. Sänk ned pressarfotshållaren (b) så kommer pressar-

foten (f) att kopplas in automatiskt.

Ta bort pressarfoten
1. Lyft upp pressarfoten. Höj spaken (e) och foten kopp-

las ur.

Fästa kant-/kviltningsguiden
1. Kant-/kviltningsguiden (g) kan anslutas som illustre-

rat. Justera vid behov för fållar, veck, kviltning etc.

b

a

d

c

f
b

e

a

ge

1 2

3 4
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WLinda spolen

1 2

3

4

5

Linda spolen
1. Placera tråden och spolhållaren på spolstiftet. För 

större trådspolar placerar du den stora sidan av 
spolhållaren mot spolen. För mindre trådspolar pla-
cerar du den lilla sidan av spolhållaren mot spolen 
eller använder den lilla spolhållaren. Om trådspolen 
har en trådkvarhållande slits placerar du den änden 
av spolen åt höger, så att tråden inte fastnar vid 
lindning av spolen.

2. Snäpp tråden in i trådföraren.

3. Linda tråden moturs spollindarens spänningsskiva 
(spoltrådsförare).

4.  Placera trådänden genom ett av de inre hålen 
i spolen som illustrerat och placera den tomma 
spolen på spindeln.

5. Skjut spolen åt höger.
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Linda spolen

Patterns

6 7

8 9

10

Linda spolen
1. När spollindarspindeln trycks åt höger, vilket är 

“spollindningspositionen”, visas symbolen på skär-
men. 
Symbolen försvinner från LCD-skärmen när spol-
lindarspindeln trycks åt vänster, vilket är “syposi-
tionen”.

2. Håll trådänden säkert med en hand.

3. Tryck på Start/stopp-knappen eller fotreglaget.

4. Efter att spolen har lindat några varv stoppar 
du maskinen och klipper av tråden nära hålet på 
spolen. Fortsätt linda spolen tills den är full. Motorn 
stoppar automatiskt när spolen är full. Stoppa ma-
skinen genom att trycka på Start/stopp eller frigör 
fotkontrollen. Tryck spollindarspindeln åt vänster.

5. Klipp av tråden och ta sedan bort spolen.

OBS! När spollindarens brytare är placerad till höger, 
“spolens lindningsläge” (motsvarande symbol  visas 
på LCD-skärmen), kommer maskinen inte att sy och 
handhjulet kommer inte att vridas. För att börja sy 
skjuter du spollindarbrytaren till vänster ”syposition” 
(symbolen försvinner).
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WSätta in spolen

A

A

B

C

B

A

A

B

C

B

A

A

B

C

B

A

A

B

C

B

Sätta in spolen
När du sätter i eller tar bort spolen måste nålen vara helt 
höjd, tryck därför på knappen “Nål upp/ned”. Höj även 
pressarfoten. Så sedan på maskinen.

OBSERVERA!
Stäng av strömbrytaren till (”O”) innan du sätter 
i eller tar bort spolen.

1. Lossa spaken genom att trycka på spaken till höger 
(pil) och ta bort den genomskinliga skyddsplattan 
ovanför spolen.

2. Sätt i spolen i spolkåpan med tråden i moturs 
riktning (pil).

3. Dra tråden genom slitsen (A).

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

5. 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). 

6. Stäng spolmekanismens täcklucka. Sätt först in 
täckplattan på den vänstra sidan och sedan ner åt 
höger tills den kopplas. 

1
2

3 4

5 6
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Övre tråd

Träda den övre tråden
OBS! Att träda den övre tråden är mycket lätt.  
Det är viktigt att utföra tråddragningen korrekt eftersom 
det annars kan innebära flera sömnadsproblem.

Slå först på maskinen med strömbrytaren (position “–“). 
Börja med att höja nålen till dess högsta punkt med 
knappen “nål upp/ned” (inte med handhjulet eftersom 
det den bästa trädningspositionen) och höj också pres-
sarfoten med spaken för att frigöra spänningsskivorna. 
Stäng sedan av maskinen (“O”-position) under trädning 
av säkerhetsskäl.

1. Lyft upp spolstiftet. 
Placera trådspolen på spolstiftet så att tråden 
kommer från spolens framsida och sedan placerar 
du spollocket i slutet på spolstiftet.

2. Dra tråden från spolen genom övertrådsföraren.

21
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WÖvre tråd

1
2

3 4

5, 6

Träda den övre tråden
1. Led tråden runt trådstyrningen och dra tråden 

genom förspänningsfjädern som illustrerat.

2. Led tråden in i det högra uttaget och för den nedåt.

3. Sedan, ner och runt kontrollfjäderhållaren och upp 
igen.

4. Längst upp i denna rörelse, för tråden från höger till 
vänster genom det slitsade ögat på upptagsspaken 
och sedan nedåt igen.

5. För tråden bakom den plana, horisontella trådföra-
ren.

6. Dra trådänden genom nålen från fram- till baksidan 
och dra ut ungefär 10 cm tråd.

Använd nålpåträdaren för att träda nålen. (På nästa 
sida).
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Nålpåträdare

OBSERVERA! Vrid strömbrytaren till av-positio-
nen ("O").

VIKTIGT! Nålen var upphöjd före till högsta position 
genom vridning på handhjulet.  Sänk ned pressarfoten.

Använda nålpåträdaren
1. Sänk ner nålträdningsspaken långsamt och dra trå-

den genom trådstyrningen enligt bilden och sedan 
åt höger.

2. Nålpåträdaren vrids automatiskt till påträdningspo-
sitionen och krokstiftet förs ut genom nålsögat. Led 
tråden framför nålen.

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

4. Dra tråden genom nålsögat.

ANTECKNINGAR
Nålpåträdaren fungerar inte:
– med böjda eller felaktiga nålar (se sidan 65)
– om nålen inte är i dess högsta position, eftersom 

kroken inte passar genomk nålsögat annars. För alltid 
upp nålen till dess högsta position genom att trycka 
på knappen “Nål upp/ned” (använd aldrig handhjulet)

– med dubbla nålar (inte inkluderat)

1 2

3 4
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WDra upp den nedre tråden

Dra upp den nedre tråden
1. Håll den övre tråden med den vänstra handen. Vrid 

handhjulet mot dig (moturs) och sänk det samt höj 
sedan nålen.

2. Dra försiktigt på den övre tråden för att få spoltrå-
den upp genom nålplatthålet. 

3. Spoltråden kommer upp i en ögla.

4. Dra bägge trådarna bakåt under pressarfoten.

5. Trädningskontroll för spoltråd
– Om spoltråden är korrekt dragen är den dragen över 

spolen i en liten vinkel (1).
Mycket viktigt! Om tråden inte är synlig på den här 
punkten, kraftiga störningar uppstår under sömnad 
(trådspänning fullkomligt fel, “trådnystan” på botten 
etc). Spolen och spoltråden måste träs om (se sidan 
35).

