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Kære kunde

Til lykke med din nye symaskine. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du, hvis du 
betjener det rigtigt, kan have glæde af i mange år fremover.

Læs denne vejledning grundigt, inden du bruger symaskinen første gang, og vær især 
opmærksom på sikkerhedsinstruktionerne. Personer, der ikke har læst denne vejled-
ning, må ikke bruge symaskinen.

Held og lykke med symaskinen! Spørgsmål vedrørende symaskinen, service og kun-
deservice



Vigtige sikkerhedsinstruktioner

Når du bruger elektrisk udstyr, skal du altid følge grundlæggende 
sikkerhedsregler, herunder følgende:

Læs alle instruktioner inden du bruger symaskinen.

FARE - For at reducere risikoen for elektrisk stød:
1.  En symaskine må aldrig efterlades uden opsyn, når den er slut-

tet til strøm.
2.   Træk altid stikket til symaskinen ud straks efter brug og før ren-

gøring.   

ADVARSEL - For at reducere risikoen for forbræn-
dinger, brand, elektrisk stød eller personskade:
1.  Læs instruktionerne grundigt, inden du bruger symaskinen.
2.  Opbevar instruktionerne et passende sted tæt på maskinen, og 

giv dem videre, hvis du giver symaskinen videre til en tredjepart.
3.  Brug kun symaskinen i tørre omgivelser.
4.  Efterlad aldrig symaskinen uden opsyn, hvis der er børn eller 

ældre til stede, da de muligvis ikke kan vurdere risikoen. 
5.  Denne symaskine kan bruges af børn i alderen fra otte år og 

derover samt af personer med begrænsede fysiske, sensoriske 
eller mentale evner eller mangel på erfaring og viden, hvis de 
har fået vejledning og instruktioner i sikker brug af symaskinen 
og forstår faren derved.

6.  Lad ikke børn lege med symaskinen.
7.  Børn på ikke rengøre eller foretage vedligeholdelse af symaski-

nen, uden at de er under opsyn..
8.  Sluk altid for symaskinen, når du gør klar til at arbejde med den 

(skifter nål, tråder symaskinen, skifter trykfod osv.).
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9.  For at undgå fare må symaskinen aldrig efterlades med stikket 
sat i stikkontakten.

10. Træk altid stikket til symaskinen ud, når du udfører vedligehol-
delse (smøring, rengøring).

11. Brug ikke symaskinen i våde eller fugtige omgivelser.
12. Træk aldrig i ledningen, træk altid stikket til symaskinen ud ved 

at tage fat i stikket.
13. Hvis LED-lampen bliver beskadiget eller ødelagt, skal den ud-

skiftes af producenten, dennes servicereparatør eller en lignen-
de, kvalificeret person for at undgå fare.

14. Placer aldrig noget på fodpedalen.
15. Brug aldrig symaskinen, hivs ventilationsåbningerne er bloke-

ret, hold symaskinens ventilationsåbninger og fodpedalen fri for 
støv, urenheder og rester.

16. For at undgå fare må symaskinen kun bruges sammen med den 
medfølgende fodpedal. Hvis fodpedalen bliver beskadiget, skal 
den udskiftes af producenten, dennes servicereparatør eller en 
lignende, kvalificeret person for at undgå fare.

17. Ved normal drift er lydtrykket mindre end 75dB(A).
18. Kassér ikke elektrisk udstyr sammen med husholdningsaffald, 

aflever det på en genbrugsplads.
19. Kontakt de lokale myndigheder for at få mere at vide om de mu-

lige afleveringssteder.
20. Hvis elektrisk udstyr bortskaffes på lossepladser, kan farlige 

stoffer lække ud i grundvandet og komme i kontakt med føde-
kæden, hvilket er skadeligt for dit helbred og dit velbefindende.

21. Når gammelt udstyr udskiftes med nyt, er forhandleren juridisk 
forpligtet til at tage dit gamle udstyr tilbage og kassere det gra-
tis.

22. Udstyret må ikke bruges af personer (herunder børn) med be-
grænsede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel 
på viden og erfaring, medmindre de har fået vejledning eller 
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instruktioner. (Udenfor Europa)
23. Børn, der ikke er under opsyn, må ikke lege med symaskinen. 

(Udenfor Europa)

GEM DISSE INSTRUKTIONER 
Denne symaskine er kun beregnet til brug i private hjem. 

Sørg for, at symaskinen bruges i temperaturintervallet 5 ºC til 40 ºC. 

Maskinen fungerer muligvis ikke korrekt ved ekstremt lav temperatur.

3



Indhold
Symaskinens vigtigste dele ......................................................................6
Tilbehør .......................................................................................................7
Sådan tilslutter du symaskinen ................................................................8
Sybord .........................................................................................................9

Friarm ......................................................................................................9
Sådan spoler du undertråd ................................................................10-12
Sådan indsætter du spolen ..................................................................... 13
Sådan tråder du overtråden ...............................................................14-16
Sådan bruger du nåletråderen  ............................................................... 17
Sådan skifter du nålen ............................................................................. 18
Sådan matcher du nål/stof/tråd ..............................................................19
Trykfodsarm med to trin ..........................................................................20
Sådan skifter du trykfoden .....................................................................21
Sådan hæver eller sænker du fremførerne ...........................................22
Trådspænding......................................................................................23-24
Stingdiagram .......................................................................................25-26
Betjeningsknapper ..............................................................................27-32
Nyttige færdigheder ........................................................................... 33-35

Sådan syr du hjørner .............................................................................33
Sådan syr du buer .................................................................................33
Sådan klipper du tråden over ................................................................34
Sådan syr du i tynde stoffer ..................................................................34
Sådan syr du i strækstoffer ...................................................................34
Sådan syr du i tykke stoffer ...................................................................34

Lige sting ..................................................................................................36
Sådan ændrer du nålens position ..........................................................37
Zigzagsting ...............................................................................................38
Stræksting ................................................................................................39

Lige stræksting ......................................................................................39
Zigzag ....................................................................................................39

Sådan syr du i strækstoffer og elastikbånd ..........................................40
Kastesting ................................................................................................. 41

Sådan bruger du trykfoden til kastesting............................................... 41
Sådan bruger du universaltrykfoden ..................................................... 41

4



Skjult søm .................................................................................................42
Knaphulssting .................................................................................... 43-46

Sådan syr du knaphul i strækstoffer ......................................................46
Sådan syr du knapper i ............................................................................47
Stoppesting ........................................................................................ 48-49
Sådan syr du lynlås i ......................................................................... 50-52

Sådan syr du en centreret lynlås i .........................................................50
Sådan syr du en lynlås i siden i ............................................................. 51

Sådan syr du satinsting...........................................................................53
Sådan syr du sammen .............................................................................54
Smocksyning ............................................................................................55
Stopning, brodering og syning af monogram................................. 56-58

Sådan gør du klar til brodering og syning af monogram .......................56
Stopning ................................................................................................57
Brodering ...............................................................................................57
Sådan syr du monogram .......................................................................58

Quiltning  ............................................................................................ 59-60
Sådan påsætter du kant-/quiltningsføreren ...........................................59
Sådan syr du stofstykker sammen ........................................................60
Patchworksyning ...................................................................................60

Applikering  ..............................................................................................61
Applikering............................................................................................. 61

Fagotsting .................................................................................................62
Muslingesting ...........................................................................................63

Muslingekant .........................................................................................63
Advarselsfunktion ....................................................................................64
Vedligeholdelse .................................................................................. 65-66
Fejlfinding ............................................................................................67-69
Bortskattelse...................................................................................................69
Bemærkniger..............................................................................................70-71

5



Symaskinens vigtigste dele

1. Greb til justering af begrænsning af 
hastighed

2. Spændingsvælger
3. Knap til at justere nålens position 

op/ned
4. Knappen Hæft
5. Knappen Baglæns
6. Start/stop-knap
7. Trådklipper
8. Nåleplade
9. Sybord og tilbehørsæske
10. Spoleviklerens pind
11. Spoleviklerens pind
12. Nummerdisplay
13. Knap til valg af indstilling
14. Knapper til justering af stingbredde
15. Knapper til justering af stinglængde
16. Knapper til direkte stingvalg
17. Stingmønsterplade
18. Skrue til nåleklemme 
19. Trykfod
20. Knaphulsfod
21. Nåletråder
22. Spolens dækplade
23. Horisontal spolepind
24. Hul til anden spolepind
25. Håndhjul
26. Hovedafbryder
27. Stik til strømledning
28. Stik til fodpedal
29. Undertrådsfører
30. Overtrådsfører
31. Håndtag
32. Trykfodsarm
33. Greb til trykfod med glidefod

30

31

29

33

32

23

26

28

25

24

27

10
11
12
13

2
1

3
4
5
6
7
8

9
17

14
15

16

18

1921

20

22
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Tilbehør

Bemærk: 
- Tilbehør opbevares i æsken til tilbehør
- Valgfrit tilbehør følger ikke med symaskinen. Det kan imidlertid fås som specialtil-

behør hos din lokale forhandler.

