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Nätanslutning
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LÄR KÄNNA DIN MASKIN
Den här delen av instruktionsboken ger dig en översikt av symaskinen,
dess tillbehör och sömmar.
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TILLBEHÖRSLÅDA
Tillbehörslådan har specialutrymmen för pressarfötter och
spolar samt plats för nålar och andra tillbehör. Förvara
tillbehören i tillbehörslådan så har du dem alltid nära till
hands.
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TILLBEHÖR SOM INGÅR - men inte visas på bild












0MXNYDUDDWWODGGDQHU
6N\GGVKXY VLWWHUSnPDVNLQHQYLGOHYHUDQV
6D[
Fotreglage
Nätsladd
Nålar
%URGpUWUnG
Tyg och mellanlägg
'(6,*1(5723$=™ 6DPSOHU%RRN
Garantikort
0LNURÀEHUGXN

PRESSARFÖTTER
7

Standardfot A
6LWWHUSnPDVNLQHQYLGOHYHUDQV'HQKlUSUHVVDUIRWHQDQYlQGVIUDPI|UDOOWI|UUDNV|PRFK
VLFNVDFNPHGVW\JQOlQJG|YHU

7

Dekorsömsfot B
$QYlQGGHQKlUSUHVVDUIRWHQQlUGXV\UWlWVLFNVDFN VDWLQV|P PHGHQVW\JQOlQJGXQGHUPP
HOOHUGHNRUV|PPDU6SnUHWSnXQGHUVLGDQDYSUHVVDUIRWHQlUNRQVWUXHUDWI|UDWWSUHVVDUIRWHQVND
glida smidigt över sömmarna.

7

Knapphålsfot C
För manuella knapphål. Den här pressarfoten har en mätskala så att du kan avgöra längden
SnNQDSSKnOHW0LWWOLQMHQlUPPIUnQW\JNDQWHQ'HWYnVSnUHQSnXQGHUVLGDQJ|UDWW
pressarfoten glider smidigt över knapphålsstolparna. Fingret på pressarfotens baksida håller
LOlJJVWUnGHQRPVnGDQDQYlQGVWLOOknapphålen.
Blindsömsfot D
Den här pressarfoten används för blindsöm. Innerkanten på foten leder tyget. Pressarfotens
högertå är utformad för att löpa längs fållkanten.

7

Blixtlåsfot E
Den här pressarfoten kan snäppas fast till höger eller vänster om nålen. På så sätt går det lätt att
V\OlQJVEnGDVLGRUQDDYEOL[WOnVHWbQGUDQnOSRVLWLRQHQWLOOK|JHUHOOHUYlQVWHUI|UDWWV\QlUPDUH
EOL[WOnVWlQGHUQDHOOHUI|UDWWWlFNDVW|UUHVQRGGDU
7
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Glidfot H
Den här pressarfoten har en beläggning på undersidan som gör det lätt att sy i svårmatade
material. Den används vid sömnad i VNXPYLQ\Oplast eller skinn för att undvika att materialet
fastnar under pressarfoten.

Kantsömsfot J
Den här pressarfoten används för att överkasta och V\LKRS|YHUNDVWDWH[I|UV|PPDUPHG
HQVW\JQEUHGGSnRFKPP6W\JQHQELOGDVRYDQI|UVWLIWHWYLONHWPRWYHUNDUDWWW\JHW
drar ihop sig i kanten.
Brodérfot R
Den här pressarfoten används för IULKDQGVEURGHULQJTXLOWQLQJV|PQDGRFKEURGHULHUI|U
båge.

7

Automatisk knapphålsmätare
$QVOXWWLOOPDVNLQHQRFKDQJH|QVNDGNQDSSKnOVOlQJGI|UDWWV\likadana knapphål i ett
moment. Mittmarkeringen är 15 mm från tygkanten.

Självhäftande glidplattor
$QYlQGVPHGpressarfot C/den automatiska knapphålsmätaren vid sömnad av knapphål på
SODVWEHODJWW\Jskinn etc.
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SÖMMAR
A – Nyttosömmar
6|PPDUI|UNOlGV|PQDGRFKODJQLQJ
Söm
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Söm
nr

Sömnamn

Pressarfot

1

5DNV|P
nålen i mittläge

$%

)|UDOODW\SHUDYV|PQDG9lOMEODQGROLNDQnOSRVLWLRQHU

2

(ODVWLVNV|PQnOHQ
i vänsterläge

$%

För sömmar i trikå och elastiska tyger.

3

)|UVWlUNWUDNV|P
nålen i mittläge

$%

)|UV|PPDUVRPXWVlWWVI|URUGHQWOLJDSnIUHVWQLQJDU([WUDI|UVWlUNWV|P$QYlQGVI|UDWWI|UVWlUND
RFKNDQWVWLFNDWUlQLQJVNOlGHU9LGNDQWVWLFNQLQJ|NDVW\JQOlQJGHQRFKÁ\WWDQnOHQWLOOQnJRQDYGH
29 olika positionerna.

4

Tråckelsöm

$%

)|UKRSIRJQLQJDYWYnW\JVW\FNHQPHGOnQJVW\JQOlQJG9LGNDQWVWLFNQLQJ|NDVW\JQOlQJGHQRFKÁ\WWD
nålen till någon av de 29 olika positionerna.

5

Raksöm
med FIX

$%

%|UMDURFKDYVOXWDUV|PPHQPHGWUnGIlVWQLQJ

6

Rak tråckelsöm

$

7

6LFNVDFN

$%

8

Trestegssicksack

$%+

9

Tvåstegssicksack

$%

10

Överkastningssöm

J

11

Elastisk
överkastningssöm

$%

6\ULKRSRFK|YHUNDVWDUNDQWHULHWWPRPHQW)|UPHGHOWMRFNDWLOONUDIWLJDHODVWLVNDW\JHU

12

Overlocksöm

$%

6\ULKRSRFK|YHUNDVWDUNDQWHULHWWPRPHQW)|UPHGHOWMRFNDHODVWLVNDW\JHU

13

Dubbel overlock

$%

6\ULKRSRFK|YHUNDVWDUNDQWHULHWWPRPHQW)|UNUDIWLJDHODVWLVNDRFKNUDIWLJDYlYGDW\JHU

14

Flatlock

$%

$QYlQGVI|UGHNRUInOODU|YHUODSSDQGHV|PPDUVNlUSRFKEDQG)|UPHGHOWMRFNDNUDIWLJDHODVWLVND
tyger.

15

Elastisk osynlig
fållsöm

D

)|URV\QOLJDInOODUSnPHGHOWMRFNDWLOONUDIWLJDHODVWLVNDW\JHU

16

(MHODVWLVNRV\QOLJ
fållsöm

D

)|URV\QOLJDInOODUSnPHGHOWMRFNDWLOONUDIWLJDYlYGDW\JHU

17

8GGNDQW

$%

18

Förstärkt sicksack

%

19

Elastisk söm och
smocksöm

$%

Användning

6lQNPDWDUWlQGHUQD$QYlQGWLOOVDPPDQVPHGIRWUHJODJHWQlUGXWUnFNODULKRSW\JELWDU0DWDIUDP
W\JHWJHQRPDWWÁ\WWDGHWWLOOQlVWDWUnFNHOOlJHQlUSUHVVDUIRWHQK|MV

)|UDSSOLNDWLRQHUVSHWVNDQWQLQJV|PQDGSnEDQGHWF6W\JQEUHGGHQ|NDUOLNDP\FNHWnWYlQVWHUVRP
åt höger.
)|UDWWODJDRFKV\SnODSSDURFKUHVnU3DVVDUI|UWXQQDWLOOPHGHOWMRFNDW\JHU
)|UDWW|YHUNDVWDYlOM|YHUNDVWDLGHQH[NOXVLYD6(:,1*$'9,625™.
För hopfogning av två tygstycken med avslutade kanter samt elastisk rynkning. Också lämplig för
sömnad på spets.

6\ULKRSRFK|YHUNDVWDUNDQWHULHWWPRPHQW)|UWXQQDHODVWLVNDRFKRHODVWLVNDW\JHU

)|UNDQWQLQJV\|YHUNDQWHQSnWXQQDHODVWLVNDW\JHU6\YlYGDW\JHUSnVNUn

För hopfogning av tygstycken kant i kant eller överlappning av skinn. För dekorsömnad.

6\|YHUWYnUDGHUUHVnUEDQGI|UDWWU\QND

6|P

6|P
nummer

6|PQDPQ

Pressarfot

20

Elastisk fogsöm

$%

21

Fagottsöm

$%

22

Träns
PDQXHOO

$%

23

6NlUSKlOOV|P

$

För fastsättning av skärphällor.

24

Trestegssicksack

J

)|U|YHUNDVWQLQJODJQLQJRFKIDVWVlWWQLQJDYODSSDURFKUHVnU/lPSOLJWI|UWXQQDRFKPHGHOJURYD
tyger.

25

/DJQLQJVV|P
IUDPnWRFKEDNnW

$%

/DJDRFKVWRSSDVPnKnOSnDUEHWVNOlGHUMHDQVGXNDURFKDQQDW6\|YHUKnOHWRFKWU\FNVHGDQSn
EDFNPDWQLQJI|UDWWV\ÁHUDODJQLQJVV|PPDURFKVHGDQVWDQQDDXWRPDWLVNW

26

/DJQLQJVV|P
VLGDWLOOVLGD

$%

För lagning av små revor.

27

Tränsat knapphål

$XWRPDWLVN
.QDSSKnO
Pressarfot/C

6WDQGDUGNQDSSKnOI|UGHÁHVWDW\JWMRFNOHNDU

28

.QDSSKnOPHG
rundat slut

$XWRPDWLVN
.QDSSKnO
Pressarfot/C

För blusar och barnkläder.

29

Förstärkt knapphål
SnPHGHOWMRFNWW\J

C

30

6HNHOVNLIWHVNQDSSKnO

31

Rundat knapphål
i sekelskiftesstil

$XWRPDWLVN
.QDSSKnO
Pressarfot/C

)|UKDQGV\WWXWVHHQGHSnWXQQD|PWnOLJDW\JHU

32

6NUlGGDUNQDSSKnO

$XWRPDWLVN
.QDSSKnO
Pressarfot/C

)|UVNUlGGDUV\GGDMDFNRUNDSSRUHWF

33

.QDSSKnOSn
kraftigt tyg

$XWRPDWLVN
.QDSSKnO
Pressarfot/C

Med förstärkta tränsar.

34

Raksömsknapphål
för skinn

$%

För skinn och mocka.

35

.QDSSKnOPHG
SDVVSRDO UDNV|P

$%

0HGH[WUDNOLSSPnQI|UNQDSSKnOPHGSDVVSRDO

36

$XWRPDWLVN
knappsömnad

Ingen pressarfot

37

6Q|UKnO

%

)|UVNlUSVQRGGDUHWF

38

Droppformat
snörhål

%

För spetsar och dekoration.

$QYlQGQLQJ
För överlappande sömmar i trikå. För tygkanal över smal resår.

För hopfogning av två tygstycken med avslutade kanter samt elastisk rynkning.

)|UVWlUNÀFNRUVNMRUW|SSQLQJDUVNlUSKlOORURFKQHGHUGHOHQDYEOL[WOnV

)|UPHGHOWMRFNDRFKNUDIWLJDW\JHU

$XWRPDWLVN
För ett handsytt utseende på tunna och ömtåliga tyger.
.QDSSKnOVIRW& 7LSVgNDOlQJGHQRFKEUHGGHQQlUGXV\UNQDSSKnOSnMHDQV$QYlQGWMRFNDUHWUnG

)|UNQDSSV|PQDG6WlOOLQDQWDOHWVW\JQSnSHNVNlUPHQ

LÄR KÄNNA DIN MASKIN 1:11

A - Nyttosömmar
6|PPDUI|UNOlGV|PQDGRFKODJQLQJ

B - Satinsömmar
För dekorsömnad och applikationer.

1:12

C - Sekelskiftessömmar
)|UKnOV|PVPRFNV|PRFKV|PQDGSnVSHWVDU
band m m. En del sömmar kan sys med vingnål.

D - Quiltsömmar
6|PPDUI|UDOODW\SHUDYTXLOWWHNQLNHU

LÄR KÄNNA DIN MASKIN 1:13

E - Vintage-sömmar
(WWXUYDODYTXLOWV|PPDUVRPSDVVDUI|U
FUD]\SDWFKTXLOWQLQJRFKGHNRUV|PQDG

F - Dekorsömmar
För dekorsömnad.

1:14

G - Specialsömmar
6\VSHFLDOWHNQLNHUEODQGDQQDWNQXWV|PPDURFK
NDQWV|PPDU([WUDWLOOEHK|UNDQEHK|YDV$QYlQG
VQDEEKMlOSHQI|UGHWDOMHUDGLQIRUPDWLRQ

H – Taperingsömmar
Dessa sömmar kan användas vid tapering.