1 2

3 4
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Justeringar

Skära av tråden
1. Lyft upp pressarfoten. Ta bort tyget, dra trådarna till 

vänster sida av framstycket och skär med trådav-
skäraren. 

Trådarna skärs av i rätt längd för att starta nästa 
söm.

Tvåstegspressarfotshöjare
2. Pressarfotshöjaren lyfter och sänker pressarfoten.

3. När du syr flera lager eller tjocka tyger kan pres-
sarfoten höjas ett andra steg för att enkelt placera 
arbetet.

Justera pressarfotens tryck
4. Maskinens pressarfotstryck har förinställts och 

kräver ingen särskild justering beroende på typ av 
tyg (lätt eller grovt). 

Om du däremot behöver justera pressarfotstrycket, 
vrid pressarjusteringsskruven med ett mynt. 

För att sy mycket grovt tyg, lossa trycket genom 
att vrida skruven moturs, och för tunt tyg, dra åt 
genom att vrida den medurs.

1

2

3

4
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WSömnad

Börja sy

Start/stoppknapp

1. Start-stopp-knappen kan användas för att köra 
maskinen när fotkontrollen är bortkopplad från ma-
skinen. Tryck på knappen för att börja sy och sedan 
trycker du på den igen för att sluta. Maskinen kör 
långsamt vid starten.

2. Sömnadshastigheten kan kontrolleras med juste-
ringsspaken för hastighetsbegränsning.  
Om du vill öka hastigheten skjuter du spaken åt 
höger. Om du vill minska hastigheten skjuter du 
spaken åt vänster. 

Fotkontroll

3. När symaskinen är avstängd sätter du in fotpedalen 
i kontakten på symaskinen.

4. Slå på symaskinen och tryck sedan långsamt ner 
fotreglaget för att börja sy. Släpp upp fotreglaget för 
att stoppa symaskinen.

OBS! Inställningen av hastighetsbegränsningsspaken 
begränsar maskinens maximala hastighet även när du 
använder maskinen med fotkontrollen.

OBSERVERA! Kontakta en behörig elektriker 
om du är osäker på hur du ansluter maskinen 
till strömkällan. Koppla ur nätsladden när ma-
skinen inte används.
Använd endast den här maskinen med fotkon-
trollen C-9000.

1

2

3

4
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Trådspänning

a)

b)

c)
d)

a)

b)

c)
d)

a)

b)

c)
d)

a)

b)

c)
d)

Trådspänning
– Grundläggande trådspänningsinställning är “4”:
– Om du vill öka spänningen vrider du upp ratten till 

nästa siffra.
– Om du vill minska spänningen vrider ner ratten till 

nästa siffra. Korrekt inställning av spänning är viktigt 
för god sömnad.

– Det finns ingen enskild spänningsinställning som är 
lämplig för alla stygnfunktioner och tyger.

– 90 % av all sömnad kommer emellertid att vara mellan 
“3” och “5” (“4” är grundinställningen).

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

1. Normal trådspänning för att sy med stygn för 
raksöm.

2. Trådspänningen är för lös för att sy stygn med 
raksöm. Vrid ratt till en högre siffra.

3. Trådspänningen är för hård för att sy stygn med 
raksöm. Vrid ratt till en högre siffra.

4. Normal trådspänning för sicksack och dekorativ 
sömnad.

a) Yta
b) Omvänd sida
c) Övre tråd
d) Spoltråd

1

2

3

4
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WPressarfottabell

Universalfot (T)

Allmän sömnad, lappstygn, de-
korativ sömnad, smocksömnad, 
fagottsöm etc.

Sicksackfot (E)

Sicksacka

Dragkedjefot (I)

Sätta i dragkedjor

Blindfållsfot (F)

Blindfållssömnad

Knapphålsfot (D)

Knapphålssömnad, stoppnings-
stygnsömnad

Rullad blindfållsfot (valfri)

Smal fållning

Tränsfot (M)  
(valfri)

Tränsning

Satinstygnfot (A)

Satinstygnssömnad

Dubbelnålen kan användas för en del stygn, vilket ger fler stygnalternativ. Mer information finns i avsnittet “Använda dubbelnålen”.
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WPressarfottabell

Kviltfot (P)

Kviltning

Gångfot (valfri)

Den här foten hjälper till att 
förhindra ojämn matning av 
kviltlager, nappat tyg och sv 
århanterligt tyg. 

Stoppnings-/broderifot 
(valfri)

Frirörelsestoppning, broderi, 
monogram

Rynkningsfot (valfri)

Rynkning

Knappsömnadsfot (H)

Knappsömnad
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Matcha nål/tyg/tråd

Valguide för nål, tyg, tråd

9-11 (70-80) Lättviktiga tyger: tunn bomull, voile, 
siden, muslin, nylonblandningar, 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, segel-
duk, dubbelstickat, lättviktigt 
ylle.

De flesta trådar som säljs är av 
mellanstorlek och passar för 
dessa tyger och nålstorlekar.
Använd polyestertrådar på 
syntetiska material.
Använd bomullstråda på natur-
ligt vävda tyger. 
Använd alltid samma tråd uppe 
och nere.

14 (90) Medeltunga tyger - bom-
ullscanvas, ylle, tyngre stickat, 
frotté, jeanstyg.

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

18 (110) Tungt ylle, ytterrockstyg, möbeltyg, vissa 
läder och vinyler.

Kraftig tråd

ANTECKNINGAR
– I allmänhet används fin sytråd och fina nålar för att sy tunna tyger, och tjockare 

sytråd används till kraftiga tyger.
– Testa alltid tråd- och nålstorlek på en liten tygbit av det tyg som ska användas.
– Använd samma tråd för nål och spole.
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Byta ut nålen/matartänder

1 2 3

Byta ut nålen
OBSERVERA! Vrid strömbrytaren till positionen 
av “O” när du genomför någon av nedanståen-
de operationer.

Byt nålen regelbundet, särskilt om den visar tecken på 
slitage och orsakar problem.
Sätt in nålen i enlighet med de illustrerade instruktioner-
na.

A Lossa nålklämskruven

B Den platta sidan av skaftet ska vara riktat mot baksi-
dan. Sätt in så långt upp det går.

Dra åt nålklämskruven på nytt när du har satt in den nya 
nålen. 

Nålar måste vara i perfekt skick.

Problem kan uppstå med:
1 Böjda nålar
2 Trubbiga nålar
3 Skadade spetsar

Höja eller sänka matartänderna
Om du skjuter spaken till  (b) sänks matartanden, 
exempelvis under knappsömnad. Om du vill fortsätta 
sy normalt skjuter du spaken till  (a) för att höja 
matartänderna.
Gör en komplett körning (ett helt varv med handhjulet) 
för att höja matartänderna. Matartänderna höjs inte om 
du inte vrider handhjulet, även om spaken är skjuten åt 
höger 
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WMönsterbalansjustering

Mönsterbalansjustering
Om mönster med dekorativa stygn, bokstäver, 
nummer eller det manuella knapphålet är ojämna 
när du syr på ett visst tyg, justerar du dem med 
mönsterjusteringsknappen. Använd ett mynt eller 
en skruvmejsel för att vrida ratten något mot “+“ 
eller “−“.