1 2 3

10 11

7 8 9

15 1614

12 13

5 6

4

20 21

22 23 24 25

17 18 19

Standard
1. Universaltrykfod
2. Lynlåstrykfod 
3. Knaphulstrykfod 
4. Trykfod til satinsting
5. Trykfod til skjult søm
6. Trykfod til kastesting
7. Trykfod til isyning af knapper
8. Spole (3x) 
9. Spoleholder  
10. Spolepindfelt
11. L-skruetrækker 
12. Skruetrækker (S)
13. Kant-/quiltningsfører 
14. Opsprætter/børste 
15. Anden spolepind
16. Æske med nåle 

Valgfri
17. Trykfod til søm
18. Trykfod til øjeknaphuller 
19. Trykfod til quiltning 
20. Trykfod til stopning/brode-

ring
21. Trykfod til at sammensyning
22. Glidetrykfod
23. Tvillingenål 
24. Hårdt overtræk
25. Forlængerbord
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Sådan tilslutter du symaskinen

OBS:
Sørg altid for, at symaskinen er fra-
koblet og hovedafbryderen indstillet til 
("O"), når symaskinen ikke er i brug og 
før indsættelse eller fjernelse af bevæ-
gelige dele.

Fodpedal
Med symaskinen slukket skal du sætte 
stikket til fodpedalen i symaskinen.
Tænd for symaskinen, og tryk derefter 
forsigtigt på fodpedalen for at begynde 
at sy. Fjern foden fra fodpedalen for at 
stoppe symaskinen.

Inden du slutter strømledningen til, 
skal du sikre dig, at den spænding og 
frekvens, der er vist på symaskinen, 
svarer til strømmen i dit område. An-
bring symaskinen på et stabilt bord.
1. Slut symaskinen til en strømkilde 

som vist.
2. Tænd på tænd/sluk-knappen
3. Symaskinelampen lyser, når der 

tændes på kontakten.

Bemærk:
Kontakt en kvalificeret elektriker, hvis 
du er usikker på, hvordan du slutter 
symaskinen til strømkilden. 

ON

OFF
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Sybord
Hold sybordet horisontalt, og træk det i 
pilens retning.

Den indvendige del af sybordet kan 
bruges som æske til tilbehør.

Syning med friarm er bekvemt til syning 
i rørformede områder, såsom bukse-
sømme og manchetter.

Friarm
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Sådan spoler du undertråd

1. Placer tråden og spoleholderen på 
spolepinden.

 Ved mindre spoler af tråd skal du 
anbringe spoleholderen med den 
lille side ind mod spolen eller bruge 
en mindre spoleholder.

1
2

3

4-10

2. Træk tråden fra spolen gennem 
trådføreren til overtråden.

3. Vind tråden mod uret rundt om 
spoleviklerens spændingsskiver.
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4. Før tråden gennem ét af de inder-
ste huller som vist, og anbring den 
tomme spole på akslen.

1 Fordybning
2 Fjeder til spolevikler

1

2

5. Skub spolen til højre.

6. Når akslen til at vinde spolen op er 
skubbet til højre, blinker nummer-
displayet, mens det viser " ".

7. Hold fast i tråden med den ene 
hånd.
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8. Tryk på fodpedalen eller start/
stop-knappen for at spole under-
tråden.

Bemærk:
Brug en spole, hvor undertråden er 
spolet korrekt op, ellers kan nålen 
knække, eller trådspændingen kan 
være forkert.

Bemærk:
Når spoleviklerens pind er placeret 
til højre, i “spolevindingsposition“, syr 
symaskinen ikke, og håndhjulet drejer 
ikke rundt. For at begynde at sy skal du 
skubbe spoleviklerens pind til venstre i 
"syposition".

9. Når den ønskede mængde tråd er 
spolet, skal du stoppe symaskinen 
og klippe tråden over nær hullet i 
spolen.

 Fortsæt, indtil spolen er fuld. Når 
spolen er fuld, roterer den lang-
somt. Slip fodpedalen, eller stands 
symaskinen. Skub spoleviklerens 
pind til venstre.

10. Klip tråden over, og fjern spolen.
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Sådan indsætter du spolen
OBS: 

Sluk på tænd/sluk-knappen ("O"), før du 
indsætter eller fjerner spolen.

Nålen skal være løftet helt, når du ind-
sætter eller fjerner spolen.
Åbn dækslet til nålepladen
Sæt polen i spolehuset. Tråden skal 
køre mod uret (pil).

Træk tråden gennem splitten (A).

Hold forsigtigt øverst på spolen med én 
finger.
Fra pilemarkeringerne trækkes tråden 
ind i stingpladens trådfører fra (A) til 
(B).

Fra pilemarkeringerne trækkes tråden 
ind i stingpladens trådfører fra (B) til 
(C).
For at klippe overskydende tråd af 
trækkes tråden tilbage over skærebla-
det ved punkt (C). 
Luk dækslet til nålepladen.
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Sådan tråder du overtråden

Bemærk
Det er vigtigt, at symaskinen trådes kor-
rekt, da der ellers kan opstå problemer 
under syningen.

1. Placer tråden og spoleholderen på 
spolepinden.
Ved mindre spoler af tråd skal du 
anbringe spoleholderen med den 
lille side ind mod spolen eller bruge 
en mindre spoleholder.

5

7

8

6

1
2

4

3

14



2. Træk tråden fra spolen gennem 
trådføreren til overtråden.

3. Før tråden gennem trådføreren ved 
at trække tråden gennem fjederen 
som vist.

4. Tråd spændingsmodulet ved at 
føre tråden mellem de sølvfarvede 
skiver.

5. Herefter ned og rundt om fjederhol-
deren.
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6. Øverst skal tråden føres fra højre 
mod venstre gennem øjet i løftegre-
bet og nedad igen.

7. Før nu tråden bag den tynde nåle-
holderskinne.

8. Træk enden af tråden gennem 
nålen fra forsiden mod bagsiden, 
og træk ca. 10 cm tråd ud. Brug 
nåletråderen til at tråde nålen. 
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Sådan bruger du nåletråderen 

Hæv nålen til den højeste position, og 
sænk trykfoden.
Før tråden rundt om trådførerne.

 Trådfører

Fang tråden foran nålen, og sørg for, at 
den er ført under krogen.

 Krog

Hold tråden løst, og skub forsigtigt gre-
bet opad. Spolekapslen drejer og fører 
tråden gennem nålens øje i en løkke.
Træk tråden gennem nåleøjet.

OBS: 
Drej tænd/sluk-knappen til positionen 
“slukket” (“O”).

Tryk stangen så langt ned som muligt.
Nåletråderen slår automatisk over i 
trådningsposition, og krogen fører 
tråden igennem nåleøjet.

 Krog
 Nål

1

1
2

1

1
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Sådan udskifter du nålen
OBS: 

Sluk på tænd/sluk-knappen til ("O"), når 
du udfører én af ovennævnte handlin-
ger!

Skift nålen regelmæssigt, især hvis den 
udviser tegn på slitage eller forårsager 
problemer.
Isæt nålen ved at følge de illustrerede 
instruktioner.