LÄR KÄNNA DIN MASKIN 1:15

ALFABET
Block

Brush Line

Script

Kyrilliska bokstäver och Japanska bokstäver
5\VNDRFKMDSDQVNDDOIDEHW7HFNHQVQLWWHQYLVDVSnV\PDVNLQHQVIlUJSHNVNlUP

1:16
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INSTÄLLNINGAR

Det här avsnittet i instruktionsboken hjälper dig att komma igång med din
symaskin. Lär dig att trä maskinen, spola undertråd, byta nål och pressarfot
samt hur du installerar programvara.

UPPACKNING
 3ODFHUDPDVNLQHQSnHQVWDGLJSODQ\WD7DDY
förpackningen och öppna locket.
2. Ta bort förpackningsmaterialet och fotreglaget.
 0DVNLQHQOHYHUHUDVPHGHQWLOOEHK|UVYlVNDQlWVODGGRFK
fotreglagesladd.
 7RUNDDYPDVNLQHQVlUVNLOWUXQWQnOHQRFKVW\JQSOnWHQ
I|UDWWInERUWHYHQWXHOOVPXWVLQQDQGXE|UMDUV\
Obs! Sy- och brodérmaskinen HUSQVARNA VIKING®
DESIGNER TOPAZ™50 är inställd för att ge bäst
sömnadsresultat vid normal rumstemperatur. Extremt höga och låga
temperaturer kan påverka sömnadsresultatet.

ANSLUTA SLADDEN TILL FOTREGLAGET
%ODQGWLOOEHK|UHQKLWWDUGXfotreglagesladden och
nätsladden. Fotreglagesladden behöver endast anslutas till
IRWUHJODJHWI|UVWDJnQJHQPDVNLQHQDQYlQGV6ODGGHQNDQ
sedan sitta kvar i reglaget.
 7DIUDPVODGGHQWLOOIRWUHJODJHW9lQGIRWUHJODJHW
XSSRFKQHG.RSSODLQVODGGHQLXWWDJHWSnIRWUHJODJHWV
insida.
2. Tryck hårt för att kontrollera att den sitter fast.
 /lJJVODGGHQLVNnUDQSnIRWUHJODJHWVXQGHUVLGD

ANSLUT NÄTSLADDEN OCH FOTREGLAGET
3nPDVNLQHQVXQGHUVLGDÀQQVLQIRUPDWLRQRP
DQVOXWQLQJVVSlQQLQJ 9 RFKIUHNYHQV +] 
Obs! Innan fotreglaget ansluts, kontrollera att det är av typ ”FR5”
(se fotreglagets undersida).
 $QVOXWIRWUHJODJHWVVODGGWLOOGHWIUlPUHXWWDJHWOlQJVW
QHUWLOOK|JHUSnPDVNLQHQ  
 $QVOXWQlWVODGGHQWLOOGHWEDNUHXWWDJHWOlQJVWQHUWLOO
K|JHUSnPDVNLQHQ  
3. Tryck strömbrytaren O/I till I för att sätta på strömmen
RFKEHO\VQLQJHQ  

2:2

3

1

2

USB-PORT
3nPDVNLQHQVK|JUDVLGDKLWWDUGXHQ86%SRUWGlUGXNDQ
DQVOXWDGLQ86%VWLFND
Obs! Försäkra dig om att USB-stickan du använder har formatet
FAT32.

ANSLUT TILL OCH KOPPLA FRÅN EN USB-PORT
6lWWL86%VWLFNDQL86%SRUWHQSnPDVNLQHQVK|JUDVLGD
86%SLQQHQNDQEDUDVlWWDVLSnHWWVlWWWYLQJDLQWHLGHQL
porten!
1lUGXVNDWDXU86%VWLFNDQGUDUGXGHQI|UVLNWLJWUDNWXW

PACKA IHOP EFTER SÖMNAD
1.
2.

Tryck strömbrytaren I/O till O.
Dra ur sladden ur vägguttaget och därefter ur
maskinen.
3. Dra ut fotreglagets sladd ur maskinen. Rulla ihop
fotreglagets sladd och lägg den i utrymmet på
fotreglagets undersida.
 /lJJDOODWLOOEHK|ULWLOOEHK|UVDVNHQ6NMXWIDVWOnGDQSn
friarmens baksida på maskinen.
5. Placera fotreglaget i utrymmet ovanför friarmen.
 6lWWhårdhuven över maskinen.

FRIARM
När du vill använda friarmen tar du borttillbehörsasken
JHQRPDWWVNMXWDGHQnWYlQVWHU
)ULDUPHQJ|UGHWOlWWDUHDWWV\E\[EHQRFKlUPInOODU
1lUGXYLOOVlWWDWLOOEDNDWLOOEHK|UVDVNHQVNMXWHUGXIDVWGHQ
på maskinen tills den klickar på plats.

INSTÄLLNINGAR 2:3

TRÅDRULLEHÅLLARE
0DVNLQHQKDUWYnWUnGUXOOHKnOODUHHQIDVWRFKHQH[WUD
Trådrullehållarna passar för alla typer av trådar. Den
IDVWDWUnGUXOOHKnOODUHQlUMXVWHUEDURFKNDQVWlOODVLQEnGH
KRULVRQWHOOW WUnGHQKDVSODVDYIUnQWUnGUXOOHQ RFKYHUWLNDOW
WUnGUXOOHQURWHUDU $QYlQGGHWKRULVRQWHOODOlJHWWLOOYDQOLJ
sytråd och det vertikala till specialtråd.

HORISONTELLT LÄGE
6lWWHQWUnGEULFNDRFKWUnGUXOOHSnWUnGUXOOHKnOODUHQ6HWLOO
att tråden hasplas av trådrullen motsols och glider över en
DQGUDWUnGEULFND$QYlQGHQWUnGEULFNDVRPlUQnJRWVW|UUH
än trådrullen.
Trådbrickan ska placeras så att den platta sidan pressas
PRWWUnGUXOOHQ'HWVNDLQWHÀQQDVQnJRWXWU\PPHPHOODQ
trådbrickan och trådrullen.
Obs! Alla trådrullar är inte konstruerade på samma sätt. Om du
har problem med tråden vänder du den åt motsatt håll eller använder
det vertikala läget.

VERTIKALT LÄGE
/\IWWUnGKnOODUHQXSSnWRFKI|UGHQnWK|JHUVnOnQJWGHW
JnU/nVWUnGKnOODUHQLYHUWLNDOWOlJHJHQRPDWWI|UVLNWLJW
WU\FNDQHUGHQ6lWWSnGHQVWRUDWUnGEULFNDQ)|UWUnGUXOODU
som är mindre än den medelstora trådbrickan och när du
använder specialtrådar kan du placera en ÀOWEULFNDXQGHU
trådrullen så att tråden inte hasplas av för fort. Till större
VSRODUEHK|YVLQJHQÀOWEULFND
6lWWLQWHQnJRQWUnGEULFND|YHUVWSnWUnGUXOOHKnOODUHQL
vertikalt läge eftersom den kan hindra trådrullen att rotera.
Obs! När trådrullehållaren används i vertikalt läge kan
trådspänningen behöva justeras manuellt.

EXTRA TRÅDRULLEHÅLLARE
'HQH[WUDWUnGUXOOHKnOODUHQDQYlQGVYLGVSROQLQJDY
undertråd från en annan trådrulle eller vid sömnad med
tvillingnål.
/\IWGHQH[WUDWUnGUXOOHKnOODUHQXSSnWRFKnWYlQVWHU6lWW
på den stora trådbrickan. När du använder trådrullar som
är mindre än den medelstora trådbrickan kan du placera en
ÀOWEULFNDXQGHUWUnGUXOOHQVnDWWWUnGHQLQWHKDVSODVDYI|U
IRUW7LOOVW|UUHVSRODUEHK|YVLQJHQÀOWEULFND

2:4

TRÄDNING AV ÖVERTRÅD
.RQWUROOHUDDWWSUHVVDUIRWHQlUXSSO\IWRFKDWWQnOHQlULVLWW
högsta läge.
1.
2.

3.
4.
5.

Placera trådrullen på hållaren och sätt på en trådbricka
enligt beskrivningen på sidan 2:4.
Trådrullehållaren i horisontellt läge:
För tråden upp över och bakom I|UWUnGVSlQQLQJHQ $ 
samt under WUnGOHGDUHQ % 
Trådrullehållaren i vertikalt läge:
,VWlOOHWI|UDWWGUDWUnGHQJHQRPI|UWUnGVSlQQLQJHQ $ 
GUDUGXGHQGLUHNWXQGHUWUnGOHGDUHQ % 
För ner tråden mellan WUnGVSlQQLQJVVNLYRUQD & 
Fortsätt att trä i pilarnas riktning. För tråden från höger
ner i skåran på WUnGWLOOGUDJDUHQ ' 
Dra ner tråden bakom den sista trådledaren precis
RYDQI|UQnOHQ ( 

A
D

C

B

A
B
E

NÅLTRÄDARE
Med nålträdaren träds nålen automatiskt. Nålen måste vara
i det övre läget när den inbyggda nålträdaren ska användas.
9LUHNRPPHQGHUDUlYHQDWWGXVlQNHUSUHVVDUIRWHQ
 $QYlQGKDQGWDJHWRFKGUDQnOWUlGDUHQVnOnQJWQHUGHW
går. 1nOWUlGDUHQVKDNH * JnULQJHQRPQnOV|JDW
 /lJJWUnGHQ|YHUKDNHQ ) EDNLIUnQRFKVHGDQXQGHU
QnOWUlGDUKDNHQ * 
 /nWQnOWUlGDUHQVYlQJDWLOOEDNDPMXNW.URNHQGUDU
tråden genom nålsögat och bildar en ögla bakom nålen.
Dra ut trådöglan bakom nålen.
Obs! Nålträdaren är konstruerad för nålar i storlek 70–120.
Den kan inte användas för nr 60 eller mindre nålar, vingnål,
tvillingnål, trillingnål eller när du har kopplat in den automatiska
NQDSSKnOVPlWDUHQ'HWÀQQVlYHQYLVVDH[WUDWLOOEHK|UVRPNUlYHU
manuell trädning av nålen.

F

G

Nålen ska trädas framifrån och bak när du trär den manuellt.

G
F
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TRÄDNING FÖR TVILLINGNÅL
%\WXWQnOHQPRWHQWYLOOLQJQnO.RQWUROOHUDDWWSUHVVDUIRWHQ
är upplyft och att nålen står i det högsta läget.
 /\IWWUnGKnOODUHQXSSnWRFKI|UGHQnWK|JHUVnOnQJW
GHWJnU/nVWUnGKnOODUHQLvertikalt läge genom att
I|UVLNWLJWWU\FNDQHUGHQ6lWWSnGHQVWRUDtrådbrickan.
Om du använder trådrullar som är mindre än den
medelstora trådbrickan kan du placera en ÀOWEULFND
under trådrullen.
2. Placera den första trådrullen på trådhållaren.
Trådrullen ska rotera medsols när tråden hasplas av.
3. VÄNSTER NÅL: Trä maskinen enligt beskrivningen
SnVLGDQ.RQWUROOHUDDWWWUnGHQO|SHUPHOODQGH
vänstra WUnGVSlQQLQJVVNLYRUQD $ 7UlGHQYlQVWUD
nålen för hand.
4. Dra ut den H[WUDWUnGKnOODUHQRFKVlWWSnGHQVWRUD
trådbrickan. Om du använder trådrullar som är mindre
än den medelstora trådbrickan kan du placera en
ÀOWEULFNDXQGHUWUnGUXOOHQ
 6lWWGHQDQGUDWUnGUXOOHQSnWUnGKnOODUHQ'HQDQGUD
trådrullen ska rotera motsols när tråden hasplas av.
6. HÖGER NÅL: Trä maskinen som förut med
skillnaden att den här tråden ska löpa mellan de
K|JUDWUnGVSlQQLQJVVNLYRUQD $ RFKXWDQI|U
|YHUWUnGVOHGDUHQ % 7UlGHQK|JUDQnOHQI|UKDQG
Obs! Aktivera stygnbreddsbegränsning i sömnadsinställningar i
inställningsmenyn för att förhindra att nålen eller pressarfoten skadas.

A

B

TRÅDKLIPP
'HWÀQQVWUHWUnGNQLYDUSnPDVNLQHQ'HQI|UVWDVLWWHU
QlUDVSROD[HOQ $ VnDWWPDQNDQVNlUDDYWUnGHQI|UH
och efter spolning av undertråd. Den andra sitter intill
VSRORPUnGHW % VnDWWPDQNDQVNlUDDYXQGHUWUnGHQ
QlUVSROHQKDUSODFHUDWVLPDVNLQHQ'HQWUHGMHÀQQVWLOO
YlQVWHUSnPDVNLQHQ & VnDWWPDQNDQVNlUDDY|YHURFK
undertråden manuellt. Dra snabbt båda trådarna ner över
WUnGNQLYHQEDNLIUnQRFKIUDPnW

A

C

TRÅDSENSOR
2PXQGHUWUnGHQWDUVOXWVWDQQDUPDVNLQHQRFKHWWSRSXS
meddelande visas på skärmen.
2P|YHUWUnGHQJnUDYWUlRPPDVNLQHQRFKWU\FNSn2.
i pop up-fönstret. Om undertråden tar slut: sätt i en full
spole och fortsätt sy.
Obs! När undertråden nästan är slut visas ett pop-up-meddelande på
skärmen. Du kan fortsätta sy utan att stänga pop-up-meddelandet
innan undertråden helt tar slut.