1.  Ratten är positionerad bakom tillbehörslådan, så 
den måste du först ta bort. Mönsterjusteringsrat-
ten skall normalt vara i horisontell position. 

2.   Justera förvrängda sträcksömmönster
A När mönster är för komprimerade korrigerar du 

med att vrida ratten i riktningen “−“.
B Korrekt inställning.
C När mönster är för utdragna korrigerar du med att 

vrida ratten i riktningen “+“.

3.   Justera förvrängda bokstäver eller siffror
A När bokstäver eller siffror överlappar vrider du 

ratten till “–”.
B Korrekt inställning.
C När mönster är för utdragna korrigerar du med att 

vrida ratten till “+“.

4.  Justera stygntätheten för knapphål
A När knapphålet är för tätt korrigerar du genom att 

vrida ratten till “+”.
B Korrekt inställning.
C När knapphålet är mindre tätt korrigerar du ge-

nom att vrida ratten till “-”.

OBS! Testa alltid att sy mönstret på ett tygstycke 
som är detsamma som det tyg som används för ditt 
projekt.

1 2

3 4
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Operationsknappar

A

E

D

C

B

F

En överblick av de viktigaste funktionerna 
A Nål upp/ner-positionsknapp
B Auto-låsknapp
C Bakåtknapp 
D Trådavskärarknapp 
E Start/stoppknapp 
F Hastighetsbegränsningsspak

Start/stoppknapp

Maskinen börjar köra när man trycker på start/
stopp-knappen och stannar när den trycks in en 
andra gång. Om du justerar knappen “Nål upp/ned” 
således stoppar nålen i den högsta positionen. 

Maskinen roterar långsamt i början av sömnaden. 
Syhastigheten ökar långsamt tills den hastighetsin-
ställning som valts med den hastighetsbegränsande 
justeringsspaken nås.

Trådavskärarknapp

Tryck på den här knappen när du har sytt klart så 
kommer maskinen trimma trådarna.

1 2
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WOperationsknappar

En överblick av de viktigaste funktionerna 

1. Knapp för omvänd sömnad (bakåttransport)

Välj direkvalmönster 1–5  eller stygnmöns-
ter 01–06 från grupp B med nummervalet Patterns  
om du vill att sydatorn även ska kunna sy omvänt.

Start/stoppknapp
När du syr med ett av dessa stygn eller mönster och 
kort före start trycker på knappen omvänd sömnad 
kommer maskinen att sy bakåt tills du trycker på 
knappen igen. Om du bara vill sy några få bind-
ningsstygn kan du trycka på och hålla in knappen för 
omvänd sömnad under användning.  
 Maskinen syr bara bakåt tills knappen släpps upp 
igen.

Med fotkontrollen:
När du syr med ett av dessa stygn eller mönster 
och trycker på knappen omvänd sömnad kommer 
maskinen att sy bakåt tills du lossar på knappen. När 
knappen släpps upp syr sydatorn framåt.

Tips: När knappen är nedtryckt före du börjar sy 
kommer maskinen att permanent att sy bakåt tills du 
trycker på knappen igen.

När du väljer direktmönstren 6–7 eller  
stygnmönstren 07–15 och 28–90 från grupp B  och 
du trycker på bakåtsömnadsknappen under sömnad 
sys några bindningsstygn sakta innan sydatorn 
stoppar automatiskt (om du vill göra det startar du 
apparaten med start/stopp-knappen).



32

Operationsknappar

En överblick av de viktigaste funktionerna 

2. Auto-låsknapp

När direktmönstren 1–4 och B-gruppmönster 
01–05 är valda, syr maskinen omedelbart 3 låsstygn 
när autolåsknappen trycks in och stannar sedan 
automatiskt.

Om du trycker på knappen Autolås kort, syr maskinen 
3 låssömmar och stoppar automatiskt.

LCD-skärmen visar figuren  tills maskinen är 
stoppad

När direktmönstren 5–7 och B-gruppmönstren 
06–15, 28–90 är valda trycker du på autolås-knap-
pen under syning och maskinen syr 3 låsstygn i slutet 
av det aktuella mönstret och stoppas automatiskt.

LCD-skärmen visar figuren  tills maskinen är 
stoppad

Funktionen blir annullerad om du trycker på knappen 
en gång till eller väljer ett annat mönster.
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WOperationsknappar

En överblick av de viktigaste funktionerna 

1. Nål upp/ner-positionsknapp

Med knappen ”Nål upp/ner” bestämmer du om nålen 
ska stanna i uppåtläge eller i materialet när du slutar 
sy.

OBS! Tryck alltid på knappen innan du börjar sy. Om 
du trycker på knappen under sömnad kommer maski-
nen att stoppas.

Tips: Vi rekommenderar alltid att ställa in ”Nål  
upp/ned”-knappen på ”ned”-positionen. På så sätt 
fastnar nålen i materialet när du syr, vilket förhindrar 
att arbetsstycket glider. När du trycker på “Trådav-
skärar”-knappen skärs sedan tråden av och flyttar 
nålen till den övre positionen.

Tryck på knappen tills pilen på LCD-skärmen pekar 
uppåt  för att få nålen att stoppa i sin högsta 
position.

Tryck på knappen tills pilen på LCD-skärmen pekar 
nedåt  för att få nålen att stoppa i sin lägets 
position.
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Operationsknappar

A

B

C

D

En överblick av de viktigaste funktionerna 
A Knappar för justering av stygnbredd
B Stygnlängdjusteringsknapp
C Spegelknapp 
D Lägesvalknapp 

Justeringsknapp för stygnbredd (B)
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 justeringsk-
napparna för stygnbredd.
Vissa stygn har en begränsad stygnbredd.

För ett smalare stygn trycker du på knappen “−”. 
Tryck på knappen ”+” för ett bredare stygn.
Stygnbredden kan justeras mellan ”0,0–7,0“. Vissa 
stygn har en begränsad stygnbredd.

När direktmönster 1–4 och B-gruppmönster 01– 05 
är valda regleras nålpositionen av justeringsknappar-
na för stygnbredd. Var noga med att nålen är placerad 
i det högre läget (knappnål upp/ner-läge är upp).

Om du trycker på knappen (vänster) flyttar du nålen 
till vänster och om du trycker på (höger)-knappen 
flyttas nålen åt höger. Siffrorna kan ändras från 
vänster position ”0,0” till extrem högerposition ”7,0”. 
Den förinställda centerpositionen för nålen visas som 
”3,5“.

1

2

3
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1

2

3

Operationsknappar

Patterns

Patterns

En överblick av de viktigaste funktionerna 

Justeringsknappar för stygnlängd (A)
När du väljer ett stygn ställer maskinen automatiskt 
in den rekommenderade stygnlängden som indikeras 
med siffror på LCD-skärmen.
Stygnlängden kan justeras med tryck på justeringsk-
napparna för stygnlängd
Om du vill förkorta stygnlängden trycker du på knap-
pen”−“. Om du vill förlänga stygnlängden trycker du på 
knappen ”+”. 
Stygnlängden kan justeras mellan ”0,0–4,5”. Vissa 
stygn har en begränsad längd.