1. Drej håndhjulet mod dig selv (mod 
uret) for at sænke nålen, og løft 
herefter nålen. Drej nåleklemmens 
skrue mod uret, og tag nålen ud. 
Den flade side af skaftet skal ven-
de bagud.

2. Sæt nålen helt i. Stram derefter 
nåleklemmen.

Nåle skal være i perfekt stand.

Der kan opstå problemer med:
 Bøjede nåle
 Stumpe nåle
 Beskadigede spidser

1

2

1

2

3
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Sådan matcher du nål/stof/tråd

NÅLE-
STØRREL-

SE

STOFFER TRÅD

9-11 
(70-80)

Lette stoffer: tynde bomuldsstof-
fer, voile, serge, silke, musselin, 
qiana, interlocks, bomuldsstrik, 
trikotstof, trøjer, crepes, vævet 
polyester, skjorte og blusestof-
fer.

Tynd tråd i bomuld, nylon, 
polyester eller bomuld spun-
det med polyester.

11-14 
(80-90)

Mellemtykke stoffer: bomuld, 
satin, stof til kedeldragter, sejl-
dug, dobbeltsidige maskevarer, 
let uld.

De fleste tråde, der sælges, 
er mellemtykke og egnede 
til disse stoffer og nålestør-
relser.

14 (90) Mellemtykke stoffer: bom-
uldslærred, uld, tungere strik-
stoffer, frotté, denim.

Brug polyestertråd på syn-
tetiske materialer og bomuld 
på naturligt vævede stoffer 
for at opnå de bedste resul-
tater.

16 (100) Tykke stoffer: kanvas, uld, 
udendørstelte og quiltede stoffer, 
denim, polstringsmaterialer (lette 
til mellemtykke).

Brug altid samme tråd til 
over- og undertråd.

Bemærk
- Generelt bruges fine nåle til at sy i lette stoffer, og tykkere tråde og nåle bruges 

til at sy i tykke stoffer.
- Test altid tråd- og nålestørrelsen på et lille stykke af det stof, der skal bruges til 

syarbejdet.
- Brug samme tråd til nål og undertråd.
- Brug et underlag til fine eller strækbare stoffer.
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Trykfodsarm med to trin
Trykfodsløfteren løfter og sænker 
trykfoden.

Når du syr i adskillige lag eller stykke 
stoffer, kan trykfoden løftes yderligere, 
så det er nemt at placere arbejdet.

Bemærk:
Nålen skal altid være i højeste position.

20



Sådan skifter du trykfoden
OBS: 

Drej tænd/sluk-knappen til positionen 
“slukket” ("O"), når du udfører nedenstå-
ende handlinger!

Sådan fjerner du trykfoden
Løft trykfoden.
Tryk på grebet, og trykfoden frakobles.

 Greb

Sådan fastgør du trykfoden
Sænk trykfodholderen, indtil udskæringen 
er direkte over pinden.
Tryk på grebet.
Trykfoden klikker automatisk på plads.

 Cut-out 
 Stift 

Sådan fjerner og isætter du trykfods-
holderen
Løft trykfodsstangen Justér trykfodshol-
deren med den nederste, venstre side af 
trykfodsstangen. Tag fast om trykfods-
stangen, og stram derefter skruen ved 
hjælp af skruetrækkeren.

 Trykfodsstang
 Trykfodsholder 

Sådan isætter du kant-/quiltningsfø-
reren
Påsæt kant-/quiltningsføreren i åbningen 
som vist. Juster i henhold til behovet for 
sømme, læg osv.

 Slot 
 Kant-/quiltningsfører

1

1

2

1

2

2

1
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Sådan hæver eller sænker du fremførerne

2

3

1

Grebet til justering af fremføreren kan 
ses nederst på symaskinens bagside, 
når sybordet er åbnet.

Hæv grebet til trykfoden, og skub 
derefter grebet til justering af fremføre-
ren (som sidder nederst på maskinens 
bagside) til venstre eller højre (til højre 
som set fra maskinens forside).

 Greb til justering af fremføreren (som 
set fra maskinens bagside)

 Hævet position
 Sænket position

Bemærk
Når du er færdig med arbejdet (f.eks. 
knapsyning, stopning, broderi eller 
syning af monogrammer), skal du flytte 
vælgeren til trykfoden med gribefod for 
at hæve fremførerne.
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Trådspænding

- Grundlæggende indstillinger for tråd-
spænding: "4"

- Drej vælgeren op til det næste tal for 
at øge spændingen. Drej vælgeren 
ned til det næste tal for at reducere 
spændingen.

- For at opnå et flot resultat er det vig-
tigt, at trådspændingen er korrekt.

- Ved al dekorativ syning får du altid et 
pænere sting, og stoffer rynker min-
dre, når overtråden vises på undersi-
den af dit stof.

- Der er ikke én enkelt trådspænding, 
der er korrekt til alle sting og stoffer.

Normal trådspænding til syning af lige 
sting.

 Forside
 Bagside
 Overtråd
 Undertråd

Trådspændingen er for lav til syning af 
lige sting. Drej vælgeren til det højeste 
tal.

1

2 3

4
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Trådspændingen er for stram til sy-
ning af lige sting. Drej vælgeren til det 
laveste tal.

Normal trådspænding til zigzag og 
dekorativ syning.
Trådspændingen er korrekt, når en 
lille del af overtråden vises på stoffets 
bagside.
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Stingdiagram

ManualAuto Manual
Width(mm)

Stitch Pattern
Length(mm)

Reverse
Presser 

Foot

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Auto
3.5
0

3.5
3.5
3.5
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
3.5
3.5
3.5
3.5
5.0
7.0
5.0
5.0
5.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
4.0
6.0
5.0
3.5
3.5
3.5
4.0
7.0
5.0
7.0
5.0

2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.0
1.0
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.0
2.0
1.0
1.0
2.5
2.5
2.5
0.4
0.4
0.4
2.0
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
1.0
1.0
2.5
2.5
2.5
2.5
2.0
1.5
3.0
2.0
2.5

T
T
T
T
T
T
T
A
E
T
T
T
F
T
F
T
T
A
A
D
D
D
D
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
T
T
T
T
T
A
T
T

0.0~7.0
0.0~7.0
0.0~7.0
1.0~6.0
0.0~7.0
0.0~7.0
2.0~7.0
2.5~7.0
3.5~7.0
3.5~7.0
2.5~7.0
2.5~7.0
1.0~7.0
1.0~7.0
2.5~7.0
2.5~7.0
2.5~7.0
2.5~7.0
2.5~7.0
3.0~7.0
3.0~5.5
5.5~7.0
3.5~7.0
2.5~7.0
2.5~7.0
2.5~7.0
2.5~7.0
2.5~7.0
2.5~7.0
2.5~7.0
2.5~7.0
2.5~7.0
2.5~7.0
2.5~7.0
2.5~7.0
2.5~7.0
2.5~7.0
2.5~7.0
2.5~7.0
3.0~7.0
3.0~7.0
2.5~7.0
2.5~7.0
2.5~7.0
2.5~7.0
2.5~7.0
3.0~7.0
3.0~7.0
2.5~7.0
2.5~7.0

0.0~4.5
0.0~4.5
1.0~3.0
1.0~3.0
1.5~3.0

1.0~3.0
1.0~3.0
1.0~3.0
1.0~3.0
1.0~3.0
0.5~4.5
0.5~4.5
0.5~4.5
0.5~4.5
1.0~3.0
1.0~3.0
1.0~3.0
0.3~1.0
0.3~1.0
0.3~1.0
1.0~2.0
0.3~1.0
0.3~1.0
0.3~1.0
0.3~1.0
0.3~1.0
0.3~1.0
0.3~1.0
0.3~1.0
0.3~1.0
0.3~1.0
0.3~1.0
0.3~1.0
0.3~1.0
0.3~1.0
0.3~1.0
0.3~1.0
1.0~3.0
1.0~3.0
1.0~3.0
1.5~3.0
1.5~3.0
1.5~3.0
1.0~4.5
1.0~4.5
1.5~3.0
1.0~3.0
1.5~3.0

0.3~1.0  1.0~4.5
0.3~1.0  1.0~4.5

Utility stitches

Buttonhole stitches

Cross stitches

Satin stitches

Fuctions

Quilt stitches
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ReverseManualAuto Manual
Width(mm)