2:6
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SPOLA UNDERTRÅD
SPOLA UNDERTRÅD VIA NÅLEN
6HWLOODWWSUHVVDUIRWHQRFKQnOHQlULGHW|YUHOlJHW
 6lWWHQWRPVSROHSnVSROD[HOQSnPDVNLQHQVRYDQVLGD
Den kan bara placeras på ett sätt; med logotypen vänd
XSSnW$QYlQGEDUDRULJLQDOVSRODUIUnQ+8649$51$
9,.,1*®.
2. Trä maskinen med den fasta trådrullehållaren i
horisontalläge.
Obs! Om trådrullen är för stor för att få plats i horisontalläge,
följer du anvisningarna under Spola specialtråd nedan.
 'UDWUnGHQIUnQQnOHQXQGHUSUHVVDUIRWHQRFKXSSWLOO
höger via WUnGOHGDUHQ $ 
Obs! Pressarfoten måste vara av metall om du ska spola
undertråd från nålen.
4.
5.





Trä tråden inifrån och ut genom hålet i spolen.
Tryck VSROD[HOQnWK|JHU
Ett meddelande visas på skärmen om att du
lULVSROQLQJVOlJH6WlOOLQVSROKDVWLJKHWHQPHG
VNMXWUHJODJHWLSRSXSI|QVWUHW%|UMDVSRODJHQRPDWW
trampa på fotreglaget eller trycka på start/stopp.
1lUVSROHQlUIXOOVWDQQDUVSROQLQJHQ6OlSSXSS
fotreglaget eller tryck på start/stopp-knappen så
VWDQQDUVSROD[HOPRWRUQ)O\WWDVSROD[HOQWLOOYlQVWHU
så stängs pop up-fönstret. Ta bort spolen och skär av
tråden med undertrådskniven.
Obs! Det är viktigt att du klipper av trådänden intill spolen.
2EV$WWÁ\WWDVSROD[HOQWLOOYlQVWHUJ|UDWWV\PHNDQLVPHQ
startar. Sluta alltid att spola genom att trycka på start/
VWRSSNQDSSHQHOOHUVOlSSDXSSIRWUHJODJHWLQQDQGXÁ\WWDU
på spolaxeln.

A

Obs! Om du använder en äldre version av HUSQVARNA
VIKING®VSRODUVRPVDNQDUKnONDQGXE|UMDPHGDWWYLUDÁHUD
varv tråd runt spolen.

SPOLA SPECIALTRÅD
9LUHNRPPHQGHUDUDWWGXLQWHVSRODUVSHFLDOWUnGVnVRP
WUDQVSDUHQWWUnGHOOHUDQGUDHODVWLVNDWUnGDUPHWDOOWUnGHOOHU
SODWWDPHWDOOWUnGDUYLDQnOHQ

B

6nGDQDWUnGDUVNDDOOWLGVSRODVPHGOlJVWDKDVWLJKHW
 6lWWHQWRPVSROHSnVSROD[HOQSnPDVNLQHQVRYDQVLGD
Den kan bara placeras på ett sätt; med logotypen vänd
XSSnW$QYlQGEDUDRULJLQDOVSRODUIUnQ+8649$51$
9,.,1*®.
2. Placera den stora trådbrickan och en ÀOWEULFNDXQGHU
trådrullen på huvudtrådhållaren i vertikalt läge.
3. För tråden över I|UWUnGVSlQQLQJHQ % RFKQHUUXQW
WUnGVSlQQLQJVEULFNDQ & )|UGHQGlUHIWHUJHQRP
WUnGOHGDUHQ ' HQOLJWLOOXVWUDWLRQHQ
 6H6SRODXQGHUWUnGYLDQnOHQVWHJ²

D

C
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SÄNKA MATARTÄNDERNA
Matartänderna sänks när du för reglaget på friarmens
IUDPVLGDnWK|JHU)|UUHJODJHWnWYlQVWHUI|UDWWK|MD
PDWDUWlQGHUQD0DWDUWlQGHUQDK|MVQlUGXE|UMDUV\6lQN
PDWDUWlQGHUQDQlUGXV\UIDVWNQDSSDUYLGIULKDQGVV|PQDG
och vid VNlUSKlOOV|P$
När du broderar sänks matartänderna automatiskt när
EURGpUHQKHWHQNRSSODVSn1lUEURGpUHQKHWHQKDUWDJLWVDY
K|MVPDWDUWlQGHUQDDXWRPDWLVNWQlUGXE|UMDUV\

SÄTTA I SPOLEN
1.
2.

Ta av locket genom att dra det mot dig.
Placera spolen i spolkapseln. Den kan bara placeras på
ett sätt; med logotypen vänd uppåt. Tråden ska hasplas
DYIUnQYlQVWHUSnVSROHQ6SROHQNRPPHUGnDWWURWHUD
motsols när du drar i tråden.
 6lWWÀQJUHWSnVSROHQVnDWWGHQLQWHNDQURWHUD'UD
samtidigt i tråden åt höger och sedan åt vänster in i
WUnGVSlQQLQJVEULFNDQ & VnDWWWUnGHQµNOLFNDUµSn
plats.
 )RUWVlWWDWWWUlUXQWRP ' RFKWLOOK|JHURP
WUnGNQLYHQ ( 6lWWSnOXFNDQWLOOVSRONDSVHOQ ) 
'UDWUnGHQnWYlQVWHUI|UDWWVNlUDDYGHQ * 
Obs! Luckan till spolkorgen kan användas som förstoringsglas och
underlätta trädningen.

1

2

3

4

D
G
C
E

BYTA PRESSARFOT
 .RQWUROOHUDDWWQnOHQlULVLWWK|JVWDOlJH'UD
pressarfoten nedåt och mot dig.
2. Passa in det tvärgående stiftet på pressarfoten i hålet
på pressarfotsfästet.
3. Tryck in pressarfoten i klämman tills den fastnar.

2:8
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BYTA NÅL


3.


5.

$QYlQGKnOHWLuniversalverktyget för att hålla i nålen.
/RVVDnålskruven.
Ta bort nålen.
6lWWLGHQQ\DQnOHQPHGKMlOSDYuniversalverktyget.
För in den nya nålen med den platta sidan bakåt så
långt upp det går.
Dra åt nålskruven.

NÅLAR
6\PDVNLQVQnOHQVSHODUHQYLNWLJUROOI|UHWWEUDUHVXOWDW
$QYlQGHQEDUWNYDOLWHWVQnODU9LUHNRPPHQGHUDUQnODUIUnQ
V\VWHP+1nOSDNHWHWVRPPHGI|OMHUPDVNLQHQ
innehåller nålar i de vanligaste använda storlekarna.

Universalnål (A)
8QLYHUVDOQnODUQDKDUHQQnJRWUXQGDGVSHWVRFKÀQQVLÁHUD
JURYOHNDU$QYlQGVI|UYDQOLJV|PQDGWLOOHQPlQJGROLND
tygkvaliteter.

Stretchnål (B)
6WUHWFKQnODUKDUHQVSHFLHOOXWIRUPQLQJVRPI|UKLQGUDU
KRSSVW\JQLHODVWLVNDPDWHULDO$QYlQGVWLOOVWLFNDGH
PDWHULDOEDGNOlGHUÁHHFHPRFNDRFKVNLQQLPLWDWLRQHU

A

B

C

D

E

Brodérnål (C)
%URGpUQnODUKDUHQVSHFLHOOXWIRUPQLQJHQQnJRWUXQGDG
spets och en aning större nålsöga för att inte skada tråd och
PDWHULDO$QYlQGVWLOOPHWDOORFKDQGUDVSHFLDOWUnGDUI|U
EURGpULQJRFKGHNRUDWLYV|PQDG

Jeansnål (D)
Jeansnålar har en vass spets som går igenom tätvävda tyger
XWDQDWWQnOHQE|MV)|UFDQYDVGHQLPRFKPLNURÀEHU

Vingnål (E)
9LQJQnOHQKDUEUHGDYLQJDUSnEnGDVLGRUVRPJ|UVPnKnO
i tyget vid sömnad av olika hålsömmar på naturmaterial.
)|UFDQYDVGHQLPRFKPLNURÀEHU
Obs! Byt nål ofta. Använd alltid en rak nål med vass spets (F).
(QVNDGDGQnO * NDQRUVDND|YHUKRSSDGHVW\JQEUXWHQ
nål eller avsliten tråd. En skadad nål kan också förstöra
stygnplåten.
$QYlQGLQWHDV\PPHWULVNDWYLOOLQJQnODU + I|UGHNDQ
skada symaskinen.

F
G
H
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TRÅDAR

MELLANLÄGG

'HWÀQQVPnQJDWUnGYDULDQWHUSnPDUNQDGHQXWYHFNODGH
för olika ändamål.

Rivbara mellanlägg

Universaltråd
8QLYHUVDOWUnGDUWLOOYHUNDVDYV\QWHWPDWHULDOERPXOOHOOHU
bomullsomspunnen polyester. Den här trådtypen används
I|UV|PQDGDYNOlGHVSODJJRFKDQGUDSURMHNW

Brodértråd
%URGpUWUnGDUWLOOYHUNDVDYROLNDÀEUHUUD\RQSRO\HVWHU
DNU\OHOOHUPHWDOO7UnGDUQDJHUHWWPMXNWJODQVLJWUHVXOWDW
åt broderier och annan dekorativ sömnad.
$QYlQGEURGpUXQGHUWUnGYLGEURGHULQJ²GHQlUWXQQRFK
K|MHULQWHXSSW\JHWXQGHUEURGHULHW
Obs! Vid brodering med metalltråd eller platt plasttråd kan du
behöva använda en nål med större nålsöga samt sy med lägre
hastighet. Trä symaskinen med trådrullen i vertikalt läge.

Transparent tråd
7UDQVSDUHQWWUnGlYHQNDOODGPRQRÀODPHQWlUHQ
JHQRPVNLQOLJV\QWHWWUnG'HQDQYlQGVI|UTXLOWQLQJRFK
annan dekorativ sömnad. Trä symaskinen med trådrullen i
YHUWLNDOWOlJH6SRODXQGHUWUnGSnOnJKDVWLJKHWRFKVWDQQD
när spolen är halvfull.
Obs! Vissa tyger har mycket överskottsfärg som kan färga av sig
på andra tyger och även på symaskinen. Denna missfärgning kan
vara mycket svår eller omöjlig att få bort.
Fleece och denim, särskilt i rött och blått, innehåller ofta
överskottsfärg.

Om du misstänker att tyget/plagget innehåller mycket överskottsfärg
ska du tvätta det innan du börjar sy/brodera för att undvika
missfärgning av maskinen.

Rivbara mellanlägg används till vävda tyger med stadga.
/lJJPHOODQOlJJHWXQGHUW\JHWQlUGXV\UGHNRUV|PPDU
HOOHUVSlQQIDVWGHWPHGW\JHWLEURGpUEnJHQI|UEURGHULQJ
'UDERUW|YHUÁ|GLJWPHOODQOlJJQlUGXKDUV\WWNODUW

Påpressbart rivbart mellanlägg
3nSUHVVEDUWULYEDUWPHOODQOlJJlUHWWVWDELOWPHOODQOlJJ
med en glansig sida som kan pressas fast på tyget. Det
rekommenderas för alla stickade tyger och tyger utan
stadga. Pressa fast det på tygets avigsida innan du syr
GHNRUV|PPDUHOOHUVSlQQHUIDVWGHWLHQEURGpUEnJH
'UDERUW|YHUÁ|GLJWPHOODQOlJJQlUGXKDUV\WWNODUW

Rivbart mellanlägg
.OLSSEDUWPHOODQOlJJJnULQWHDWWULYDVnGHWPnVWHNOLSSDV
bort. Det rekommenderas för alla stickade tyger och tyger
XWDQVWDGJDVlUVNLOWYLGEURGHULQJLEnJH

Vattenlösligt mellanlägg
9DWWHQO|VOLJWPHOODQOlJJSODFHUDVRYDQSnW\JHWYLG
GHNRUHULQJEURGHULQJSnW\JHUPHGOXJJHOOHU|JORUWLOO
H[HPSHOIURWWp9LGKnOV|PVEURGHULQJGlUHPRWSODFHUDV
GHWXQGHUW\JHW/lJJLYDWWHQI|UDWWO|VDXSSPHOODQOlJJHW
'HWÀQQVLROLNDWMRFNOHNDU

Mellanlägg som löses upp av värme
0HOODQOlJJVRPO|VHVXSSDYYlUPHlUHWWVWDGLJWJOHVYlYW
material som används för tekniker som hålsöm och
VSHWVV|PQDGXWDQI|UW\JNDQWHQ9lUPI|UDWWO|VDXSS
mellanlägget.