Lägesvalknapp för direkt stygnval eller stygnval 
genom nummerinmatning (D)
När du slår på maskinen visar LCD-skärmen direktlä-
get .
I direktläge kan du välja de 10 standardstygnen ge-
nom att trycka på motsvarande knapp. Stygnmönst-
ret visas en gång till bredvid knapparna.
Om du vill välja ett av de 90 mönstren och dekorativa 
stygnen från grupp B måste du trycka på knappen 

 för att komma till nummervalläget. LCD-skärmen 
måste visa Patterns .
I ”Mönster”-läget kan du välja ett av 90 mönster 
eller dekorativa stygn genom att ange motsvarande 
nummer.
Tryck på  knappen igen för att växla tillbaka till direkt-
läget .

 Direktläge för val av 10 standardstygn.
Patterns  Nummervalläget för att välja 90 dekorativa 

stygn och mönster från grupp B (se sidan 
23).

1

2

3



36

Operationsknappar

En överblick av de viktigaste funktionerna 

Spegelknapp (C) (se sidan 143)
Direktmönstren 1–7, B-gruppmönster 01–15,  
28–90 kan speglas, tryck på knappen  syr ett av-
speglingsmönster från ditt valda mönster.
LCD-skärmen visar avspeglingsfunktionen och maskinen 
fortsätter att sy det avspeglade mönstret tills minnes-
funktionen trycks igen för att annullera.
När speglingsfunktionen försvinner från LCD-skärmen 
fortsätter maskinen att sy det normala stygnet.
Om du ändrar mönsterinställningen annulleras speg-
lingsfunktionen som följd. Om du behöver avspeglings-
mönstret trycker du på spegelknappen  på nytt.
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WValknappar

Direct

Direct

A

A Direktmönsterval med nummerknappar

Direkta standardstygnval och mönsterval via 
sifferknapparna

Direktläge för val av standardstygn
Om läget är inställt på   kan du välja stygnen 
som visas bredvid knapparna direkt genom att trycka på 
motsvarande knappar.

Nummerknappar för att välja mönster och dekorativa 
stygn (grupp B)
Om läget är inställt på Patterns   kan du välja mellan 90 
stygn från grupp B. Mata in önskat stygnmönster genom 
att trycka på motsvarande tvåsiffrigt nummer.
Mönsterplattan som du kan montera på maskinens 
ovansida ger dig en översikt och motsvarande siffror. På 
sidan 23 i den här handboken hittar du en översikt över 
alla tillgängliga stygn och mönster.
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Sytips

Sy hörn
1. Stoppa symaskinen när du når ett hörn.
2. Sänk ner nålen i tyget manuellt eller genom att 

trycka på nålens upp/ner-knapp en gång.
3. Lyft upp pressarfoten.
4. Använd nålen som en svängtapp och vänd tyget 

90°.
5. Sänk ner pressarfoten och fortsätt att sy.

Bakåt
Backsöm används för att säkra trådarna i början och i 
slutet av en söm.
Tryck på bakåt-knappen och sy 4–5 stygn.
Maskinen syr framåt när knappen släpps upp.

Fri arm
Friarmsömnad är bekvämt för att sy rörformiga om-
råden som byxfållar och manschetter. Du kan ta bort 
sybordet genom att trycka bordet åt vänster.

1

2

3
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WSytips

1. 2.

3.

C

Installera förlängningsbordet
Förlängnings bordet är ett valfritt tillbehör.
1. Dra av sybord och tillbehörslåda genom att skjuta 

det år vänster. 
2. Följ pilen och sträck ut foten på förlängningsbor-

det.
3. Snäpp A på förlängningsbordet i B på maskinen.

Sy på kraftigt tyg
Den svarta knappen på höger sida av universalpres-
sarfoten 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, som att sy 
över sömmar när du fållar jeans.
När du når punkten med ökad tjocklek ska du sänka 
nålen och höja pressarfoten.
Tryck på fotens tå till den horisontella linjen 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.
Du kan också placera ett annat tygstycke med sam-
ma tjocklek på sömmens baksida. Eller stöd pressar-
foten medan du matar för hand och sy mot den vikta 
sidan.

C Kartong eller tjockt tyg

1

2

1

2
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Nålposition och stygnlängd

T

B-0500 04030201 Byta nålposition och stygnlängd

Byta nålpositionen
Den här inställningen gäller endast för direktmöns-
ter 1– 4 eller B-gruppmönster 01. Den förinställda 
positionen är ”3,5”, centrumposition. När du trycker 
på knappen ”−” styngdbreddjustering flyttas nålens 
position åt vänster. När du trycker på knappen ”+” 
styngdbreddjustering flyttas nålens position åt vän-
ster. På LCD-skärmen visar punktillustrationen och 
numret nålens position.

Ändra stygnlängden 
Om du vill förkorta stygnlängden trycker du på knap-
pen ”−” för stygnlängdsjustering. Om du vill förlänga 
stygnlängden trycker du på ”+” för stygnlängdjuste-
ring.
Rent allmänt gäller att ju tjockare tyg, tråd och nål 
desto längre ska stygnet vara.

1

21

2
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05 06 07 07

Sicksackstygn

Sicksackstygn

Justera stygnbredden
Den maximala stygnbredden för sicksacksömnad 
är”7,0“; men den kan emellertid ändras för de flesta 
mönster. Bredden ökar eller minskar när du trycker 
på justeringsknapparna ”+“ eller ”−“ stygnbredd från 
”0,0 –7,0“.

Justera stygnlängden 
Sicksack-styngnens täthet ökar när stygnvalsratten 
närmar sig ”0,5”.
Snygga sicksack-stygn uppnås vanligtvis vid 
”1,0 –2,5”. 
Stängda sicksackstygn (nära tillsammans) kallas för 
asa-satinstygn.
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Sträckstygn

A

B

Stretchstygn

Stretchstygn är starka och flexibla och ger med 
sig med tyget utan brott. Bra för lätt trasslade och 
stickade tyg.  
Det är bra för att sammanfoga hållbart tyg som 
exempelvis denim.

Dessa stygn kan också användas som dekorativa 
toppstygn.

A Sträcksömmar

B Raksöm

Rakt stretchstygn används för att addera tredubbel 
förstärkning av stretch- och slitstarka sömmar.
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WSömnadssömmar
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06 09

Fållningsfot
1. Byt ut pressarfoten mot fållningsfoten.
2. Sy tyget med tygkanten mot föraren på sömnads-

sömfoten.

OBSERVERA! Fållningsfoten ska endast 
användas för att sy med direktmönster 05 och 
08.. Ställ inte in stygnbredden smalare än  ” 
5.0”, eftersom det är möjligt att nålen kan träffa 
pressarfoten och gå sönder när du syr andra 
mönster och breddinställningar.