Stitch Pattern
Length(mm) Presser 

FootAuto

Decorative stitches

Fuctions

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

5.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
5.0
7.0
5.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
5.0
7.0
7.0
5.0
5.0
6.0
5.0
5.0
7.0
7.0
6.0
5.0
5.0
5.0
5.0

2.5~7.0
2.5~7.0
2.5~7.0
2.5~7.0
3.5~7.0
3.5~7.0
2.5~7.0
3.0~7.0
2.5~7.0
3.0~7.0
2.5~7.0
3.0~7.0
2.5~7.0
3.0~7.0
2.5~7.0
3.5~7.0
3.0~7.0
3.5~7.0
2.5~7.0
2.5~7.0
2.5~7.0
3.0~7.0
3.0~7.0
3.0~7.0
2.5~7.0
4.0~7.0
4.0~7.0
3.0~7.0
3.0~7.0
2.5~7.0

2.5
1.5
2.5
1.5
2.0
1.0
1.0
2.0
2.0
2.5
2.0
3.0
3.0
2.0
2.0
1.0
2.5
2.5
2.0
2.0
3.0
2.0
1.5
2.0
1.5
2.0
1.5
3.0
1.5
2.0

1.5~3.0
1.0~3.0
1.0~4.5
1.0~3.0
1.0~3.0
1.0~3.0
1.0~4.5
1.5~3.0
2.0~3.0
1.0~3.0
1.5~3.0
1.0~3.0
2.0~3.0
1.5~3.0
1.0~3.0
1.0~3.0
1.5~3.0
1.5~3.0
1.0~3.0
1.0~3.0
1.0~3.0
1.0~3.0
1.5~3.0
2.0~3.0
1.0~3.0
2.0~3.0
1.0~3.0
1.5~3.0
1.0~3.0
1.0~3.0

T
A
T
T
T
A
T
A
A
T
T
A
A
A
A
A
T
T
T
T
T
T
T
A
A
A
A
A
T
T
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Betjeningsknapper

1. Start/stop-knap
Symaskinen begynder at sy, når du 
trykker på start/stop-knappen og 
standser, når du trykker på knappen 
igen. Maskinen kører langsomt, når du 
begynder at sy.
Syhastigheden kan styres med grebet 
til justering af hastighedsbegrænsning. 
På denne måde kan du betjene maski-
nen uden fodpedal.

1

2
3

4

65

9

7

8
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3. Knappen Hæft
Hvis du skubber til knappen, før du 
begynder at sy, syr maskinen tre hæfte-
sting med det samme. Når symaskinen 
syr stingene 01-06, syr den tre hæfte-
sting med det samme, hvis der trykkes 
på knappen Hæft. Derefter standser 
symaskinen automatisk.
Når stingene 07-19, 24-80 vælges, og 
du trykker på knappen Hæft, mens du 
syr, syr symaskinen tre hæftesting i 
slutningen af mønsteret og standser 
automatisk. Funktionen annulleres, hvis 
du trykker på knappen igen eller vælger 
et andet sting.

4. Knap til at justere nålens position 
op/ned 

Med knappen til at justere nålens posi-
tion op/ned til at bestemme, om nålen 
skal stoppe i den højeste eller laveste 
position (nede i stoffet), når du stopper 
med at sy.

2. Knappen Baglæns
Når stingene 01-06 er valgt, syr syma-
skinen baglæns ved lav hastighed, hvis 
der trykkes på knappen Baglæns. Når 
knappen slippes, syr maskinen fremad. 
Når stingene 07-19, 24-80 er valgt, syr 
maskinen et fæstesting med det sam-
me, hvis der trykkes på knappen Bag-
læns. Maskinen stopper med at sy, når 
knappen slippes.

Bemærk
Funktionen for denne knap er ikke 
aktiveret under syningen.
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5. Greb til hastighedsjustering 
Grebet til styring af hastigheden kan 
styre syhastigheden. Skub grebet til 
højre for at øge hastigheden. Skub 
grebet til venstre for at reducere syha-
stigheden.

6. Knap til valg af indstilling
Når symaskinen er tændt, er LED-lam-
pen indstillet til mønstertilstand " ". 
LED-lampen følger stingenes sekvens, 
stingbredden og stinglængden.

 Nyttesting og dekorative sting
 Du kan vælge mellem 80 for-

skellige sting. Vælg det ønskede 
sting (01-80) ved hjælp af knap-
perne til justering af stingbredde 
og stinglængde.

 Stingbredde
 Justér bredden på stingene ved 

hjælp af knapperne til justering af 
stingbredde.

 Stinglængde
 Juster bredden på stingene ved 

hjælp af knapperne til justering af 
stingbredde.
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7. Knap til justering af stinglængde
Når du vælger et sting, indstiller sy-
maskinen automatisk den anbefalede 
stinglængde (automatisk position).

Hvis der er behov for at justere den for-
udindstillede stinglængde, når stinget 
er valgt, skal du trykke på indstillings-
knappen " " for at gå til stinglængden.

Tryk på knappen "–" for at gøre sting-
længden kortere.. Tryk på knappen "+ 
" for at gøre stingene længere. Sting-
længden kan justeres mellem "0,0-4,5". 
Visse sting har begrænset længde.
Når indstillingen er indstillet til den 
automatiske position, blinker tallet tre 
gange på displayet.

Valg af sting
Når INDSTILLINGEN er indstillet til 
mønster, skal du trykke på knapperne 
til justering af stinglængde "+" eller "–" 
for et tal mellem 0-8.
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8. Knap til justering af stingbredde
Når du vælger et sting, indstiller sy-
maskinen automatisk den anbefalede 
stingbredde (automatisk position).

Hvis der er behov for at justere den 
forudindstillede stingbredde, når 
mønsteret er valgt, skal du trykke på 
indstillingsknappen " " for at gå til 
stingbredden.

Tryk på knappen "–" for et smallere 
sting. Tryk på knappen "+" for et bre-
dere sting. Stingbredden kan justeres 
mellem "0,0-7,0". Visse sting har be-
grænset stingbredde.
Når indstillingen er i den automatiske 
position, blinker nummerdisplayet tre 
gange.

Valg af sting
Når INDSTILLINGEN er indstillet til 
stingvalg, skal du trykke på knapperne 
til justering af stingbredde "+" eller "–" 
for at skifte mellem indstillingerne 0-9.
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9. Knapper til direkte mønstervalg
Du kan åbne de mest anvendte møn-
stre ved hjælp af knapperne til direkte 
mønstervalg.
Knapperne til direkte valg kan benyttes 
med alle indstillinger.

Lydknap
Slå alarm fra: 
Trykke på lydknappen i to sekunder. 
Når du hører et kort bip fra maskinen, 
er lyden slået fra.
Slå alarm til:
 Når maskinen er i lydløs tilstand, skal 
du holde knappen nede i to sekunder, 
hvorefter den giver to korte bip for at 
fortælle dig, at lyden nu er slået til.
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Nyttige færdigheder
Herunder beskrives forskellige måder at opnå bedre resultater for dit syarbejde på. 
Kig på disse tips, når du syr.
Der bør sys en prøve med stoffet. Afhængig af stoftype og de sting, der skal sys, 
opnås de ønskede resultater muligvis ikke.
Til prøvesyning skal du bruge det samme stof og den samme tråd, som du skal 
bruge til dit syarbejde, og kontrollere trådspændingen samt længden og bredden på 
stingene.
Da resultaterne varierer, afhængig af typen af sting og antallet af lag af stof, der sys i, 
skal prøvesyningen udføres på samme måde, som du vil udføre dit syarbejde.

1. Stands symaskinen, når du kommer 
til et hjørne.

2. Sænk nålen ned i stoffet.
3. Løft trykfoden.
4. Brug nålen som omdrejningspunkt, 

og drej stoffet.
5. Sænk trykfoden, og begynd at sy 

igen.

Sådan syr du hjørner

Skift syretning en smule for at sy rundt 
om buen.