Mellanlägg med klistrande yta
Mellanlägg med klistrande yta används för brodering i båge
när tyget är för ömtåligt eller för litet för att spännas fast.
6SlQQIDVWGHWNOLVWUDQGHPHOODQOlJJHWLEURGpUEnJHQPHG
skyddspappret uppåt. Dra av pappret och fäst tyget på den
klistrande ytan. Riv bort mellanlägget när du har sytt klart.

PICTOGRAM™-PENNA
$QYlQGHQOXIWHOOHUYDWWHQO|VOLJPDUNHULQJVSHQQDI|U
broderier och pictogram på alla typer av tyg. Färgen
I|UVYLQQHUHIWHUQnJUDWLPPDU.DOOWYDWWHQNDQRFNVn
DQYlQGDVI|UDWWKHOWWDERUWPDUNHULQJDUQD6HWLOODWWDOOD
markeringar är borta innan tyget stryks eller tvättas med
tvål eller tvättmedel.
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KOMPLETTERANDE MJUKVARA (PC)
(WWPMXNYDUXSDNHWI|USFÀQQVWLOOGLQ+8649$51$
9,.,1*®'(6,*1(5723$=™ 50 sy- och
EURGpUPDVNLQ'HWLQQHKnOOHUI|OMDQGHIXQNWLRQHU
 4XLFN)RQWSURJUDPI|UDWWVNDSDHWWREHJUlQVDW
DQWDOEURGpUWHFNHQVQLWWIUnQGHÁHVWDTrueType®- och
OpenType®-teckensnitt i din dator.
 +DQWHULQJDYEURGHULHUY\PHGPLQLDW\UELOGHUDY
EURGHULHUQDOlVQLQJDYROLNDEURGHULÀOIRUPDWWLOOlJJDY
WUnGNOLSS WULPFRPPDQG PP
*nWLOO+8649$51$9,.,1*®VZHEESODWV
ZZZKXVTYDUQDYLNLQJFRP8QGHUµ(PEURLGHU0DFKLQHV
6XSSRUWµNDQGXKlPWDSURJUDPYDUDQ1lUGXLQVWDOOHUDU
måste du uppge HQLQVWDOODWLRQVNRG$QJHVLIIUDQ

9200
0HULQIRUPDWLRQRFKGHWDOMHUDGHLQVWUXNWLRQHUI|U
LQVWDOODWLRQÀQQVSnQHGODGGQLQJVVLGDQ

HUR DU UPPDATERAR MASKINEN
%HV|NRIWDYnUKHPVLGDSnZZZKXVTYDUQDYLNLQJFRPRFK
HOOHUGLQORNDODDXNWRULVHUDGH+8649$51$9,.,1*®nWHUI|UVlOMDUHI|UDWWInXSSGDWHULQJDURFKXSSJUDGHULQJDU
till maskinen och instruktionsboken.

UPPDATERING AV INSTRUKTIONER
 *nWLOOZHEESODWVHQI|U+8649$51$9,.,1*®
SnZZZKXVTYDUQDYLNLQJFRPRFKV|NUlWWSnGLQ
symaskin. Här hittar du alla tillgängliga uppdateringar
till din maskin.
 +lPWDSURJUDPXSSGDWHULQJDUQDWLOOGLQ86%
embroidery stick.
 .RQWUROOHUDDWWPDVNLQHQlUDYVWlQJG$QVOXW86%
embroidery stick med den nya programversionen till
PDVNLQHQV86%SRUW


0HGDQGXKnOOHULQEDFNPDWQLQJVNQDSSHQVWDUWDUGX
maskinen.

 8SSGDWHULQJHQVWDUWDUDXWRPDWLVNWRFKGXNDQVOlSSD
backmatningsknappen när processindikatorn visas.
Obs! Det kan ta upp till en minut innan processindikatorn visas och
du kan släppa backmatningsknappen.


1lUXSSGDWHULQJHQlUNODUVWDUWDVPDVNLQHQ
DXWRPDWLVNWRP.RQWUROOHUDversionsnumret i
inställningsmenyn.
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INSTÄLLNINGAR OCH FUNKTIONSKNAPPAR
I det här avsnittet av instruktionsboken får du hjälp med din maskins grundläggande
inställningar och funktionsknappar. Lär dig hur du navigerar genom funktioner
och inställningar på den interaktiva färgpekskärmen och hur du använder
funktionsknapparna på maskinens syhuvud.

FUNKTIONSKNAPPAR

(Funktioner i brodérläget står inom parentes)
Trådklipp
Hastighet + och –

Nålstopp upp/ner
(trådklippningsläge)

STOP
(monokrom)
FIX (tråckla)

Start/Stopp

Automatiskt pressarfotslyft och extra lyft

Automatiskt pressarfot ner och vändläge

Backmatning

HASTIGHET + OCH -

NÅLSTOPP UPP/NER (TRÅDKLIPPNINGSLÄGE)

$OODV|PPDULPDVNLQHQRFKYDUMHEURGpUEnJVVWRUOHNKDU
HQI|ULQVWlOOGUHNRPPHQGHUDGV|PQDGVKDVWLJKHW

Sömnadsläget

Tryck på hastighet + eller - för att öka eller minska
V|PQDGVEURGpUKDVWLJKHWHQ7U\FNHUGXSnKDVWLJKHW
så anger ett pop up-meddelande den aktuella hastighetsLQVWlOOQLQJHQ+DVWLJKHWHQNDQVWlOODVLQPHGKMlOSDY
VNMXWUHJODJHWLSRSXSI|QVWUHW2PGXlQGUDUKDVWLJKHWHQ
medan du syr/broderar visas inget pop up-meddelande.
6lQNKDVWLJKHWHQYLGV|PQDGEURGHULQJPHGPHWDOOWUnG
eller i ömtåliga tyger för bästa resultat.

TRÅDKLIPP
Sömnadsläget
Tryck på knappen för trådklipp så skär maskinen av
|YHURFKXQGHUWUnGHQK|MHUSUHVVDUIRWHQRFKQnOHQ
samt aktiverar FIX-funktionen för nästa söm. Tryck på
trådklippet medan du syr för att skära av trådarna i slutet
DYHQV|PHOOHUHWWV|PSURJUDP.QDSSHQE|UMDUEOLQND
för att tala om att klippning är aktiverad. När sömmen
eller sömprogrammet är färdigsytt fäster maskinen
WUnGHQ ),; RFKNOLSSHUVHGDQDY|YHURFKXQGHUWUnGHQ
7UnGNOLSSVIXQNWLRQHQNDQSURJUDPPHUDVVHVLGDQ
Obs! Maskinen skär av trådarna automatiskt efter vissa sömmar,
som exempelvis knapphål i ett steg. Det automatiska trådklippet
kan avaktiveras i inställningsmenyn, se sidan 3:10.

Sy broderi
Om du trycker på trådklipp medan du broderar klipps
över- och undertråden av automatiskt och pressarfoten
K|MV,VOXWHWDYHWWIlUJEORFNNOLSSVHQEDUW|YHUWUnGHQDY
När broderiet är klart klipps både över- och undertråd av
automatiskt.
Obs! Det automatiska trådklippet kan avaktiveras i
inställningsmenyn, se sidan 3:11.
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Tryck på nålstoppläge upp/ner för att föra nålen uppåt eller
QHGnW6DPWLGLJWlQGUDVGHWLQVWlOOGDQnOVWRSSOlJHW'XNDQ
lYHQWUDPSDOlWWSnIRWUHJODJHWI|UDWWK|MDHOOHUVlQNDQnOHQ
XWDQDWWlQGUDQnOVWRSSOlJHW.QDSSHQQnOVWRSSOlJHXSS
ner tänds upp när funktionen är aktiv. Tryck på den tända
knappen för att stänga av funktionen.

Sy broderi
0DVNLQHQÁ\WWDUEnJHQIUDPnWPRWGLJVnDWWGXHQNHOWNDQ
klippa av trådar.

STOP (MONOKROM)
Sömnadsläget
6723DQYlQGVI|UDWWDYVOXWDHQV|P0DVNLQHQIlVWHU
tråden och stannar automatiskt när en söm eller ett
V|PSURJUDPlUIlUGLJV\WW1lU6723KDUYDOWVYLVDVEDUD
HQV|PSnGHQLQWHUDNWLYDIlUJSHNVNlUPHQ6723NQDSSHQ
WlQGVQlUGXWU\FNHUSnGHQ7U\FNSn6723HQJnQJWLOO
I|UDWWDYDNWLYHUDIXQNWLRQHQHOOHUYlOMHQQ\V|P6723
NQDSSHQVOlFNV6723IXQNWLRQHQVWlQJVDYQlUV|PPHQlU
NODU6723IXQNWLRQHQNDQSURJUDPPHUDVVHVLGDQ

Sy broderi
9lOM6723I|UDWWWDERUWVWRSSPHOODQIlUJE\WHQRFKVNDSD
PRQRNURPD HQIlUJDGH EURGHULHUVHNDSLWOHW6\EURGHUL

FUNKTIONSKNAPPAR

(Funktioner i brodérläget står inom parentes)

Trådklipp

Hastighet + och –

Nålstopp upp/ner
(trådklippningsläge)

STOP
(monokrom)
FIX (tråckla)

Start/Stopp

Automatiskt pressarfotslyft och extra lyft

Automatiskt pressarfot ner och vändläge

Backmatning

FIX (TRÅCKLA)

AUTOMATISKT PRESSARFOT NER OCH VÄNDLÄGE

Sömnadsläget

Sömnadsläget

FIX används för att fästa en söm. FIX aktiveras
DXWRPDWLVNWQlUGXYlOMHUHQV|PHOOHUDQYlQGHUWUnGNOLSSHW
P|QVWHURPVWDUWHOOHU6723PHGDQGXV\U,E|UMDQ
syr maskinen några fäststygn och fortsätter sedan med
den valda sömmen. Tryck på FIX medan du syr så gör
maskinen direkt några fäststygn och stannar automatiskt.
FIX-knappen tänds när funktionen aktiveras. Tryck på
den tända knappen för att stänga av funktionen. FIXIXQNWLRQHQNDQSURJUDPPHUDVVHVLGDQ
Obs! Fix Auto kan avaktiveras i inställningsmenyn, under
maskininställningar (se sidan 3:8). Om du inte trycker på FIXknappen syr maskinen inga fäststygn automatiskt.

Sy broderi
7U\FNSn),;I|UDWWWUnFNODHQUDPUXQWEURGpURPUnGHW
eller för att fästa tyget på mellanlägget.

AUTOMATISKT PRESSARFOTSLYFT OCH EXTRA
LYFT
Sömnadsläget
7U\FNSnGHWDXWRPDWLVNDSUHVVDUIRWVO\IWHWI|UDWWK|MD
SUHVVDUIRWHQ7U\FNSnNQDSSHQHQDQGUDJnQJI|UDWWK|MD
SUHVVDUIRWHQWLOOH[WUDO\IWOlJHW

Sy broderi
7U\FNSnDXWRPDWLVNWSUHVVDUIRWVO\IWRFKH[WUDO\IWI|UDWW
K|MDSUHVVDUIRWHQWLOOGHW|YUHOlJHW7U\FNHQJnQJWLOOI|U
DWWK|MDSUHVVDUIRWHQWLOOH[WUDO\IWOlJHWVnDWWGHWlUHQNODUH
DWWVlWWDIDVWHOOHUWDERUWEURGpUEnJHQ

Tryck på knappen för automatiskt pressarfot ner och
YlQGOlJHVnVlQNVSUHVVDUIRWHQKHOW7\JHWKnOOVRUGHQWOLJWSn
plats under pressarfoten. Tryck på automatiskt pressarfot ner
en gång till för att komma till vändläget.

Sy broderi
Tryck på automatiskt pressarfot ner för att sänka pressarfoten
precis så mycket att den kan glida över materialet.