Universalfot
3. Byt ut pressarfoten mot universalfoten.
4.  Sy sicksack längs tygets kant så att nålen faller över 

tygkanten på den högra sidan.

1 2

3 4
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Blindfållar
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Blindfållar

B-11: Blindfåll för vävt tyg
B-12: Blindfåll för stretchtyg

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

1. Vik tyget som illustrerat med avigan uppåt.

2. Placera tyget under foten. Vrid handhjulet moturs för 
hand tills nålen svänger helt åt vänster. Den ska bara 
tränga in i tygets vikning. Om den inte gör det, juste-
rar du stygnbredden därefter.

3. Justera föraren (b) genom att vrida by turning knoppen 
(a) så att föraren bara vilar precist mot vikningen.

4. Sy långsamt och för tyget försiktigt längs förarens 
kant.

5. Vänd över tyget.

A Avigan

B Sömnadssömmar

1 2
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WKnappsömnad

H
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H
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26
Knappsömnad

➊  Välj mönstret 26 från gruppmönster ”B“ för att få 
knappsömnadsstygnet.

 Byt ut pressarfoten mot knappsömnadsfoten.
 För släppmatningsspaken till ▲▲  för att sänka 

matartänderna.

➋  Placera arbete under foten. Placera knappen i önskat 
läge, sänk foten.

➌ Justera stygnbredden till ”2,5– 4,5” i enlighet med 
avståndet mellan knappens två hål.

➍  Vrid handhjulet för att kontrollera att nålen går klart 
igenom knappens vänstra och högra hål.

➎ Innan du syr, tryck på Autolås-knappen för att sy 
förstärkningsstygn automatiskt i början och i slutet av 
sömmen.

 Om ett skaft krävs placerar du en stoppningsnål 
högst upp på knappen och syr.

➏  För knappar med 4 hål syr du genom de främre två 
hålen, trycker arbetet framåt och syr sedan de bakre 
båda hålen.
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Knapphålssömnad
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26
Knappsömnad

➊  Välj mönstret 26 från gruppmönster ”B“ för att få 
knappsömnadsstygnet.

 Byt ut pressarfoten mot knappsömnadsfoten.
 För släppmatningsspaken till ▲▲  för att sänka 

matartänderna.

➋  Placera arbete under foten. Placera knappen i önskat 
läge, sänk foten.

➌ Justera stygnbredden till ”2,5– 4,5” i enlighet med 
avståndet mellan knappens två hål.

➍  Vrid handhjulet för att kontrollera att nålen går klart 
igenom knappens vänstra och högra hål.

➎ Innan du syr, tryck på Autolås-knappen för att sy 
förstärkningsstygn automatiskt i början och i slutet av 
sömmen.

 Om ett skaft krävs placerar du en stoppningsnål 
högst upp på knappen och syr.

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



47

WKnapphålssömnad

Patterns

Patterns

➌ ➍

Patterns

A
A Startpunkt

➎

Knapphålssömnad

➌ Välj knapphålsstygnet. Justera stygnbredden och 
stygnlängden till önskad bredd och täthet.  Placera 
tyget under pressarfoten så att mittlinjens märke 
ligger i linje med centrum på knapphålsfoten. Sänk 
ned pressarfoten.

➍ Sänk ned knapphålsspaken och se till att den är 
placerad bakom fästet på knapphålsfoten, som bilden 
visar.

➎ Håll lätt den övre trådänden och börja sy.

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

OBS! När du väljer ett knapphålsstygn visar LCD-skär-
men figuren  , för att påminna dig om att sänka 
knapphålsspaken.
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Knapphålssömnad

Knapphålssömnad

➏ Knapphål sys framifrån på pressarfoten till bak, som 
visat. 

➐ 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.

B-16

B-22B-21

B-17 B-19

B-20 B-18

➐
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WKnapphålssömnad

➋

➊

Göra tränsknapphål
När du syr snörda knapphål på stretchtyg hakar du en 
kraftig tråd eller snöre under knapphålsfoten.

➊ Fäst knapphålsfotern och haka kantsnoddstråden bak 
på pressarfoten. Ta fram de två kantsnoddstrådändar-
na 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 överensstämmer 
med kantsnoddstrådens diameter. 

➋ När du har avslutat syningen drar du försiktigt kan-
snoddstrådens för att ta bort eventuellt slack och 
trimmar sedan bort eventuellt överskott.

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



50

D

28

2mm

Knyppelstygn
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Knyppelstygn

➊ Välj mönstret 27 från gruppmönster ”B“ för att få 
knyppelstygnet. Byt ut pressarfoten mot knapphålsfo-
ten.

➋ Dra knapphållaren till baksidan. Ställ in styrplattan med 
två knappar på knapphålsfoten till önskad längd.

➌ Placera tyget så att nålen är 2 mm framför området 
där du vill att syningen ska startas och sänk sedan 
pressarfoten.

A Startpunkt

➍ 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. 

➎ Förstärkningsstygn har sytts.

➏ Som ett exempel visar illustrationen proceduren att sy 
förstärkningsstygn vid fickhörn.
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WSnörhålsstygn

A
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Patterns
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Patterns
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Patterns
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Patterns

➋➊

➍➌

22 Snörhålsstygn

➊ Välj mönstert 23 från gruppmönster ”B“ för att få 
snörhålsstygnet. Fäst pressarfoten A.

➋ Tryck på justeringsknappen ”−“ eller ”+“ för stygn-
bredd för att välja snörhålsstorleken.

Storlek på snörhål.
A Stor: 7,0 mm (1/4 tum).
B Mellan: 6,0 mm (15/64 tum). 
C Liten: 5,0 mm (3/16 tum).

➌ Sänk ner nålen i tyget i början av stygnet och sänk 
sedan ned pressarfoten.

 När sömnaden är klar syr maskinen automatiskt 
förstärkningsstygn och stoppar sedan.

➍ Gör ett hål i mitten med en snörhålstans. 
Snöröglestans medföljer inte maskinen.
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Stoppningsstygn
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➌
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Make no
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➊

Stoppningsstygn

➊ Välj mönster 24 eller 25 från gruppmönster ”B“ för 
att få stoppningsstygnet. 

 Byt ut pressarfoten mot knapphålsfoten.

➋ Tråckla ihop det övre tyget och förstärkningstyget.  
Välj bredden på mönstret genom att använda stygn-
breddknappen. 

 Sänk pressarfoten över mitten på revan. 

➌ Dra knapphållaren till baksidan. Ställ in knappförar-
plattan på knapphålfoten på den önskade längden.

➍ Storleken på stoppningscykeln är variabel.  Den 
maximala stygnlängden är emellertid 2,6 cm och den 
maximala stygnbredden är 7  mm.

a Längden på stoppningsmönstret 

b Bredden på stoppningsmönstret
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W
2mm

Stoppningsstygn

➏

➑➐

➎

2mm

2mm

2mm

Stoppningsstygn

➎ Placera tyget så att nålen är 2 mm framför området 
som ska stoppas och sänk sedan pressarfoten.