Sådan syr du buer

Når du syr rundt om en bue med zig-
zagsting, skal du vælge en kortere 
stinglængde for at opnå et finere sting.
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Kør trådføreren til dens øverste positi-
on, løft trykfoden, og fjern stoffet.
Før begge tråde ud på siden af frontpla-
den og ind i trådskæreren. Træk ned i 
trådene for at klippe dem over. 

 Trådklipper

Sådan klipper du tråden 
over

1

Ved syning i tynde stoffer kan stinge-
ne blive en smule skæve i forhold til 
hinanden, eller stoffet føres muligvis 
ikke korrekt frem. Hvis det sker, skal du 
anbringe tyndt papir eller stabiliserende 
materiale under stoffet og sy det sam-
men med stoffet. Riv det overskydende 
papir af, når du er færdig med at sy.

 Stabiliserende materiale eller papir

Sådan syr du i tynde stoffer

1

Ri stofstykkerne sammen, og sy deref-
ter uden at strække stoffet.

 Rining

Sådan syr du i strækstoffer

1

Den sorte knap på højre side af trykfo-
den låser trykfoden i vandret position, 
hvis du trykker knappen ind, inden du 
sænker trykfoden. Dette sikrer jævn 
fremføring i begyndelsen af en søm og 
hjælper, når der sys i flere lag stof.

Sådan syr du i tykke stoffer
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Når du kommer det til sted, hvor stoffet 
er tykkere, skal du sænke nålen og 
løfte trykfoden. Tryk på det yderste af 
trykfoden, tryk den sorte knap ind, og 
sænk derefter trykfoden og fortsæt 
med at sy. 
Den sorte knap udløses automatisk, 
når du har syet nogle få sting.

1

Du kan også anbringe et andet stykke 
stof med samme tykkelse bag på søm-
men eller understøtte trykfoden, mens 
du fører stoffet frem med hånden og syr 
mod den side, der er foldet.

 Pap eller tykt stof
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Lige sting

Sådan justerer du stinglængden
Tryk på ”  –“ på knappen til justering 
af stinglængde for at gøre stinglæng-
den kortere. Tryk på ”+“ på knappen 
til justering af stinglængde for at gøre 
stinglængden længere.
En generel tommelfingerregel er, at 
jo tykkere stof, tråd og nål, jo længere 
skal stingene være.

Indstil symaskinen til lige sting. 
Anbring stoffet under trykfoden med 
stofkanten justeret med sømføreren på 
nålepladen. 

Sænk trykfoden, og træd derefter på 
fodpedalen for at begynde at sy. 

01 02 03 04 05
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Sådan ændrer du nålens position

Indstil mønsteret som vist i figuren.
Knappen til stingbredde bruges også til 
at kontrollere den ubegrænsede nåle-
position for de lige sting.
Den forudindstillede position er “3,5“, 
midterposition. Hvis du trykker på ”  –“ 
på knappen til justering af stingbred-
de, flyttes nålens position til venstre. 
Hvis du trykker på ”+“ på knappen til 
justering af stingbredde, flyttes nålens 
position til højre.

01 02 03 04 05
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Zigzagsting
06 07 08 08

Sådan justerer du stingbredden
Bredden øges, når du trykker på knap-
pen "+" til justering af stingbredden fra 
"0,0-7,0". 
Bredden kan reduceres i alle mønstre.

Sådan justerer du stinglængden
Tætheden på zigzagstingene øges, når 
indstillingen af stinglængden nærmer 
sig "0,3".
Pæne zigzagsting opnås sædvanligvis 
ved "2,5" eller derunder. 
Meget tætte zigzagsting kaldes også 
satinsting.
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Stræksting

Lige sting bruges til at give tredobbelt 
styrke til stræksømme og slidstærke 
sømme.

Lige stræksting

Tredobbelt zigzag-stræksting er vel-
egnede til faste stoffer, såsom denim, 
poplin, lærred, osv.

Zigzag

1

2

03 04

08

Brug dette sting med stikket trikotstof og 
andre strækbare stoffer. Stingene giver 
dine søm mulighed for at strække sig 
uden at tråden brækker. 
Gode til lette til trævlede stoffer og strik-
stoffer. Gode til at sy slidstærke stoffer, 
såsom denim, sammen.
Disse sting kan også bruges som deko-
rative topsting.

 Lige stræksting
 Lige sting
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Sådan syr du i strækstoffer og elastikbånd
Når der sættes elastikbånd på ærmeopslag eller taljelinjen på et stykke tøj, bliver 
de endelige dimensioner dem på elastikbåndet. Derfor er det vigtigt at bruge den 
korrekte længde elastikbånd.

Sy elastikbåndet fast på stoffet, mens 
du strækker det, så det har samme 
længde som stoffet.
Mens du trækker stoffet bag trykfoden 
med din venstre hånd, skal du bruge 
din højre hånd til at trække i stoffet på 
den stift, der er nærmest den forreste 
del af trykfoden.

2

1

2.0~3.0

07

2.5~5.0

Fastgør elastikbåndet til stoffet et par 
steder, og sørg for, at båndet sidder ens 
på stoffet.

 Elastikbånd
 Stift

Bemærk
Når du syr, skal du sørge for, at nålen ikke 
kommer i kontakt med eventuelle stifter, da 
den ellers kan bøje eller knække.
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2.0~3.0

07 11

2.5~5.0

Kastesting
Syning med kastesting langs kanten af stoffet forhindrer, at det trævler.

Sæt trykfoden til kastesting på.

Sy i stoffet med stoffets kant mod føre-
ren på trykfoden til overlock.

 Stedet, hvor nålen rammer
 Fører

Sæt universaltrykfoden på.

Sy kastesting langs kanten af stoffet, 
således at nålen rammer over kanten af 
stoffet på retsiden.
1 Stedet, hvor nålen rammer

Sådan bruger du trykfoden 
til kastesting

Sådan bruger du universal-
trykfoden

2.0~3.0 5.0~7.0

06 09

1

2

1
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Skjult søm
Fastgør den nederste del af nederdele og bukser med en skjult søm. Dette sting kan 
ikke ses på retsiden af stoffet.

1 1

2 23

1.0~2.0

13 15

2.5~4.0

3

2

1

1

2

10: Skjult søm/lingeri i faste stoffer.
11: Skjult søm i strækstoffer.
Fold stoffet som vist med bagsiden 
opad.
Sy først med kastesting som vist på 
billedet til venstre.

Bemærk
Det kræver øvelse at sy skjult søm. Sy 
altid en prøve først.

 5 mm
 Bagside

 Kastesting

Sy langsomt, mens du forsigtigt fører 
stoffet langs kanten af føreren.

Drej stoffet rundt.
 Bagside
 Retside

Anbring stoffet under trykfoden. Drej hånd-
hjulet fremad, indtil nålen drejer helt til ven-
stre. Den bør kun trænge igennem folden 
på stoffet. Hvis det ikke er tilfældet, skal 
stingbredden justeres i overensstemmelse 
dermed. Juster føreren ved at dreje grebet, 
så føreren lige hviler mod folden.

 Greb
 Fører

 Stedet, hvor 
nålen rammer
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Knaphulssting
Knaphuller kan tilpasses til knappens størrelse.
Ved strækstof eller tyndt stof anbefales det at bruge stabiliserende materiale for at få 
en bedre finish på knaphullet.

20:  Til tyndt eller mellemtykt stof
21:  Til tyndt eller mellemtykt stof
22:  Til jakkesæt eller overfrakker

20

21

22

Markér knaphullets placering på stoffet.
Den maksimale knaphulslængde er 
3 cm (1 3/16 tommer). (Samlet diameter 
+ knappens tykkelse)

Sæt knaphulstrykfoden på, og træk 
derefter pladen, der holder knappen på 
plads, ud, og sæt derefter knappen i. 
Knaphullets størrelse bestemmes af 
den knap, der sættes i knappladen.
Tråden skal passere gennem hullet i 
trykfoden og derefter placeres under 
trykfoden.

Bemærk
Inden du syr knaphul i dit arbejde, bør 
du øve dig på en lap af samme type 
stof.
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1

Vælg knaphulssting. 
Justér stingbredden og stinglængden til 
den ønskede bredde og tæthed.
Anbring stoffet under trykfoden, således 
at den forreste del af knaphulsmarkerin-
gen er lige ud for midterlinjen på knaphul-
strykfoden.