BACKMATNING
7U\FNSnEDFNPDWQLQJVNQDSSHQLQQDQGXE|UMDUV\I|UOnVW
EDFNPDWQLQJ%DFNPDWQLQJVLQGLNDWRUQWlQGVRFKPDVNLQHQ
syr bakåt tills du trycker på knappen igen för att avbryta.
2PGXWU\FNHULQEDFNPDWQLQJVNQDSSHQPHGDQGXV\U
syr maskinen bakåt så länge du håller knappen intryckt.
%DFNPDWQLQJVLQGLNDWRUQlUWlQGQlUEDFNPDWQLQJVNQDSSHQ
är intryckt.
%DFNPDWQLQJDQYlQGVRFNVnYLGV|PQDGDYNQDSSKnO
ODJQLQJVV|PI|UDWWVWHJDPHOODQGHODUDYV|PPHQVDPW
taperingsöm.
%DFNPDWQLQJIXQJHUDULQWHLEURGpUOlJHW

EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM™
7DFNYDUH(;&/86,9(6(16256<67(0™-funktionen
NlQQHUSUHVVDUIRWHQNRQWLQXHUOLJWDYWMRFNOHNHQSnW\JHWEnGH
LV|PQDGVOlJHRFKEURGpUOlJHVnDWWGXNDQV\VPLGLJWRFK
MlPQWPHGSHUIHNWW\JPDWQLQJ
Gå till inställningsmenyn för att se de aktuella inställningarna
I|USUHVVDUIRWVWU\FNHWI|UGHWYDOGDW\JHWRFKJ|UDMXVWHULQJDU

START/STOP
Tryck på knappen för att starta eller stanna när du syr eller
EURGHUDUXWDQDWWDQYlQGDIRWUHJODJHW7U\FNSn67$57
6723I|UDWWVWDUWDRFKVHGDQHQJnQJWLOOI|UDWWVWDQQD
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ÖVERSIKT TRYCKOMRÅDE
6NlUPHQSnGLQ+8649$51$9,.,1*®'(6,*1(5723$=™lUP\FNHWHQNHODWWDQYlQGD²WU\FNSnGHQPHG
VW\OXVSHQQDQHOOHUÀQJUHWI|UDWWJ|UDGLQDYDO,GHWKlUNDSLWOHWEHVNULYVRPUnGHWXWDQI|Ufärgpekskärmen. Den här delen
kommer inte att ändra utseende.

Snabbhjälp
Spara i Mina sömmar/
0LQDÀOHU
Ta bort
Längdledes
spegelvändning
Sidledes spegelvändning

Funktionspilar

Brodérläget
Sömnadsläget

ALT
Funktionspilar

Exklusiv SEWING
ADVISOR™

SNABBHJÄLP

TA BORT

7U\FNSnLNRQHQI|UVQDEEKMlOSL|YUHK|JUDK|UQHW(WW
IUnJHWHFNHQYLVDVSnVNlUPHQRFKLQGLNHUDUDWWVQDEEKMlOSHQ
lUDNWLY7U\FNSnGHQLNRQWH[WHOOHUGHODYVNlUPHQVRP
du vill ha information om. Ett pop up-meddelande ger en
NRUWIDWWDGEHVNULYQLQJ7U\FNSn2.I|UDWWVWlQJDSRSXS
I|QVWUHWRFKJnXUVQDEEKMlOSHQ

7U\FNSnLNRQHQWDERUWRPGXYLOOWDERUWHQV|P
P|QVWHUNRPELQDWLRQHWWEURGHULHOOHUHQPDSS7DERUW
IXQNWLRQHQlUDNWLYHUDGWLOOVHQV|PP|QVWHUNRPELQDWLRQ
EURGHULHOOHUPDSSYlOMVRFKWDVERUWHOOHUWLOOVGXWU\FNHU
SnLNRQHQSnQ\WW1lUGXYlOMHUHQV|PVRPVNDWDVERUW
öppnas ett pop up-meddelande där du ombeds bekräfta
borttagandet.

SPARA I MINA SÖMMAR/MINA FILER
7U\FNSnLNRQHQI|U6SDUDL0LQDV|PPDU0LQDÀOHU
I|UDWW|SSQDGLDORJUXWDQI|UDWWVSDUDHQV|PHWW
V|PSURJUDPHQMXVWHUDGV|PHOOHUMXVWHUDGHEURGHULHU
RFKEURGpUNRPELQDWLRQHU

Obs! Om du trycker på ta bort-funktionen och håller den nedtryckt
tas alla sömmar under Mina sömmar bort. Du kan inte ta bort
inbyggda teckensnitt, broderier eller sömmar.

SPEGELVÄND LÄNGDLEDES/SPEGELVÄND
SIDLEDES
Tryck på funktionen för sidledes spegelvändning för att
spegelvända sömmar eller sömprogram sidledes. Tryck
på funktionen för längdledes spegelvändning för att
spegelvända sömmar eller sömprogram längdledes.
Obs! Knapphål kan inte spegelvändas.
,EURGpUOlJHWNDQGXVSHJHOYlQGDHWWEURGHULVLGOHGHVHOOHU
längdledes när du trycker på dessa funktioner.
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ÖVERSIKT TRYCKOMRÅDE

Snabbhjälp
Spara i Mina sömmar/
0LQDÀOHU
Ta bort
Längdledes
spegelvändning
Sidledes spegelvändning

Funktionspilar

Brodérläget
Sömnadsläget

ALT
Funktionspilar

Exklusiv SEWING
ADVISOR™

ALT OCH FUNKTIONSPILAR

EXKLUSIVA SEWING ADVISOR™-FUNKTIONEN

Pilarna på tryckområdet kan ändra funktion beroende på
YDGVRPYLVDVSnIlUJSHNVNlUPHQ7U\FNSn$/7LNRQHQ
I|UDWWVHRPGHWÀQQVÁHUIXQNWLRQHUlQGHVRPYLVDVSn
VNlUPHQ/lVPHURP$/7LNRQHUQDVVSHFLÀNDIXQNWLRQHU
LYDUMHI|QVWHULNDSLWHORFK

6\PDVNLQHQKDUGHQH[NOXVLYDIXQNWLRQHQ6(:,1*
$'9,625™IUnQ+8649$51$9,.,1*®'HQÀQQV
längst ner på den interaktiva färgpekskärmen och är alltid
DNWLYHUDG,QQDQGXE|UMDUV\WU\FNSnW\SDYPDWHULDORFK
W\JWMRFNOHNRFKGlUHIWHUSnGHQV|PQDGVWHNQLNVRPGXYLOO
använda.

SÖMNADS-/BRODÉRLÄGE
6|PQDGVOlJHWDQYlQGVYLGYDQOLJV|PQDG VHNDSLWHORFK
 RFKEURGpUOlJHWYLGEURGHUL VHNDSLWHORFK 7U\FN
på sömnadslägefunktionen för att gå till sömnadsläget och
WU\FNSnEURGpUOlJHIXQNWLRQHQI|UDWWJnWLOOEURGpUOlJHW

'HQH[NOXVLYDIXQNWLRQHQ6(:,1*$'9,625™ställer
LQElVWDV|PVW\JQOlQJGVW\JQEUHGGV|PQDGVKDVWLJKHW
WUnGVSlQQLQJRFKSUHVVDUIRWVWU\FNI|UV|PQDGVSURMHNWHW
6|PPHQYLVDVSnVNlUPHQWLOOVDPPDQVPHGUHNRPPHQGHUDG
pressarfot och nål.
Obs! Gäller endast när du syr.
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FÄRGPEKSKÄRM
STARTMENYN

Startmeny

Tryck på ikonen för startmenyn för att öppna verktygsfältet.
9HUNW\JVIlOWHWDQYlQGVI|UDWWYlOMDRFKDNWLYHUDROLND
fönster.
9HUNW\JVIlOWHWVXWVHHQGHlQGUDVEHURHQGHSnRPGHWlU
V|PQDGVOlJHHOOHUEURGpUOlJHVRPlUDNWLYHUDWFile Manager
och inställningsmenyn är alltid tillgängliga.

VERKTYGSFÄLT SÖMNADSLÄGE
)UnQYHUNW\JVIlOWHWQnUGXV|PPHQ\QWHFNHQVQLWWVPHQ\Q
SURJUDPOlJHW)LOH0DQDJHURFKLQVWlOOQLQJVPHQ\Q7U\FN
på den funktion som du vill aktivera.

Sömmeny
När du trycker på ikonen för sömmenyn på verktygsfältet
|SSQDVV|PPHQ\HUQD7U\FNSnHQV|PI|UDWWYlOMD
den eller tryck på en meny för att komma till en särskild
V|PPHQ\ VHNDSLWHO 

Startmeny
Sömmenyn

Sömteckensnittsmenyn

Sömteckensnittsmenyn
Tryck på sömteckensnittsmenyn så visas ett pop up-fönster
PHGGHYDOEDUDV|PWHFNHQVQLWWHQ9lOMHWWWHFNHQVQLWW
JHQRPDWWWU\FNDSnGHW1lUHWWWHFNHQVQLWWYlOMV|SSQDV
programmeringsläget automatiskt.
Obs! Sömteckensnitt är endast tillgängliga när sömnadsläget är
aktiverat och brodérteckensnitt är endast tillgängliga när brodérläget
är aktiverat.

Programmering
Tryck på programikonen för att öppna programfönstret.
Du kan kombinera sömmar och/eller bokstäver och siffror
I|UDWWVNDSDV|PSURJUDP.RPELQHUDROLNDGHNRUV|PPDU
och sömteckensnitt från maskinen. Du kan programmera
sömmar som är upp till 500 mm eller 99 stygn långa. Du
kan läsa mer om programmering i kapitel 5.

File Manager
)LOH0DQDJHUDQYlQGVI|UDWW|SSQDRUJDQLVHUDOlJJD
WLOOÁ\WWDWDERUWRFKNRSLHUDGLQDEURGHULHURFK
WHFNHQVQLWWVÀOHU$QYlQGDQWLQJHQGHWLQE\JJGDPLQQHWHOOHU
HQH[WHUQHQKHWVRPlUDQVOXWHQWLOOPDVNLQHQI|UDWWVSDUD
EURGHULHURFKÀOHU/lUGLJPHURP)LOH0DQDJHULNDSLWHO
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Programmering
File Manager
Inställningsmenyn

VERKTYGSFÄLT BRODÉRLÄGE
)UnQYHUNW\JVIlOWHWQnUGXEURGpUPHQ\Q
EURGpUWHFNHQVQLWWVPHQ\Q5HGLJHUDV|PSURJUDP)LOH
Manager och inställningsmenyn. Tryck på den funktion
som du vill aktivera.

Brodérmeny

Startmeny
Brodérmeny

7U\FNSnLNRQHQEURGpUPHQ\Vn|SSQDVHWWI|QVWHUGlUGX
kan se de inbyggda broderierna. Tryck på ett broderi för att
hämta det.

Brodérteckensnittsmeny

Brodérteckensnittsmeny

Redigera sömprogram

7U\FNSnLNRQHQI|UEURGpUWHFNHQVQLWWVPHQ\Vn|SSQDV
HWWI|QVWHUPHGWLOOJlQJOLJDEURGpUWHFNHQVQLWW9lOMHWW
teckensnitt genom att trycka på det. När ett teckensnitt
YlOMV|SSQDV5HGLJHUDV|PSURJUDPOlJHWDXWRPDWLVNW

File Manager

Obs! Sömteckensnitt är endast tillgängliga när sömnadsläget är
aktiverat och brodérteckensnitt är endast tillgängliga när brodérläget
är aktiverat.

Inställningsmenyn

Redigera sömprogram
2PGXYLOOUHGLJHUDHWWEURGpUWHFNHQVQLWWVSURJUDPVRP
du har skapat i Redigera broderi trycker du på ikonen för
5HGLJHUDV|PSURJUDP3URJUDPI|QVWUHWGlUGXNDQJ|UD
lQGULQJDU|SSQDV'XNDQOlJJDWLOOHOOHUWDERUWERNVWlYHU
2PGXKDUSURJUDPPHUDWHQWH[WLEURGpUOlJHWNDQGX
VSDUDWH[WHQVRPHQGHODYHWWEURGHUL'HVVDNDQEDUDV\V
LEURGpUOlJHW
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INSTÄLLNINGSMENYN
,LQVWlOOQLQJVPHQ\QNDQGXMXVWHUDLQVWlOOQLQJDUQDLPDVNLQ
V|PV|PQDGVRFKEURGpULQVWlOOQLQJDU
Tryck på ikonerna för att aktivera en funktion eller
öppna en lista med alternativ. Om du ändrar sömnadsHOOHUEURGpULQVWlOOQLQJDUVSDUDVGHVVDQlUGXVWlQJHUDY
PDVNLQHQbQGULQJDULV|PLQVWlOOQLQJDUQDVSDUDVLQWHQlU
maskinen stängs av.

MASKININSTÄLLNINGAR
Informationsikon

Inställningsmenyn

Brodérinställningar
Sömnadsinställningar
Söminställningar
Maskininställningar

Informationsikonen öppnar ett fönster som visar
PDVNLQHQVSURJUDPYDUXYHUVLRQPLQQHVDQYlQGQLQJRFK
licensinformation.

Språk
7U\FNSnVSUnNI|UDWWVHGHROLNDVSUnNHQ9lOM|QVNDWVSUnN
genom att trycka på det.

Repetera ljud
1lUIXQNWLRQHQlUDNWLYHUDGVnXSSUHSDVVLJQDOHQI|UYLVVD
YDUQLQJVRFKXSSPlUNVDPKHWVPHGGHODQGHQPHGMlPQD
mellanrum tills den stängs av.

Lås skärmen
2PGHWÀQQVULVNDWWGXVW|WHUWLOOVNlUPHQPHGDQGXV\U
så att sömmen eller inställningarna ändras kan du enkelt
låsa skärmen.
När låset är aktiverat låser sig skärmen automatiskt om den
inte används inom 10 sekunder. Ett pop up-fönster visas på
VNlUPHQ'HWI|UEOLUOnVWWLOOVGXWU\FNHUSn2.