OBS! När du sänker pressarfoten ska du inte trycka på 
fotens framsida eftersom stoppningen då inte blir sytt 
med den korrekta storleken.

➏ 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. 

OBS! När du väljer ett knapphålsstygn visar LCD-skär-
men figuren   för att påminna dig om att sänka 
knapphålsspaken.

➐ Stoppningsstygn sys framifrån på pressarfoten till 
bak, som visat. 

➑ Om området som ska sys är stort kan du sy över det 
flera gånger för att uppnå det önskade resultatet.
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Insättning av dragkedja

Insättning av dragkedja

OBSERVERA! Dragkedjefoten ska användas 
med maskinen endast för att ställa in raksöm.  
Försiktighet bör iakttas när du väljer nålposition 
(välj 3,5, mittläget) eftersom nålen kan träffa 
pressarfoten och gå sönder när du syr med en 
förändrad nålposition eller med något annat 
mönster.

➊ Tråckla dragkedjeöppningen på plagget.

➋ Trycköppna sömsmånen. Placera dragkedjan nedåt 
mot sömmånen med tänderna mot sömlinjen. Tråckla 
dragkedjetejpen på plats.

➌ Fäst dragkedjefoten. Fäst den högra sidan av pressar-
fotens stift mot hållaren när du syr den vänstra sidan 
av dragkedjan.

➍ Fäst den vänstra sidan av pressarfotens stift till pres-
sarfothållaren när du syr den högra sidan av dragked-
jan.

➎ Sy den vänstra sidan av dragkedjan från botten till 
toppen.

➏ Sy över den nedre änden och högra sidan av dragked-
jan. Ta bort tråcklingen och tryck.
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WInsättning av dragkedja

Insättning av en lappad dragkedja

➊ Tråckla dragkedjeöppningen på plagget.

➋ Vik tillbaka till den vänstra sömsmånen. Vik under 
högra sömmånen för att bilda en 3 mm vikning. 

➌ Fäst dragkedjefoten. Fäst den högra sidan av pressar-
fotens stift mot hållaren 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.

➍ Sy den vänstra sidan av dragkedjab från botten till 
toppen.

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

➏ Stoppa ungefär 5 cm från dragkedjans topp.
 Ta bort tråckligen och öppna dragkedjan. Sy återsto-

den av sömmen.

➏

➌➊

➍

➋

➎
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Smal fållning

Smal fållning

* Den rullade fållfoten är ett valfritt tillbehör. 

➊ Vik över tygets kant med ungefär 3 mm  
 och vi sedan över igen med 3 mm  för ungefär 5 cm 
längs med tygets kant.

➋ Sätt in nålen i vikningen genom att vrida handhjulet 
mot dig och sänk pressarfoten. 

 Sy flera stygn och höj pressarfoten.  
Sätt in tygvikningen i spiralöppningen på den rullade 
fållfoten. För tyget fram och tillbaka tills vikningen 
bildar en rullad form.

➌ Sänk pressarfoten för och börja sy samtidigt som du 
sakta leder tygets råkant framför den rullade fållsfo-
ten och leder den jämnt in i fotens rullning.
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WTränsning

Tränsning

Sy över en, två eller tre ställ med träns för att försköna 
tyg. Pärlbomull, broderitråd eller fint garn kan användas 
för tränsning.

* Den rullade tränsfoten är ett valfritt tillbehör. 

Enkel tränsning

➊ Markera designen på tyget. Sätt in tränsningen i 
mittspåret till tränsfoten från den högra sidoöppning-
en. Dra tränsfoten ungefär 5 cm bakom foten. Fotens 
skåror håller tränslängden på plats medan stygnen 
formas över tränsen.

 Välj stygnlängden och justera stygnbredden så att 
stygnen precis täcker tränsen. Sänk foten och sy lång-
samt medan du för tränsen över designen.

Trippeltränsning

➋ Tryck sytråden till vänster och sätt in tre cord i skå-
rorna på foten och dra ungefär 5 cm av cord bakom 
foten. 

 Välj stygnlängden och justera stygnbredden så att 
stygnen precis täcker tränsarna.  
Sänk foten och sy långsamt medan du för tränsarna.
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Satinstygnssömnad

Satinstygnssömnad

Använd satinstygnfoten för satinsömnad och sy de-
korativa stygn. Foten har en skåra på undersidan som 
medger att tät sömnad kan passera fritt under.

För att ändra sammets- eller dekorativt stygnmöns-
ter kanske du måste justera längden och bredden på 
mönstret genom att trycka på justeringsknapparna för 
stygnlängd och stygnbredd. Experimentera genom att 
först sy på tygrester tills du uppnår den önskade längden 
och bredden.

OBS! När du syr i mycket tunt tyg rekommenderar vi att 
du använder gränssnitt eller underlag på tygets baksida.

A

5 B-28 B-30 B-31 B-32 B-33 B-34 B-35 B-36 04-B93-B83-B73-B92-B

A

5 B-28 B-30 B-31 B-32 B-33 B-34 B-35 B-36 04-B93-B83-B73-B92-B
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WKant-/kviltningsguide

P

1

➊

➋

Kant-/kviltningsguide

* Kviltfoten är ett valfritt tillbehör. 

➊ Sätt i kant-/kviltningsguiden i pressarfotshållaren 
enligt bilden och ställ in utrymmet efter önskemål.

➋ Sy den första raden och flytta över tyget för att sy 
successiva rader med guiden löpande längs den före-
gående sömmen.
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Rynkning

Rynkning
* Rynkfoten är ett valfritt tillbehör. 

➊ Ta bort pressarfotshållaren och fäst rynkfoten.
 Placera tyg som ska samlas ihop under foten. 
 Sy en sömnadsrad. Stygnen kommer automatiskt att 

få tyget att samlas. 
 Justera övertrådens spänningsratt för att uppnå öns-

kad volym. Mindre spänning resulterar i mjukare veck, 
mer spänning resulterar i fylligare veck.

 Stygnlängdsratten kan och också användas för att 
justera fyllighet.  Ju längre stygnlängden är desto mer 
fyllighet uppnås i vecken.

➋ Samla och fäst tyg i ett steg
 Granska rynkfoten för att se ett spår på botten.
 När du använder spåret kan du samla in bottenlagret 

av tyget medan du fäster det vid det platta topplag-
ret, som exempelvis ett midjeband på en klädsel.

 Ta bort pressarfotshållaren och fäst rynkfoten.
 Placera tyget som ska samlas med högra sidan uppåt 

under foten.
 Placera tygets topplagers högra sida ned i spåret.
 För de båda lagren som illustrerat.

OBS! När du testar maskinen för att justera till önskad 
fyllighet ska du arbeta med ökningar om 25 cm för tyget, 
trimningar eller tänjbarhet. Det gör det lättare för att 
bestämma justeringarna och hur mycket ändring det 
behövs för ditt projekt.  Testa alltid på ditt projekttyg 
och på samma kornlinje som kommer att användas i ditt 
avslutade projekt.