 Startpunkt

Bemærk
Før forsigtigt stoffet frem med hånden.
Inden symaskinen stopper, syr den 
automatisk et fæstesting, når knaphul-
let er syet.

Træk knaphulsgrebet helt ned, og 
placer det bag beslaget på knaphul-
strykfoden.

Hold let fast i overtråden, og begynd 
at sy. 
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Hæv trykfoden, og klip tråden. Hvis du 
vil sy over det samme knaphul, skal du 
hæve trykfoden (den vender tilbage til sin 
oprindelige position).
Når du er færdig med at sy knaphuls-
sting, skal du løfte knaphulsgrebet, indtil 
det stopper.

Spræt knaphullet op, og pas på ikke at 
sprætte for mange sting op i hver side. 
Sæt en nål ved trensestinget, så du ikke 
sprætter for meget op.

Bemærk
Når du sprætter knaphullet op med op-
sprætteren, må du ikke anbringe dine 
hænder i skæreretningen, da det kan 
medføre skader.

20

21

22

* Som vist sys knaphuller fra den forreste del af trykfoden mod den bagerste.
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Når du syr i knaphuller i strækstof, skal 
du hægte en tyk tråd eller snøre under 
knaphulstrykfoden.

Sæt knaphulsfoden på, og hægt mø-
beltråden bagpå trykfoden. 
Før de to ender af møbeltråden op 
foran trykfoden, sæt dem i rillerne, og 
bind dem midlertidigt fast. Sænk trykfo-
den, og begynd at sy.
Indstil stingbredden, så den svarer til 
diameteren på møbeltråden.

Når du er færdig med at sy, skal du 
trække forsigtigt i møbeltråden og klip-
pe det overskydende af.

Sådan syr du knaphul i 
strækstoffer

Bemærk
Det anbefales, at du bruger vliseline på 
bagsiden af stoffet.
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Sådan syr du knapper i

1

1

2.5~4.5

06

Udskift trykfoden med knaphulstrykfoden.

Flyt vælgeren til trykfoden med gribefod for 
at sænke fremførerne. 

 Sænket position

Anbring arbejdet under trykfoden. Placer 
knappen i den ønskede position, sænk 
trykfoden.
Vælg zigzag-mønster. Juster stingbredden 
til ”2,5-4,5“ i henhold til afstanden mellem 
de to huller i knappen.
Drej håndhjulet for at kontrollere, at nålen 
går sikkert igennem hullet i venstre og 
højre side på knappen.

Hvis der kræves en trådhals, skal du an-
bringe en stoppenål over knappen og sy.
Træk enden af overtråden om på bagsi-
den af stoffet, og fastgør den med under-
tråden.

Ved knapper med fire huller skal du først 
sy de to forreste huller og derefter skub-
be arbejdet fremad og sy de to bagerste 
huller.

Bemærk
Flyt vælgeren til trykfoden med gribefod 
for at hæve fremførerne, når du er færdig 
med at sy.

 Hævet position
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Stoppesting

Ri det øverste og det nederste stof 
sammen. 
Vælg nålens position. Sænk trykfoden 
over midten af flængen. 

 Risting

Træk knapholderen helt bagud. 
Indstil fremføreren på knaphulstrykfoden 
til den ønskede længde.

Størrelsen på en stoppecyklus varierer.
Den maksimale stinglængde er imidler-
tid 2,6 cm (1 tomme), og den maksimale 
stingbredde er 7 mm (9/32 tomme).

 Syningens længde
 Syningens bredde

23

1

1

2

Du kan redde et stykke tøj, hvis du stopper et mindre hul eller en flænge, før de bliver 
større. Vælg en tynd tråd i en farve, der matcher dit stykke tøj så godt som muligt.
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Placer stoffet, således at nålen er 2 mm 
(1/16“) foran det sted, der skal stoppes, og 
sænk derefter grebet til trykfoden. 
Før du sænker trykfoden, skal du holde om-
kring tippen forrest på trykfoden til dekorati-
ve sting med din venstre hånd (dette holder 
den lige). Sænk derefter grebet til trykfoden 
med din højre hånd, så du kan opnå det 
perfekte resultat.

1

Før overtråden ned gennem hullet i tryk-
foden. 
Træk knaphulsgrebet ned. 
Knaphulsgrebet er placeret bag beslaget 
på knaphulstrykfoden. 
Hold forsigtigt overtråden i din venstre 
hånd, og begynd at sy.

Som vist sys stoppesting fra den forre-
ste del af trykfoden mod den bagerste.

Hvis syningens omfang er for stort til 
at sy, anbefaler vi, at du syr flere gan-
ge (eller syr på tværs) for at opnå det 
bedste resultat.

Bemærk
Hvis stoffet ikke føres frem, fordi det er 
for tykt, kan du øge stinglængden.
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Sådan syr du lynlås i
Denne trykfod kan indstilles til at sy på hver side af lynlåsen. Kanten af trykfoden 
styrer lynlåsen for at sikre, at den sys lige i.

1.0~3.0

01

3.5

OBS: 
Lynlåstrykfoden må kun bruges til at sy 
lige sting. Hvis der sys andre mønstre, 
kan nålen ramme trykfoden og bøje.

Sådan syr du en centreret 
lynlås i

- Placer retsiderne af stofferne sam-
men. Sy en søm nederst 2 cm fra 
kanten af lynlåsens stopposition. Sy 
nogle få sting baglæns for at låse trå-
den. Øg stinglængden til maksimum, 
indstil trådspændingen til under 2, og 
ri langs stoffets længde.

- Åbn sømrummet.  Placer lynlåsen 
med forsiden nedad på sømrummet 
og med tænderne mod sømlinjen. Ri 
lynlåsen i.

 2 cm
 5 mm
 Bagudsyning 
 Risting
 Bagside 

- Sæt lynlåstrykfoden på. Sæt højre 
side af trykfodens pind i holderen, 
når du syr venstre side af lynlåsen i.

- Sæt venstre side af trykfodens pind 
i holderen, når du syr højre side af 
lynlåsen i. 

2

1

3

4

5 5

4
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- Syning rundt om lynlåsen
- Fjern ristingene, og pres.

Bemærk
Når du syr, skal du sørge for, at nålen 
ikke kommer i kontakt med lynlåsen, da 
den ellers kan bøje eller knække.

2

1 3

4

5

6

- Placer retsiderne af stofferne sam-
men. Sy en søm nederst 2 cm fra 
kanten af lynlåsens stopposition. Sy 
nogle få sting baglæns for at låse. Øg 
stinglængden til maksimum, indstil 
trådspændingen til under 2, og ri 
langs stoffets længde.

- Fold sømrummet tilbage mod ven-
stre. Buk højre sømrum for at danne 
en fold på 3 mm.

Sådan syr du en lynlås i 
siden i

 2 cm
 5 mm
 3 mm
 Bagudsyning
 Risting
 Bagside
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- Sæt lynlåstrykfoden på. Sæt højre 
side af trykfodens pind i holderen, 
når du syr venstre side af lynlåsen i. 
Sæt venstre side af trykfodens pind 
i holderen, når du syr højre side af 
lynlåsen i.

- Sy lynlåsen fast i stoffet med de eks-
tra 3 mm (1/8 tomme), startende fra 
basen af lynlåsen. Ca. 5 cm (2 tom-
mer) fra slutningen af lynlåsen skal 
du stoppe med at sy, løfte trykfoden, 
åbne lynlåsen og fortsætte med at sy.

- Vend retsiden af stoffet udad, sy på 
tværs af den nederste del af lynlåsen 
og i højre side af lynlåsen.

- Stop ca. 5 cm (2 tommer) fra toppen 
af lynlåsen. Fjern ristingene, og åbn 
lynlåsen. Sy den resterende del af 
sømmen.
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Sådan syr du satinsting

Brug trykfoden til satinsting til syning af 
satinsting og dekorative sting. Denne fod 
har en fuld fordybning på undersiden, 
hvilket gør det nemt at sy over tætte 
zigzagsting og fremføring af stoffet.
Hvis du vil sy efter mønstre med satin-
sting eller dekorative sting, kan du juste-
re længden og bredden på mønstrene 
ved at trykke på knapperne til justering 
af stinglængde og -bredde. Eksperimen-
tér med lapper først, indtil du opnår den 
ønskede længde og bredde.