Pekskärmjustering
6NlUPHQNDQEHK|YDNDOLEUHUDVI|UDWW|YHUHQVVWlPPDPHG
ditt sätt att peka på den.
Tryck så öppnas ett fönster där du kan kalibrera
SHNVNlUPHQ)|OMDQYLVQLQJDUQDSnVNlUPHQI|UDWW
kalibrera tryckområdet.
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Informationsikon

SÖMINSTÄLLNINGAR
(endast aktiv i sömnadsläge)
I fönstret för söminställningar kan du ställa in pressarfotsWU\FNHWVDPWEDODQVHUDHQV|PHOOHUHWWNQDSSKnOSnOlQJGHQ
Inställningarna gäller bara för den aktuella sömmen.
2PHQDQQDQV|PYlOMVHOOHURPVDPPDV|PYlOMVLJHQ
nWHUJnULQVWlOOQLQJDUQDWLOOXUVSUXQJVOlJHW6WDQGDUG
inställningen visas i svart. Om numret har ändrats visas
det i rött.

Längdbalansjustering
När du syr på specialtyger eller använder en specialteknik
NDQEDODQVHQLV|PPHQEHK|YDMXVWHUDV
6\I|UVWSnHQVWXYELWPHGPHOODQOlJJXQGHU9lOM
söminställningar i inställningsmenyn. Om din söm ser
XWVRP $ WU\FNRPGLQSURYELWVHUXWVRPELOG & 
WU\FN%lUHWWH[HPSHOSnHQSHUIHNWEDODQVHUDGV|P
A

B

C

EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM™-funktionen automatiskt pressarfotstryck
Med det automatiska pressarfotstrycket känner maskinen
NRQWLQXHUOLJWDYW\JHWVWMRFNOHNRFKJ|UDXWRPDWLVNWGH
MXVWHULQJDUVRPEHK|YVI|UDWWW\JHWVNDPDWDVMlPQW
Tryck + för att öka eller - för att minska pressarfotstrycket
på tyget.
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SÖMNADSINSTÄLLNINGAR
Tvillingnål
Tryck på ikonen för tvillingnål för att öppna en lista där du
NDQYlOMDEUHGGSnWYLOOLQJQnOHQ1lUGXKDUYDOWVWRUOHNSn
tvillingnålen begränsas stygnbredden för vald nålstorlek för
DWWI|UKLQGUDQnOEURWW,QVWlOOQLQJHQÀQQVNYDUWLOOVGXVOnU
av tvillingnålsbredd.

Stygnbreddsbegränsning
9lOMVW\JQEUHGGVEHJUlQVQLQJYLGDQYlQGQLQJDYVW\JQSOnW
eller pressarfot för raksöm. Nålpositionen låses till mittläget
I|UDOODV|PPDUI|UDWWPRWYHUNDDWWQnOHQSUHVVDUIRWHQ
och stygnplåten skadas.
1lUGXVWDUWDUPDVNLQHQPHGGHQKlULQVWlOOQLQJHQ
DNWLYHUDGRFKYLGYDODYV|PPDUVRPLQWHlUUDNV|PYLVDV
ett pop up-meddelande som upplyser om att maskinen är
LQVWlOOGSnUDNV|P9lOMERUWVW\JQEUHGGVEHJUlQVQLQJI|U
att återgå till normal sömnad.
Obs! Tvillingnålssäkerhet och stygnbreddsbegränsning kan inte
användas samtidigt.

Automatiskt trådklipp för sömnad
9lOMDXWRPDWLVNWWUnGNOLSSI|UV|PQDGLV|PQDGV
inställningarna för att aktivera funktionen. Trådarna klipps
DYDXWRPDWLVNWRFKSUHVVDUIRWHQK|MVQlUGXKDUDYVOXWDW
HWWNQDSSKnOQlUGXV\WWIDVWHQNQDSSHWF1lUIXQNWLRQHQ
valts bort görs inga automatiska trådklipp för sömnad.

Automatiskt pressarfotslyft
När denna är vald är automatiskt pressarfotslyft aktiverat.
3UHVVDUIRWHQK|MVWLOOYULGOlJHQlUGXVOXWDUV\PHGQnOHQ
i det nedre läget. När den är bortvald förblir pressarfoten
QHGVlQNWlYHQQlUPDVNLQHQVWDQQDUPHGQnOHQLGHWQHGUH
läget eller efter trådklipp.

Fix Auto
1lU)L[$XWRlUDNWLYHUDGV\UPDVNLQHQIlVWVW\JQLE|UMDQ
DYV|PPHQ)|UDWWDYVOXWD),;$XWRDYPDUNHUD),;
$XWRLLQVWlOOQLQJVPHQ\Q2PGHQLQWHlUDNWLYHUDGNDQGX
använda FIX-knappen på framsidan av maskinen för att
fästa din söm.
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BRODÉRINSTÄLLNINGAR
Automatiskt trådklipp för broderi
'HWDXWRPDWLVNDWUnGNOLSSHWLEURGpULQVWlOOQLQJDUQD
aktiveras som standard. Trådarna klipps av automatiskt och
SUHVVDUIRWHQK|MVYLGIlUJE\WHQHOOHUQlUHWWEURGHULlUNODUW
När den är bortvald utförs inga trådklipp automatiskt.

Automatisk avklippning av hoppstygn
Maskinen har funktionen automatiskt trådklipp av
hoppstygn. Tack vare den sparar du tid och behöver inte
klippa bort trådar när broderiet är färdigsytt. När du
broderar klipps tråden till hoppstygnet på ovansidan av
automatiskt och trådänden dras ner till tygets baksida.
Obs! Maskinen klipper även av tråden efter trådbyte till ny färg.
Håll i trådänden när du börjar brodera igen, så att du enkelt kan
ta bort den när den har skurits av.
Broderier som är markerade med den här symbolen är
programmerade för automatisk avklippning av hoppstygn.
Kommandon som klipper av hoppstygn kan läggas till i alla
broderier med hjälp av de nedladdningsbara programmen.
Se kapitel 2.
Obs! Om baksidan av broderiet ska vara synlig är det bättre att
stänga av den automatiska avklippningen av hoppstygn och klippa
av trådarna för hand.

Välja båge
7U\FNSnLNRQHQYlOMDEnJHRFKYlOMEODQGGHEURGpUEnJDU
du har. När du laddar ner ett broderi för första gången
YlOMHUPDVNLQHQGHQPHVWOlPSOLJDEURGpUEnJHQEODQGGHP
VRPGXKDUDQJLYLWXQGHUYlOMDEnJH

Pressarfotshöjd vid brodering
-XVWHUDSUHVVDUIRWVK|MGHQLOlJHW6\EURGHULQlUGXDQYlQGHU
pressarfot R.
9LVVDEURGHULHUKDUP\FNHWVW\JQVRPE\JJHUXSSXQGHU
SUHVVDUIRWHQ2PGHWLQWHÀQQVWLOOUlFNOLJWPHGXWU\PPH
mellan pressarfoten och broderiet kan övertråden bilda
|JORUSnXQGHUVLGDQDYEURGHULHWgNDGnSUHVVDUIRWVK|MGHQ
stegvis tills broderiet kan löpa smidigt under pressarfoten.

Sensorfot Q för broderi
1lUGXEURGHUDUDNWLYHUDIXQNWLRQHQVHQVRUIRW4QlUGX
DQYlQGHUWLOOEHK|UHWVHQVRUIRW4 DUWLNHOQXPPHU
VRPWLOOKDQGDKnOOVDYGLQDXNWRULVHUDGH+8649$51$
9,.,1*®nWHUI|UVlOMDUH 6HQVRUIRW4NlQQHUNRQWLQXHUOLJW
DYW\JHWVWMRFNOHNRFKMXVWHUDUSUHVVDUIRWVK|MGHQ
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IKONER SOM OFTA ANVÄNDS
Redigera broderi
,GHWQHGUHYlQVWUDK|UQHWDYUHGLJHUDEURGHULÀQQV*2
ikonen. Tryck på ikonen för att öppna sy broderi.

Sy broderi
,NRQHQI|UDWWnWHUJnÀQQVLGHWQHGUHYlQVWUDK|UQHWDY
fönstret för sy broderi. Tryck på ikonen för att återgå till
redigera broderi.

OK
%HNUlIWDULQVWlOOQLQJDUHOOHUlQGULQJDURFKnWHUJnUWLOO
föregående fönster.

Avbryt
$YEU\WHULQVWlOOQLQJDURFKlQGULQJDURFKnWHUJnUWLOO
föregående fönster.

Tryck och håll nedtryckt
9LVVDLNRQHUKDUH[WUDIXQNWLRQHUPDUNHUDGHPHGHQ
triangel i nedre högra hörnet. Tryck på ikonen och håll
nedtryckt i några sekunder för att komma åt dessa.
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SÖMNAD
I det här kapitlet hittar du information om hur du väljer sömmar, justerar,
programmerar och syr dem.

SÖMNADSLÄGET

Sömnadsinformation
Sömmenyn

,V|PQDGVOlJHWNDQGXYlOMDV|PPDUMXVWHUDRFKV\GHP
3nVNlUPHQÀQQVWYnÁLNDU,V|PQDGVLQIRUPDWLRQNDQ
du ändra sömmens längd och bredd och se vad som
rekommenderas för den söm du har valt. I sömmenyn
hittar du olika sömkategorier och de sömmar som ryms
LQRPYDUMHNDWHJRUL

FLIKEN SÖMMENY
'HQEOnÁLNHQNDOODVI|UV|PPHQ\1lUGXWU\FNHUSnÁLNHQ
öppnas en sömvalsmeny. Du kan bläddra genom de olika
PHQ\HUQDPHGKMlOSDYSLODUQDXQGHUVNlUPHQ

Sömvalsyta

Välja söm
)|UDWWYlOMDHQV|PWU\FNSnGHQDNWXHOODV|PPHQL
sömvalsytan. Du kan bläddra genom alla menyerna med
KMlOSDYSLODUQDXQGHUV|PPDUQD1DPQHWSnDNWXHOOPHQ\
visas längst upp på sömvalsytan.

Flera sömmenyer
Sömmenyns sidofönster
Ikonen för sömmenyn

)OLNHQV|PPHQ\KDUHQSLOLK|UQHWYLONHWEHW\GHUDWWGX
NDQWU\FNDRFKKnOODÁLNHQLQWU\FNW7U\FNRFKKnOOÁLNHQ
intryckt när du vill öppna menyns sidofönster. Tryck
på valfri sömmeny och den sömmenyn öppnas. Ikonen
sömmenyer har prickar för att indikera antalet sidor i den
menyn. Tryck på ikonen sömmeny igen för att gå till nästa
VLGDLPHQ\Q6|PPHQ\QVVLGRI|QVWHUI|UEOLU|SSHWWLOOVGX
YlOMHUHQV|PWU\FNHUSnÁLNHQHOOHUDQYlQGHUSLODUQD

Välja sömteckensnitt
På verktygsfältet trycker du på ikonen sömteckensnittsmeny
för att öppna en lista med sömteckensnitt. Tryck på valfritt
V|PWHFNHQVQLWWRFKSURJUDPPHULQJVI|QVWUHW|SSQDV6NULY
GLQWH[WJHQRPDWWWU\FNDSnERNVWlYHUQD%RNVWlYHUQDYLVDV
WLOOYlQVWHUSnVNlUPHQ7U\FNSn2.RFKV|PPHQODGGDV
LQWLOOV|PQDGVOlJHW/lVPHURPKXUPDQSURJUDPPHUDU
sömmar i kapitel 5.
Obs! Sömteckensnitt är endast tillgängliga i sömnadsläget.

Ladda in en söm från annan plats
När du vill hämta sömmar som du har sparat i Mina
V|PPDUHOOHUSnHQ86%VWLFNDWU\FNHUGXSnLNRQHQ)LOH
Manager på verktygsfältet. File Manager-fönstret öppnas.
/HWDUlWWSnV|PPHQRFKWU\FNSnGHQI|UDWWODGGDQHUGHQ
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Sömteckensnittsmenyn

FLIKEN SÖMNADSINFORMATION
0DVNLQHQYlOMHUElVWDP|MOLJDV|PLQVWlOOQLQJDUI|UGHWYDOGD
tyget. Fliken sömnadsinformation består av tre delar.

Exklusiva
SEWING
ADVISOR™inställningar

/lQJVWXSSSnÁLNHQVHUGXH[NOXVLYD6(:,1*$'9,625™YDOHQGXJMRUWYLONHWW\JGXKDUYDOWRFKYLONHQWHNQLNGX
önskar använda.