OBS! Sy med långsamt hastighet eller medelhastighet för 
bättre kontroll av tyget.
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Smocksömnad

➌

➊

➍

➋

Smocksömnad

➊ Använd universalfoten för att sy raka rader 1 cm isär 
över området. Det kan vara till hjälp att reducera tråd-
spänningen något, så att spoltråden kan dras senare 
för att samla tyget.

➋ Knyt trådarna längs en kant. 
 Dra spoltrådarna och fördela rynkningarna. Säkra 

trådarna i den andra änden.

➌ Minska spänningen vid behov och sy dekorativa 
mönsterstygn mellan raksömmarna.

➍ Dra ut rynkningsstygnen.
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Frirörelsesömnad

Frirörelsesömnad (broderi, stoppning, mono-
gram)

* Den stoppningsfoten är ett valfritt tillbehör. 

➊ För släppmatningsspaken till ▲▲  (b) för att sänka 
matartänderna.

➋ Ta bort pressarfothållaren och fäst stoppningsfoten 
på pressarfothållaren. Spaken (a) ska vara bakom 
nålklämskruven (b). Tryck på stoppningsfoten ordent-
ligt bakifrån med ditt pekfinger och dra åt skruven (c). 

Stoppning

OBS! Frirörelsestoppning åstadkoms utan symaskinens 
interna matningssystem. Tygets rörelse kontrolleras 
av operatören, bäst genom att använda en broderiram.  
Det är nödvändigt att koordinera sömnadshastighet och 
tygrörelse.

➌ Sy först runt hålets kanter för att säkra trådarna. Sy 
över öppningen och flytta bågen bakåt och framåt 
under nålen. Överlappa kontursömnaden i slutet på 
området medan du håller sömnadslinjerna jämna i 
längd. När öppnmingen är fylld vänder du på arbetet 
och täcker området med korsvisa rader stygn.
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WFrirörelsesömnad

Frirörelsesömnad (broderi, stoppning, mono-
gram)

Broderi
Sy längs designens kontur genom att föra broderibå-
gen. Välj sicksackstygnmönster och justera stygn-
bredden som önskat. Se till att du upprätthåller en 
konstant hastighet när du syr.
Fyll designen genom att arbeta från konturen mot 
insidan. Håll stygnen nära tillsammans.
Du får längre stygn genom att föra öglan snabbare 
och kortare stygn genom att föra öglan långsammare.
Säkra med förstärkningsstygn i slutet genom att 
trycka på auto-lådsknappen.

Monogram
Välj sicksackstygnmönster och justera stygnbredden 
som önskat. 
Sy med konstant hastighet och för broderibågen 
sakta längs bokstäverna. 
När bokstaven är färdig säkrar du med förstärknings-
stygn i slutet med auto-låsknappen.

* Broderiögla medföljer inte maskinen.

➊

➋

➊

➋
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Gångfot

Gångfot

* Gångfoten är ett valfritt tillbehör.

OBS! Försök alltid att först sy utan gångfotstillbehöret, 
vilket endast ska användas när det är nödvändigt.

Det är lättare att föra tyget och du har en bättre översikt 
av sömmen när du använder en vanlig standardfot på 
maskinen. Din symaskin erbjuder förnämlig stygnkvalitet 
på ett brett urval tyg från delikat chiffong till denim i flera 
lager.

Gångfotstillbehöret motsvarar matningen av tyg.  Det 
förbättrar matchning av plädar, ränder och mönster. Det 
underlättar också förhindrandet av ojämn mattning av 
svåra eller nappade tyger, som exempelvis sammet eller 
manchester. 

➊ Höj pressarfothöjaren för att höja pressarfotstången.

➋ Ta bort pressarfothållaren genom att skruva loss 
(moturs) pressarfotstångens fästskruv.

➌ Anslut gångfoten till maskinen på följande sätt:
– Armen (a) ska passa i ovan nålskruv och klämma (b).
– Skjut fästhuvudet (c) från vänster till höger, så att det 

passar på pressarfotstången.
– Sänk ned pressarfoten.
– Byt ut och dra åt (medurs) pressarfotstången fäst-

skruv.
– Se till att både nålskruven och pressarstångens fäst-

skruv är ordentligt åtdragna.

➍ Dra upp spoltråden och placera både spoltråden och 
nåltråden bakom gångfotstillsatsen.

➊

➌

➋

➍

1

c

a

b

1

c

a

b

1

c

a

b

1

c

a

b

1

c

a

b

00
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Fagottsöm

➊

➌➋

A
B

Fagottsöm

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

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

➌ När du har sytt tar du bort underlaget och tråck-
elstygnen.

A Tunt papper
B Tråckling
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Dekorativa toppstygn

➊

➌

➋

Dekorativa toppstygn

➊ Placera de två tygerna, högra sidorna tillsammans 
och sy med en raksöm.

➋ Öppna sömsmånen och tryck den platt..

➌ Arbeta på tygets högra sida, placera pressarfotens 
centrum på sömlinjen av de förenade tygerna och sy 
över sömmen.
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Kamsömnad

➊

➊

➌➋

➋

Kanmfåll

➊ Vik tyget, högersidor tillsammans. Sy längs den vikta 
kanten, som illustrerat.

➋ Skär tyget längs sömmen och lämna en mån om 
3 mm (1/8 tum) för sömmar. Skär månen.

➌ Vänd över tyget och tryck ut den börja sömmen på 
ytan och tryck på den.

Kammande kantning

➊ Sy en fållinje.

➋ Trimma tyget nära sömnaden samtidigt som du ser 
till att inte kapa tråden.
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Patterns

Patterns

Spegel

➊

➋

➌

Spegelbild

ANTECKNINGAR
– Direktmönstren 8 / 9 /10  och B-gruppmönst-

ren 16–27 kan inte spegelavbildas.
– Spegelavbildade mönster kan också kombineras med 

andra mönster.

➊ Välj mönstret

➋ Om du trycket på spegelknappen visar LCD-skärmen 
speglingsfunktionen  .

➌ Börja sy genom att trycka på start/stoppknappen 
eller på fotkontrollen, mönstren är redan spegelav-
bildade.

A Normal mönstersömnad

B Spegelmönstersömnad
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Tvillingnål

➊

➌

➋

➍ ➎

Använda tvillingnålen

* Dubbelnålen är ett valfritt tillbehör.

➊ För in tvillingnålen.

OBS! När du använder tvillingnålar ska du använda 
universalfoten  oavsett vilken slags sömnad som ska 
utföras.
Använd endast tvillingnålenheter med max. 2 mm 
nålavstånd.

➋ Följ instruktionerna för att träda en enskild nål med 
hjälp av det horisontella spolstiftet. Träd igenom 
vänster nål.

 Ställ in det extra spolstiftet (inkluderat i tillbehören) i 
hålet högst upp på maskinen.  Träd igenom återstå-
ende punkter och se till att utelämna trådstyrningen 
ovanför nålen och led tråden genom höger nål.