Bemærk
Når du syr i meget tynde stoffer, an-
befales det, at du bruger vliseline på 
bagsiden af stoffet.

2524 29 32312726 28 3006

3433 383635 37 39
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Sådan syr du sammen
Trykfoden til sammensyning bruges til at sy stoffer sammen. Ideel til tøj og bolig-
indretning. Fungerer bedst i mellemtykke stoffer.

- Indstil mønstervælgeren til lige sting.

- Løsn trådspændingen på overtråden, 
således at undertråden ligger på 
undersiden af materialet.

- Sy en enkelt række (eller mange 
rækker) med lige sting.

- Træk i undertråden for at samle 
materialet.

4.0

01

3.5
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Smocksyning
De dekorative sting, der skabes ved at sy eller brodere over samlingerm kaldes 
"smocksting".
De bruges til at dekorere forsiden af bluser eller ærmeopslag. Smockstingene giver 
stoffet tekstur og elasticitet.

Øg stinglængden til maksimum,ind-
stil trådspændingen til under 2. Brug 
universaltrykfoden til at ri linjer på 1 cm 
(3/8 tomme) i det område, der skal ries 
med smocksting.

 1 cm (3/8 tomme) 
 Rining

Reducer trådspændingen, om nødven-
digt, og sy dekorativt mønster mellem 
de lige sømme. 

Træk riningen ud.

1

2

1

Hæft trådene langs én kant. 
Træk i undertråden, og fordel sam-
lingerne jævnt. Fastgør tråden i den 
anden ende.

 Undertråd

18 19
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Stopning, brodering og syning af mono-
gram

Fjern trykfoden og trykfodsholderen.
Tegn den ønskede tekst eller det ønskede 
design på retsiden af stoffet.
Stræk stoffet så fast ud som muligt i brode-
rirammen.
Anbring stoffet under nålen. Sørg for, at 
trykfoden er i nederste position.
Drej balancehjulet mod dig selv for at bringe 
undertråden op gennem stoffet. Sy nogle få 
fæstesting ved udgangspunktet.
Hold rammen i begge hænder med tommel- 
og pegefingeren samtidig med, at du trykker 
materialet med langemand og ringfingeren 
og understøtter ydersiden af rammen med 
lillefingeren.

1

Flyt vælgeren til trykfoden med gribe-
fod for at sænke fremførerne. 

 Sænket position

3.5

01 06

1

Bemærk
Pas på, fingrene ikke kommer i kontakt med 
bevægelige dele, især nåle.
Flyt vælgeren til trykfoden med gribefod for 
at hæve fremførerne, når du er færdig med 
at sy.

 Hævet position

Sådan gør du klar til brode-
ring og syning af monogram

* Broderiramme medfølger ikke.
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Stopning
Sy først rundt om kanten af hullet (for 
at fastgøre trådene). Sy hen over hullet 
i en konstant og fortsat bevægelse fra 
venstre mod højre. 

Drej arbejdet 1/4, og sy over de første 
sting ved at flytte arbejdet langsomt 
hen over hullet for at adskille trådene 
og undgå store huller mellem dem.

Bemærk
Frihåndsstopning sker uden symaski-
nens interne fremføringssystem. Stof-
fets bevægelse kontrolleres af opera-
tøren. Det er nødvendigt at koordinere 
syhastigheden og stoffets bevægelse.

Brodering
Sy langs omridset af designet, mens du 
bevæger broderirammen. Sørg for at sy 
med konstant hastighed.

Udfyld designet fra omridset mod den 
inderste del. Hold stingene tæt sam-
men.
Du får længere sting ved at bevæge 
rammen hurtigere og kortere sting ved 
at bevæge rammen langsommere.
Fastgør med fæstesting i slutningen af 
designet.
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Sådan syr du monogram
Sy med en konstant hastighed, mens 
du bevæger broderirammen langs 
teksten.

Når teksten er syet, skal du sikre den 
med fæstesting i slutningen af designet.
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Sådan påsætter du kant-/
quiltningsføreren

Sæt kant-/quiltningsføreren i trykfods-
holderen som vist, og indstil den ønske-
de afstand.

Sy den første række, og sy derefter 
de efterfølgende rækker, hvor føreren 
kører langs den forrige række af sting.

Quiltning 
Det kaldes "quiltning", når et stykke vat placeres mellem to stykker stof.
Det øverste lag stof udformes sædvanligvis af flere sammensatte stykker stof i 
geometriske forme.

3.0~4.0

01 03

3.5
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Sådan syr du stofstykker 
sammen

Patchworksyning

Anbring de to stykker stof med retsiden 
mod hinanden, og sy med lige sting.
Sy stofstykkerne sammen med et søm-
rum på 1/4 tomme.

Sy med siden af trykfoden lige ud for 
kanten på stoffet.

Anbring de to stykker stof med retsiden 
mod hinanden, og sy med lige sting. 
Åbn sømrummet, og pres det fladt.

Anbring midten af trykfoden på de 
sammensatte stofstykkers sømlinje, og 
så over sømmen.

1/4"

1.0~3.0

01

3.5

17 18 19 42

60



Applikering 

Klip applikationen ud, og ri den på 
stoffet.
Sy langsomt rundt om kanten af desig-
net.

 Rining

Klip det overskydende materiale uden 
for stingene af. Sørg for ikke at klippe 
stingene.
Fjern ristingene.

1

Applikering

1.0~3.0

06

3.5~5.0
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Fagotsting
Syning på tværs af en åben søm kaldes "fagotsting". De bruges på bluser og bør-
netøj. Dette sting er mere dekorativt, når der anvendes en tykkere tråd.

- Adskil de foldede kanter på stofstyk-
kerne med et mellemrum på 4 mm 
(3/16 tomme) og ri dem på et stykke 
tyndt papir eller stabiliserende mate-
riale, der kan opløses i vand.
 4 mm (3/16 tomme)
 Tyndt papir eller stabiliserende mate-

riale, der kan opløses i vand
 Risting

- Juster midten af trykfoden med mid-
ten af de to stykker stof, og begynd 

at sy.
- Fjern papiret, når du er færdig med 

at sy.

3

1

2

17
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Muslingesting
Det bølgeformede, gentagne mønster, der ligner skaller, kaldes "muslingesting". 
Det bruges til at dekorere kraven på bluser og kanten på strikketøj.

Sy langs kanten af stoffet. Sørg for ikke 
at sy direkte i kanten af stoffet.
Anvend spraystivelse på stoffet og pres 
det med et varmt strygejern, inden der 
sys, for at opnå bedre resultater,.

Klip langs stingene, og pas på ikke at 
klippe i stingene.

Muslingekant53 26
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Advarselsfunktion

Skub spoleviklerens pind tilbage til 
venstre. 
Hvis du trykker på en knap på maski-
nen, når spolen er fuld eller spolevik-
lerens pind er i den rigtige position, 
bipper maskinen tre gange som en 
advarsel.
Skub spoleviklerens pind tilbage til 
venstre.
Der er problemer med symaskinen
Den animerede meddelelse viser, at 
tråden er snoet eller sidder i klemme, 
og at håndhjulets akse ikke kan dreje. 
Gennemse "Fejlfinding" for at finde 
en løsning. Når problemet er løst, kan 
maskinen sy igen.

Der høres en advarselslyd:
- Når symaskinen fungerer korrekt: 1 bip.
- Når symaskinen ikke fungerer korrekt: 3 korte bip.
- Når der er problemer med symaskinen, og den ikke kan sy: 3 korte bip.
Det betyder, at tråden er snoet eller sidder i klemme, og at håndhjulets akse ikke 
kan dreje. Gennemse "Fejlfinding" for at finde en løsning. Når problemet er løst, 
kan maskinen sy igen.

Bemærk
Kontakt din lokale forhandler, hvis problemet stadig ikke er løst.