Sömnadsrekommendationer

1HGDQI|UH[NOXVLYD6(:,1*$'9,625™-inställningen
VHUGXYLONHQQnOGXE|UDQYlQGDRPPHOODQOlJJRFKHOOHU
glidsula behövs.
/lQJVWQHUSnÁLNHQKLWWDUGXV|PLQVWlOOQLQJDUQD+lUNDQ
GXI|UlQGUDGLQV|PWH[lQGUDWUnGVSlQQLQJVWlOODLQ
PDVNLQHQI|UIULKDQGVV|PQDGDNWLYHUDP|QVWHURPVWDUW
DNWLYHUDWDSHULQJMXVWHUDVW\JQEUHGGQnOSRVLWLRQOlQJG
WlWKHWNQDSSV|PQDGRFKNQDSSKnOVOlQJG,NRQHUQDLGHQ
här delen av fönstret ändras beroende på vilken söm du har
valt. Dessa ändringar påverkar bara den aktuella sömmen.
De ändrade inställningarna återställs till standard när du
YlOMHUHQDQQDQV|P'HlQGUDGHLQVWlOOQLQJDUQDVSDUDVLQWH
automatiskt när maskinen stängs av. Den ändrade sömmen
kan sparas i 0LQDV|PPDU VHVLGDQ 

Söminställning

Trådspänning
Maskinen ställer automatiskt in bästa trådspänning för
den valda sömmen. Trådspänningen kan anpassas till
specialtrådar samt olika tekniker och tyger. Tryck på +
för att öka och - för att minska övertrådsspänningen.
För att förstå vad som är rätt trådspänning kan du sy några
raksömmar med olika inställningar.
 %|UMDPHGI|UOnJWUnGVSlQQLQJGYVVWlOOLQGHQ
OlJVWDVLIIUDQ8QGHUWUnGHQNRPPHUDWWOLJJDUDNRFK
övertråden kommer att dras ner mot tygets undersida.
 2PGXLVWlOOHW|NDUWUnGVSlQQLQJHQWLOOPD[NRPPHU
XQGHUWUnGHQDWWV\QDVSnW\JHWVRYDQVLGD6|PPHQNDQ
dra sig och övertråden kan gå av.
3. Trådspänningen är rätt när trådarna möts mellan
W\JODJUHQHOOHUVRPI|UGHNRUV|PPDUSnXQGHUVLGDQ

1

2

3
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Frihandssömnad
När du trycker på ikonen för frihandssömnad visas ett pop
XSI|QVWHUGlUGXNDQYlOMDPHOODQWYnDOWHUQDWLY6YlYDQGH
frihandssömnad och IMlGUDQGHIULKDQGVV|PQDG
Svävande frihandssömnad
$NWLYHUDRPGXYLOOVWlOODLQPDVNLQHQI|UVYlYDQGH
frihandssömnad. Du kan använda pressarfot R eller en
WLOOEHK|UVIRW6lQNmatartänderna när du använder den här
funktionen.
1lUGXV\UIULKDQGVV|PQDGPHGOnJKDVWLJKHWK|MVRFK
VlQNVSUHVVDUIRWHQI|UYDUMHVW\JQVnDWWW\JHWKnOOVIDVWPRW
VW\JQSOnWHQPHGDQVW\JQHWIRUPDV9LGK|JUHKDVWLJKHW
svävar pressarfoten över tyget medan du syr. Tyget måste då
matas manuellt.
2PGXYLOOlQGUDSUHVVDUIRWVK|MGHQYLGVYlYDQGH
frihandssömnad trycker du på + och - -ikonerna och
MXVWHUDU
9LVVDVW\JQNDQKRSSDV|YHURPW\JHWÁ\WWDVXSSRFKQHG
PHGQnOHQQlUGXV\U2PGXVlQNHUSUHVVDUIRWVK|MGHQ
minskar avståndet mellan pressarfoten och tyget. Då
förhindrar du att stygn hoppas över.
Obs! Minska inte pressarfotshöjden för mycket. Tyget måste kunna
löpa smidigt under pressarfoten.
Obs! Om svävande frihandssömnad är aktiverad ska du inte
använda en fjädrande pressarfot eftersom denna då kan skadas.
Om pressarfoten kräver det ska stygnbreddsbegränsningen aktiveras.
Fjädrande frihandssömnad
9lOMIMlGUDQGHIULKDQGVV|PQDGI|UDWWDNWLYHUDGHW
IMlGUDQGHIULKDQGVOlJHW6lQNPDWDUWlQGHUQD'HQIMlGUDQGH
SUHVVDUIRWHQK|MVRFKVlQNVI|UYDUMHVW\JQVnDWWW\JHWKnOOV
fast mot stygnplåten medan stygnet formas. Tyget måste då
matas manuellt.
Om du använder WLOOEHK|UVIRWHQVHQVRU4E|UIMlGUDQGH
frihandssömnad och stygnbreddsbegränsning aktiveras.

Mönsteromstart
När du stannar mitt i en söm kan du trycka på mönsterRPVWDUWI|UDWWE|UMDV\IUnQE|UMDQDYV|PPHQLJHQ
(YHQWXHOODV|PMXVWHULQJDUEHYDUDV

Tapering
När du trycker på ikonen tapering visas ett pop up-fönster
GlUGXNDQYlOMDKXUV|PPHQVNDE|UMDRFKVOXWD7DSHULQJ
lUHQGDVWWLOOJlQJOLJWQlUGXYlOMHUHQV|PL+PHQ\Q/lV
mer om tapering på sidan 4:17.
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Trådspänning
Frihandssömnad
Tapering

Mönsteromstart

SÖMÄNDRINGAR
0DVNLQHQJ|UElVWDP|MOLJDLQVWlOOQLQJDUI|UYDUMHYDOG
V|P'XNDQJ|UDHJQDMXVWHULQJDUDYGHQYDOGDV|PPHQ
bQGULQJDUQDLLQVWlOOQLQJDUQDNRPPHUEDUDSnYHUNDGHQ
valda sömmen. De ändrade inställningarna återställs
WLOOVWDQGDUGQlUGXYlOMHUHQDQQDQV|P'HlQGUDGH
inställningarna sparas inte automatiskt när maskinen stängs
DY'XNDQVSDUDHQMXVWHUDGV|PL)LOH0DQDJHUVnVSDUDV
inställningarna.

ALT-funktion och pilar
$/7LNRQHQDQYlQGVI|UDWWlQGUDIXQNWLRQHUQDVRPlU
NRSSODGHWLOOSLODUQD1lUGXWU\FNHUSn$/7lQGUDVHQ
HOOHUEnGDNRQWUROOHUQDEUHGYLGSLODUQD7U\FNSn$/7HQ
gång till för att ändra tillbaka till de ursprungliga ikonerna.
1HGDQÀQQVHQEHVNULYQLQJDYGHROLNDLNRQHUVRPNDQ
YLVDVQlUPDQYlOMHUHQV|P

Information
om stygnlängd

Stygnbredd
gNDHOOHUPLQVNDVW\JQEUHGGHQPHGKMlOSDYSLODUQDXQGHU
VW\JQEUHGGVLNRQHQ6WDQGDUGLQVWlOOQLQJDUQDYLVDVPHG
VYDUWDVLIIURUMXVWHUDGHLQVWlOOQLQJDUPHGU|GD

Information om
stygnbredd

Stygnlängd
gNDHOOHUPLQVNDVW\JQOlQJGHQPHGKMlOSDYSLODUQDEUHGYLG
stygnlängdsikonen. Om du förlänger en sicksacksöm
eller dekorsöm förlängs hela sömmen. Om du förlänger
HQVDWLQV|PPHGMXVWHUEDUVW\JQWlWKHWEOLUKHODV|PPHQ
längre men med bibehållen stygntäthet.

Stygnlängd –

Stygnlängd +

Obs! En varningssignal ljuder om du försöker överskrida lägsta och
högsta möjliga inställning för bredd och längd. Standardinställningen
visas i svart. Ändrade inställningar visas i rött.

Sömplacering
$QYlQGSLODUQDQHGDQI|UDWWÁ\WWDV|PPHQWLOOK|JHUHOOHU
YlQVWHUQlUGXV\UPHGHQUDNV|P0DVNLQHQKDUPD[LPDOW
29 QnOSRVLWLRQHU I|UUDNV|P 
När $/7IXQNWLRQHQYDOWVI|UHQV|PVRPKDUEUHGGSRVLWLRQ
NDQV|PPHQÁ\WWDVnWK|JHUHOOHUYlQVWHU1nOSRVLWLRQHQ
NDQHQGDVWlQGUDVLQRPUDPDUQDI|UGHQPD[LPDOD
stygnbredden. En ändring av sömmens placering begränsar
även stygnbreddsinställningen.

Stygntäthet

Stygntäthet
$QYlQGSLODUQDEUHGYLGLNRQHQ6W\JQWlWKHWI|UDWWVWlOODLQ
VW\JQWlWKHWHQ GHWDYVWnQGPHOODQVDWLQVW\JQHQVRPE\JJHU
XSSV|PPHQ 7lWKHWHQSnYHUNDULQWHOlQJGHQSnV|PPHQ
som helhet.

Sömplacering

Tryck på pilarna för att öka eller minska värdet.
Obs! Justera tätheten när du syr med tjockare tråd eller med
specialtrådar och när en mer eller mindre tät satinsöm önskas.
Stygntäthet +

Stygntäthet –
SÖMNAD
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Knapphålsstorlek
När du ska sy knapphål med den automatiska knapphålsmätaren kan du ställa in knappens storlek. Mät knappen
och ställ in knappstorleken på skärmen.

Knappsömnad

Knapphålsstorlek

När du syr i en knapp kan du ställa in antalet stygn. Tryck
SnSLODUQDI|UDWW|NDHOOHUPLQVNDDQWDOHWVW\JQ/lVPHURP
knappsömnad på sida 4:15.

Knappsömnad
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EXKLUSIVA SEWING ADVISOR™FUNKTIONEN
Symaskinen har den exklusiva funktionen SEWING ADVISOR™
från HUSQVARNA VIKING®. Den är alltid aktiverad i
sömnadsläget och är placerad längst ner på pekskärmen. Innan du
börjar sy, tryck på typ av material och tygtjocklek och därefter på den
sömnadsteknik som du vill använda.
'HQH[NOXVLYDIXQNWLRQHQ6(:,1*$'9,625™ställer
LQElVWDV|PVW\JQOlQJGVW\JQEUHGGV|PQDGVKDVWLJKHW
WUnGVSlQQLQJRFKSUHVVDUIRWVWU\FNI|UV|PQDGVSURMHNWHW
6|PPHQYLVDVSnVNlUPHQWLOOVDPPDQVPHG
UHNRPPHQGHUDGSUHVVDUIRWRFKQnO1lUGXYlOMHU
V|PQDGVWHNQLN|SSQDVÁLNHQLQIRUPDWLRQDXWRPDWLVNW
Obs! Den exklusiva SEWING ADVISOR™-funktionen är endast
tillgänglig vid sömnad.

MATERIALVAL
Vävt eller stickat
6NLOOQDGHQPHOODQYlYGDRFKVWLFNDGHW\JHUlUVlWWHWSnYLONHW
WUnGDUQDlUVDPPDQIRJDGH9lYGDW\JHUlUVDPPDQVDWWD
DYWYnWUnGV\VWHPYDUSSnOlQJGHQRFKYlIWSnWYlUHQVRP
korsar varandra i räta vinklar. Ett stickat tyg består av ett
HQGDWUnGV\VWHPVRPELQGVLKRSLPDVNRU6WLFNDGHW\JHU
har oftast stretch.
6RPUHJHODQJHVHMHODVWLVNWI|UYlYGDPDWHULDOXWDQVWUHWFK
RFKHODVWLVNWI|UW|MEDUDPDWHULDO

Vävt tyg (ej elastiskt)

Stickat tyg (elastiskt)

Förslag på material
A EJ ELASTISKT TUNT: FKLIIRQJRUJDQ]DEDWLVWVLGHQ\OOHHWF
B EJ ELASTISKT NORMALT:NDOLNnTXLOWW\JHU\OOHNUlSSSRSOLQHWF
C EJ ELASTISKT KRAFTIGT: GHQLPNRVW\PW\JRFKNDSSW\JDY
\OOHNDQYDVIURWWpHWF
D ELASTISKT TUNT: FKDUPHXVHQ\ORQWULNnVOlWVWLFNDGMHUVH\
etc.