➌ Träd varje nål separat.

OBS! Se till att de två trådarna som används för att träda 
tvillingnålen har samma vikt. Du kan använda en eller två 
färger.

➍ Innan du syr vrider du handhjulet för att kontrollera 
nålfrigången, så att nålen inte slår i nålplattan.

➎ Välj ett mönster och börja sy. Med undantag för 
direktmönster  och B-gruppmönster 16 –27 kan 
övriga mönster användas.

 Två linjer med stygn sys parallellt med varandra.

OBS! När du syr med tvillingnålen, skall du alltid fortsätta 
långsamt och se till att hålla en låg hastighet för att säker-
ställa sömnad av kvalitet.
Stygnbredden skall inte ställas in för bred när du syr med 
tvillingnålar.
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Varningsfunktioner

➊

➌

➋

Instruktionsmeddelandedisplay 
➊ Sänk knapphålsspaken
 När du väljer ett knapphålsmönster eller ett stopp-

ningsmönster visar LCD-skärmen figure  .  
Det är för att påminna dig om att sänka knapphåls-
spaken.

➋ Spollindning
 När spollindningsspindeln är aktiverad för spollinding 

(i positionen längst till höger) dyker den här figuren 
 upp på LCD-skärmen som en påminnelse.

➌ Sätt tillbaka spollindaraxeln till vänster (3 pip)
 Om spollindarskaftet är positionerat till höger (enga-

gerd) och någon knapp trycks in låter en 3-pipsvar-
ning.  

 För spollindarskaftet åt vänster (urkopplad) för att 
låta knapparna på operationella.

Varningspipljud:
– Rätt drift: 1 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. Se “felsökningsguiden” 
på sidan 154 för lösningar. När problemet har lösts fort-
sätter maskinen att sy.

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

OBSERVERA! Under sömnad, om tråden fast-
nar inuti kroken, stoppas nålen från att röras 
och om 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 (”0”)-position och 
sedan till PÅ (”-”) på nytt.
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Underhåll

OBSERVERA! Koppla bort nätsladden från 
vägguttaget innan du rengör skärmen och 
symaskinens yta, annars kan det orsaka skador 
eller elektriska stötar.

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

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.

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

Underhåll

➊

➌

➋

Underhåll

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

OBSERVERA! Koppla bort maskinen från vägg-
uttaget innan du utför något underhåll.

➊ Ta bort spolskyddsplattan.

➋ Ta bort nålen, pressarfoten och pressarfotshållaren. 
Ta bort skruven som håller nålplattan och ta bort 
nålplattan med L-skruvmejseln.

➌ Rengör matartanden och spolkåpan med en borste. 
Rengör dem också med en mjuk, torr trasa.



72

Felsökningsguide

Problem Orsak Korrigering Sida
Sy veck 
eller rynka

1. Nålen är för tjock för tyget. 1. Välj en tunnare nål. 61
2. Stygnlängden är feljusterad. 2. Återjustera stygnlängden 77
3. Trådspänningen är för hård. 3. Lossa trådspänningen. 51

Sömveck 1. Nåltrådspänningen är för hård. 1. Lossa trådspänningen. 51
2. Nåltråden är inte korrekt trädd. 2. Träd om maskinen. 39
3. Nålen är för kraftig för tyget som 

sys.
3. Välj en nål som passar tråd och tyg. 61

4. Stygnlängden är för lång för 
tyget.

4. Korta stygnlängden 77

Maskinen 
fastnar

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

1512. Matartänderna är fyllda med 
ludd.

Maskinen 
bullrar

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

1. Rengör kroken och matartänderna 
enligt beskrivningen. 151

2. Nålen är skadad. 2. Byt ut nålen. 63
3. Ett lätt brummande ljud kommer 

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.

1515. Matartänderna är fyllda med 
ludd.

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

Problem Orsak Korrigering Sida
Övertrå-
den går av

1. Maskinen är inte korrekt trädd. 1. Träd om maskinen. 39
2. Trådspänningen är för hård. 2. Minska trådspänningen (lägre siffra). 51
3. Tråden är för tjock för nålen. 3. Välj en större nål. 61
4. Nålen är inte korrekt isatt. 4. Ta bort och sätt tillbaka nålen (platt 

sida mot baksidan). 63

5. Tråden är lindad runt spolhållar-
stiftet.

5. Ta bort spolhållaren och linda av 
tråden från spolhållarstiftet. 39

6. Nålen är skadad. 6. Byt ut nålen. 62
Undertrå-
den går av

1. Spolkåpan är inte korrekt isatt. 1. Ta bort och sätt tillbaka spolkåpan 
och dra i tråden. Tråden ska dra lätt. 37

2. Spolkåpan är felaktigt trädd. 2. Kontrollera både spolen och spolkå-
pan. 37

Över-
hoppade 
stygn

1. Nålen är inte korrekt isatt. 1. Ta bort och sätt tillbaka nålen (platt 
sida mot baksidan). 63

2. Nålen är skadad. 2. Sätt i en ny nål. 63
3. En nål med fel storlek har an-

vänts.
3. Välj en nål som passar tråden. 61

4. Foten är inte korrekt fäst. 4. Kontrollera och fäst korrekt. 31
5. Maskinen är inte korrekt trädd. 5. Träd om maskinen. 39

Nålbrott 1. Nålen är skadad. 1. Sätt i en ny nål. 63
2. Nålen är inte korrekt isatt. 2. Sätt in nålen korrekt (platt sida bak-

åt). 63

3. Fel nålstorlek för tyget. 3. Välj en nål som passar tråd och tyg. 61
4. Fel fot är fäst. 4. Välj korrekt fot. 53
5. Nålklämskruven är lös. 5. Dra åt skruven ordentligt med skruv-

mejseln. 63

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. 56

7. Övertrådspänningen är för hård. 7. Lossa den övre trådspänningen. 51
Lösa stygn 1. Maskinen är inte korrekt trädd. 1. Kontrollera tråditrädningen 39

2. Spolkåpan är inte korrekt trädd. 2. Träd spolkåpan som illustrerat. 37
3. Kombinationen av nål/tyg/tråd är 

felaktig.
3. Nålstorleken måste passa tyget och 

tråden. 61

4. Trådspänningen är felaktig. 4. Korrigera trådspänningen. 51



73

W

Bortskaffande
Kassera inte elektriska apparater som 
osorterat kommunalt avfall, använd 
separata uppsamlingsanläggningar.
Kontakta dina lokala myndigheter för 
information om tillgängliga insamlings-
system.
Om elektriska apparater bortskaffas i de-
ponier 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 bortskaff-
ning åtminstone gratis.

ELEKTRISKA EGENSKAPSDATA CHARAC-
TERISTIC DATA

VERITAS AMELIA 
100–240 V 50 / 60 Hz 70 W 
Skyddsklass II

Lampa 
5 V max. 100 mW

Bortskaffande 