OBS: 
Hvis tråden sidder fast inde i krogen under syning, hvilket forhindrer nålen i at 
bevæge sig, og du forsætter med at træde på fodpedalen, afbryder sikkerheds-
kontakten symaskinen helt. For at starte symaskinen igen skal du dreje tænd/
sluk-knappen til positionen SLUKKET og derefter TÆNDE igen.
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Vedligeholdelse

Sådan rengør du skærmen
Hvis frontpanelet er snavset, skal du 
tørre det af med en blød, tør klud. 
Undlad at bruge organiske opløsnings- 
eller rengøringsmidler.

Sådan rengør du symaskinens overflade
Hvis symaskinens overflade er snavset, skal du opbløde en klud let i mildt rengø-
ringsmiddel, vride kluden godt og derefter tørre overfladen af. Herefter skal tørre 
overfladen af igen med en tør klud.

OBS: 
Træk stikket ud af stikkontakten, inden du rengør skærmen eller symaskinen, da det 
ellers kan medføre personskade eller elektrisk stød.

OBS: 
Denne maskine er udstyret med en100 mW LED-lampe. Kontakt den nærmeste 
autoriserede forhandler, hvis der er brug for at udskifte lampen.
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Fjern dækpladen til spolen og spolen.

Fjern nålen, trykfoden og trykfodshol-
deren.   
Fjern skruerne, der holder stingpladen, 
og fjern stingpladen.

Rengør fremføreren og spolehuset med 
en børste eller med en blød, tør klud.

Sådan rengør du griberen
Hvis fnug og trådrester har hobet sig op i griberen, vil dette påvirke betjeningen af 
symaskinen. Kontrollér stingmekanismen regelmæssigt, og rengør om nødvendigt.

OBS: 
Tag symaskinen ud af stikkontakten, inden du udfører vedligehold.
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Fejlfinding
Kontrollér følgende, inden du kontakter en tekniker. Kontakt det sted, du har købt symaski-
nen, eller din nærmeste, autoriserede forhandler, hvis problemet fortsætter.

Problem Årsag Afhjælpning Reference

Overtråden 
knækker

1. Symaskinen er ikke trådet 
rigtigt. 1. Tråd maskinen igen. 14

2. Trådspændingen er for 
stram.

2. Reducer trådspændingen 
(lavere tal). 23

3. Tråden er for tyk til nålen. 3. Vælg en større nål. 19

4. Nålen er ikke sat rigtigt i. 4. Tag nålen ud, og sæt den i igen 
(den flade side skal vende bagud). 18

5. Tråden er vundet om spole-
pinden.

5. Tag rullen ud, og rul tråden på 
rullen. 14

6. Nålen er beskadiget. 6. Udskift nålen. 18

Undertråden 
knækker.

1. Spolehuset er ikke sat 
korrekt i.

1. Tag spolehuset ud, sæt det i 
igen, og træk i tråden. Tråden skal 
køre nemt.

13

2. Spolehuset er trådet forkert. 2. Kontrollér både spole og 
spolehus. 13

Sting springes 
over.

1. Nålen er ikke sat rigtigt i. 1. Tag nålen ud, og sæt den i igen 
(den flade side skal vende bagud). 18

2. Nålen er beskadiget. 2. Sæt en ny nål i. 18
3. Der er brugt en forkert stør-
relse nål.

3. Vælg en nål, der passer til 
tråden. 19

4. Fodpedalen er ikke fastgjort 
korrekt.

4. Kontrollér, og sæt den korrekt 
på. 21

5. Symaskinen er ikke trådet 
rigtigt. 5. Tråd maskinen igen. 14

Nåle knækker

1. Nålen er beskadiget. 1. Sæt en ny nål i. 18

2. Nålen er ikke sat rigtigt i. 2. Sæt nålen korrekt i (den flade 
side skal vende bagud). 18

3. Forkert nålestørrelse til 
stoffet.

3. Vælg en nålestørrelse, der 
passer til tråd og stof. 19

4. Der er sat en forkert trykfod 
på. 4. Vælg den korrekte trykfod. -

5. Skruen til nåleklemmen er 
løs.

5. Brug skruetrækkeren til at 
løsne skruen. 18

6. Den trykfod, der er sat på, 
passer ikke til den type sting, 
du vil sy.

6. Sæt den trykfod på, der passer 
til den type sting, du vil sy. -

7. Overtrådens trådspænding 
er for stram.

7. Løsn overtrådens trådspæn-
ding. 23
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Problem Årsag Afhjælpning Reference

Løse sting.

1. Symaskinen er ikke trådet 
rigtigt. 1. Kontrollér trådningen. 14

2. Spolehuset er ikke trådet 
korrekt. 2. Tråd spolehuset som vist. 13

3. Kombinationen af nål/stof/
tråd er ikke korrekt.

3. Nålestørrelsen skal passe til 
stof og tråd. 19

4. Trådspændingen er ikke 
korrekt. 4. Korrigér trådspændingen. 23

Sømmen folder 
eller rynker

1. Nålen er for tyk til stoffet. 1. Vælg en tyndere nål. 19
2. Stinglængden er forkert. 2. Justér stinglængden igen. 30
3. Trådspændingen er for 
stram. 3. Løsn trådspændingen. 23

Sømmen rynker

1. Nålens trådspænding er for 
stram. 1. Løsn trådspændingen. 23

2. Nålen er ikke trådet rigtigt. 2. Tråd maskinen igen. 14
3. Nålen er for tung til det stof, 
der sys i.

3. Vælg en nålestørrelse, der 
passer til tråd og stof. 19

4. Stinglængden er for lang til 
stoffet. 4. Gør stinglængden kortere. 30

5. Hvis du syr i tyndt stof. 5. Sy med et stabiliserende mate-
riale under stoffet. 34

Mønstrene er 
forvredne

1. Der er brugt en forkert 
trykfod. 1. Vælg den korrekte trykfod. -

2. Nålens trådspænding er for 
stram. 2. Løsn trådspændingen. 23

Symaskinen 
blokerer

1. Tråden sidder fast i griberen. Fjern overtråden og spolehuset, 
drej håndhjulet tilbage og frem, og 
fjern trådresterne.

662. Fremførerne er fyldt med 
fnug.

Symaskinen 
larmer

1. Fnug eller olie har ophobet 
sig på griberen eller nålestan-
gen.

1. Rengør griberen og fremføre-
ren. 66

2. Nålen er beskadiget. 2. Udskift nålen. 18
3. Der kommer en let summen-
de lyd fra motoren. 3. Normal. -

4. Tråden sidder fast i griberen.
Fjern overtråden og spolehuset, 
drej håndhjulet tilbage og frem, og 
fjern trådresterne.

665. Fremførerne er fyldt med 
fnug.
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Kassér ikke elektrisk udstyr sammen med husholdningsaffald, aflever det på en 
genbrugsplads. 
Kontakt de lokale myndigheder for at få mere at vide om de mulige afleverings-
steder.
Hvis elektrisk udstyr bortskaffes på lossepladser, kan farlige stoffer lække ud 
i grundvandet og komme i kontakt med fødekæden, hvilket er skadeligt for dit 
helbred og dit velbefindende.
Når gammelt udstyr udskiftes med nyt, er forhandleren juridisk forpligtet til at 
tage dit gamle udstyr tilbage og kassere det gratis.

Bortskaffelse

Problem Årsag Afhjælpning Reference

Ujævne sting, 
ujævn fremfø-
ring

1. Tråden er af dårlig kvalitet. 1. Brug en tråd af bedre kvalitet. 19

2. Spolehuset er trådet forkert. 2. Fjern spolehuset og tråden, og 
isæt dem korrekt. 13

3. Der er blevet trukket i stoffet.
3. Træk ikke i stoffet, mens du 
syr, men lad maskinen føre stoffet 
frem.

-

Symaskinen 
virker ikke.

1. Symaskinen er ikke tændt. 1. Tænd symaskinen. 8
2. Trykfodsarmen er hævet. 2. Sænk trykfodsarmen. 20
3. Symaskinen er ikke sluttet 
til strøm. 3. Sæt stikket i stikkontakten. 8
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