Skinn

Vinyl

E ELASTISKT NORMALT:MHUVH\YHORXUEDGNOlGHUHWF
F ELASTISKT KRAFTIGTFROOHJHW\JHUÁHHFHHWF
G SKINN OCH VINYL: PRFNDVNLQQYLQ\ORFKVNLQQLPLWDWLRQ
1lUGHWWDDOWHUQDWLYYlOMVUHNRPPHQGHUDVJOLGIRW+
för nyttosömnad. För dekorsömmar och knapphål
UHNRPPHQGHUDU6(:,1*$'9,625™-funktionen att
VMlOYKlIWDQGHJOLGSODWWRUDQYlQGV

SÖMNAD
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SÖMNADSTEKNIKER
1 SY IHOP: syr ihop två tygstycken.
2 ÖVERKASTA: överkastar tygkanten för att förhindra att tyget
IUDQVDUVLJ²JHUVOlWDNDQWHU
3 SY IHOP/ÖVERKASTA:6|PPHQV\VRFKNDQWHQ|YHUNDVWDVL
ett moment.
4 TRÅCKLA:(QWLOOIlOOLJV|PI|USURYQLQJDYNOlGHU
rynkning och markering.
5 FÅLLA OSYNLIGT: skapar en osynlig fåll på klädesplagg.
Rekommenderas inte för tunna tyger eller skinn/vinyl.
0DVNLQHQYlOMHUElVWDP|MOLJDV|PI|UW\JHWGXYDOW
6 FÅLL:YlOMHUElVWDV\QOLJDInOOHOOHUNDQWVWLFNQLQJI|U
PDWHULDOHWRFKW\JWMRFNOHNHQ
7 KNAPPHÅL:GHQH[NOXVLYD6(:,1*$'9,625™IXQNWLRQHQYlOMHUGHWNQDSSKnOVRPSDVVDUElVWWLOOW\JHW
Obs! Om en olämplig kombination väljs (till exempel ej elastiskt tunt
och fålla osynligt) avger maskinen en ljudsignal och teknikerna väljs
inte. Sömmen kan sys även om maskinen inte rekommenderar det.
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SÖMNADSTEKNIKER
SY IHOP
(QV|PVDPPDQIRJDUWYnW\JVW\FNHQPHGHQV|PVPnQ
VRPYDQOLJWYLVSUHVVDVLVlU,GHÁHVWDIDOODYVOXWDV
sömsmånens kanter med en överkastningssöm innan
sömmen sys.
6|PPDUSnHODVWLVNDW\JHUPnVWHYDUDW|MEDUD'HQHODVWLVND
V|PPHQJHUHQW|MEDUV|PVRPSDVVDUI|UDWWV\LKRS
stycken i tunt elastiskt tyg.
MATERIAL:(MHODVWLVNWQRUPDOWNOLSSWLWYnGHODU
VÄLJ:(MHODVWLVNWQRUPDOWRFKV\LKRS ([NOXVLYD6(:,1*
$'9,625™IXQNWLRQHQYlOMHUHQUDNV|P
ANVÄND:3UHVVDUIRW$RFKQnOQUVRPUHNRPPHQGHUDV

7

för tyget.
SY:






/lJJLKRSW\JVW\FNHQDUlWDPRWUlWD/lJJLQW\JHW
XQGHUSUHVVDUIRWHQ/lJJW\JNDQWHQOlQJVPP
markeringen på stygnplåten.
7UDPSDSnIRWUHJODJHW3UHVVDUIRWHQVlQNVDXWRPDWLVNW
6\HQV|P7U\FNSnNQDSSHQI|UWUnGNOLSSQlUGXlU
klar. Trådklippet klipper av över- och undertråden och
SUHVVDUIRWHQK|MVVnDWWGXNDQWDERUWW\JHW

MATERIAL:(ODVWLVNWWXQWNOLSSWLWYnGHODU
VÄLJ:(ODVWLVNWWXQWRFKV\LKRS ([NOXVLYD6(:,1*
$'9,625™IXQNWLRQHQYlOMHUHQVWUHWFKV|P

Raksöm

Raksöm kan även användas för kantstickning. För en synligare kantstickning
NDQGXYlOMDOlQJUHVW\JQOlQJGRFK
använda grövre tråd och en större nål.

ANVÄND:3UHVVDUIRW$RFKVWUHWFKQnOQUVRP

rekommenderas för tyget.
SY:






3ODFHUDW\JVW\FNHQDUlWDPRWUlWD/lJJLQW\JHW
XQGHUSUHVVDUIRWHQ/lJJW\JNDQWHQOlQJVPP
markeringen på stygnplåten för att sy med 15 mm
sömsmån.
7UDPSDSnIRWUHJODJHW3UHVVDUIRWHQVlQNVDXWRPDWLVNW
6\HQV|P7U\FNSnNQDSSHQI|UWUnGNOLSSQlUGXlU
klar. Trådklippet klipper av över- och undertråden och
SUHVVDUIRWHQK|MVVnDWWGXNDQWDERUWW\JHW

7

Elastisk söm

SÖMNAD
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ÖVERKASTA
Överkastar tygkanten för att förhindra att tyget fransar sig
²JHUVOlWDNDQWHU'HWlUHQNODUHDWW|YHUNDVWDW\JHWLQQDQ
delarna till plagget sys ihop. Pressarfot J rekommenderas
I|UWXQQDWLOOPHGHOWMRFNDW\JHUI|UDWWI|UKLQGUDDWWW\JHW
GUDULKRSVLJOlQJVNDQWHQ3UHVVDUIRW%DQYlQGVI|UNUDIWLJD
W\JHU'HQH[NOXVLYD6(:,1*$'9,625™ ställer in bästa
stygnlängd och stygnbredd för tyget och rekommenderar
lämplig pressarfot och nål.
MATERIAL:(MHODVWLVNWQRUPDOW
VÄLJ: (MHODVWLVNWQRUPDOWRFK|YHUNDVWD

([NOXVLYD
6(:,1*$'9,625 YlOMHUHQWUHVWHJVVLFNVDFN 
™

ANVÄND:

Pressarfot J och nål nr 80 som rekommenderas för

tyget.
/lJJNDQWHQDYHWWODJHUW\JXQGHUSUHVVDUIRWHQPHG
NDQWOLQMDOHQOlQJVW\JNDQWHQ7UHVWHJVVLFNVDFNHQV\U|YHU
PHWDOOVWLIWHWI|UDWWW\JNDQWHQVNDI|UEOLVOlW
SY:





7UDPSDSnIRWUHJODJHW3UHVVDUIRWHQVlQNVDXWRPDWLVNW
gYHUNDVWDOlQJVW\JNDQWHQ
7U\FNSnNQDSSHQI|UWUnGNOLSS

Obs! Skinn och vinyl behöver inte överkastas eftersom de inte fransar
sig. Exklusiva SEWING ADVISOR™ tillåter dock överkastning
av dessa material. Välj skinn/vinyl och överkasta i exklusiva
SEWING ADVISOR™. (Exklusiva SEWING ADVISOR™
väljer en sicksacksöm.)
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SY IHOP OCH ÖVERKASTA
6\LKRS|YHUNDVWDV\UV|PPHQRFK|YHUNDVWDUNDQWHQL
HWWPRPHQW'HWÀQQVÁHUDROLNDV|PPDUI|UV\LKRS
|YHUNDVWDSnPDVNLQHQ'HQH[NOXVLYD6(:,1*
$'9,625™YlOMHUGHWVRPlUElVWI|UPDWHULDOHWRFK
MXVWHUDUDXWRPDWLVNW
MATERIAL: (ODVWLVNWWXQWNOLSSWLWYnGHODU
VÄLJ:(ODVWLVNWWXQWRFKV\LKRS|YHUNDVWDLH[NOXVLYD
6(:,1*$'9,625™.
ANVÄND: Pressarfot

J och stretchnål nr 75 som
rekommenderas för tyget.

SY:



3ODFHUDW\JVW\FNHQDUlWDPRWUlWD/lJJLQW\JHWXQGHU
SUHVVDUIRWHQPHGNDQWOLQMDOHQOlQJVW\JNDQWHQ
 Trampa på fotreglaget. Pressarfoten sänks automatiskt.
 6\LKRS|YHUNDVWDOlQJVHQDNDQWHQ
 Tryck på knappen för trådklipp.
$QYlQGVDPPDWHNQLNQlUGXVNDV\LKRS|YHUNDVWD
SnHODVWLVNWNUDIWLJWW\JRFKHMHODVWLVNWNUDIWLJWW\J'HQ
H[NOXVLYD6(:,1*$'9,625™VWlOOHULQElVWDV|P
VW\JQOlQJGVW\JQEUHGGWUnGVSlQQLQJSUHVVDUIRWVWU\FN
RFKV|PQDGVKDVWLJKHWI|UGHROLNDPDWHULDOHQ)|OM
övriga rekommendationer som anges på den interaktiva
färgpekskärmen.

SY IHOP/ÖVERKASTA FÖR MUDDAR
6\LKRS|YHUNDVWDSDVVDUSHUIHNWI|UULEEDGHKDOVULQJQLQJDU
och muddar.
MATERIAL:

Collegetyg och mudd.
VÄLJ: Elastiskt normalt och sy ihop/överkasta.
ANVÄND:3UHVVDUIRW%RFKVWUHWFKQnOQUVRP
rekommenderas för tyget.
TRÅD:9DQOLJV\WUnG

.OLSSWLOOHQKDOVULQJQLQJLHODVWLVNWW\J9LNPXGGHQ
GXEEHO/lJJFROOHJHW\JHWRFKPXGGHQUlWDPRWUlWD6\
IDVWPXGGHQSnW\JHWPHGPPV|PVPnQ6WUlFNPXGGHQ
medan du syr.

SÖMNAD
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TRÅCKLA
7UnFNHOV|PlUHQWLOOIlOOLJV|PI|USURYQLQJDYNOlGHU
rynkning och/eller markering.
6(:,1*$'9,625™ ställer automatiskt in lång stygnlängd
och minskar trådspänningen så att trådarna går lätt att sprätta
bort eller dra ihop vid rynkning.
MATERIAL:(MHODVWLVNWQRUPDOWNOLSSWLWYnGHODU
VÄLJ:(MHODVWLVNWQRUPDOWRFKWUnFNOD
ANVÄND:3UHVVDUIRW$RFKQnOQUVRPUHNRPPHQGHUDV
för tyget.

/lJJLKRSW\JVW\FNHQDUlWDPRWUlWD/lJJLQW\JHWXQGHU
pressarfoten.
SÖMSMÅN:

15 mm.

SY:






7UDPSDSnIRWUHJODJHW3UHVVDUIRWHQVlQNVDXWRPDWLVNW
6\OlQJVV|POLQMHQ
Tryck på knappen för trådklipp.
'UDLXQGHUWUnGHQI|UDWWWDERUWV|PPHQ

OSYNLIG FÅLLSÖM
Med fålla osynligt skapas en osynlig fåll på klädesplagg.
'HWÀQQVWYnROLNDW\SHUDYRV\QOLJInOOV|PGHQHQD
rekommenderas för medelkraftiga till kraftiga vävda
HMHODVWLVND W\JHURFKGHQDQGUDI|UHODVWLVNDW\JHU
)nOODRV\QOLJWUHNRPPHQGHUDVLQWHI|UWXQQDW\JHUPHQ
H[NOXVLYD6(:,1*$'9,625™YlOMHUElVWDP|MOLJDV|P
MATERIAL:<OOHHOOHUDQQDWPHGHOWMRFNWPDWHULDO
VÄLJ: (MHODVWLVNWQRUPDOWRFKInOODRV\QOLJW
ANVÄND: Pressarfot

D och nål nr 80 som rekommenderas

för tyget.
TRÅD: 9DQOLJV\WUnG

9LNW\JHWVRPELOGHQYLVDU6HWLOODWWGHQYLNWDNDQWHQSn
W\JHWI|OMHULQVLGDQDYGHQK|JUDWnQSnSUHVVDUIRW'
Trampa på fotreglaget. Pressarfoten sänks automatiskt.
Det vänstra sicksackstygnet ska bara precis fånga den
YLNWDW\JNDQWHQ-XVWHUDVW\JQEUHGGHQRPGHWEHK|YV
PHGKMlOSDYRFKSnEUHGGMXVWHULQJVLNRQHQSnGHQ
LQWHUDNWLYDIlUJSHNVNlUPHQVnDWWV|PPHQEDUDSUHFLV
fångar tygvecket. Tryck på knappen för trådklipp när du
har sytt färdigt sömmen.

4:12

FÅLLA
1lUGXVNDInOODYlOMHUH[NOXVLYD6(:,1*$'9,625™
den synliga fåll eller kantstickningsfåll som passar bäst för
PDWHULDOHWVWMRFNOHNRFKW\S)|UYlYW HMHODVWLVNW W\JVNLQQ
RFKYLQ\OYlOMVUDNV|P)|UHODVWLVNDW\JHUYlOMVV|PPDU
med stretch.

Jeansfåll
1lUGXV\U|YHUV|PVPnQHULH[WUDNUDIWLJWW\JHOOHUHQ
MHDQVInOONDQSUHVVDUIRWHQWLSSDQlUGXV\U|YHUV|PPHQ
1nOHQNDQJnHPRWGHQWLSSDGHIRWHQRFKJnDY$QYlQG
XQLYHUVDOYHUNW\JHWI|UDWWEDODQVHUDInOOHQVK|MGPHGDQGX
syr.
MATERIAL:

Denim.

VÄLJ: (MHODVWLVNWNUDIWLJWRFKInOOD
ANVÄND: 3UHVVDUIRW%VRPUHNRPPHQGHUDVI|UW\JHWRFK

MHDQVQnOQU
Tryck på nålstopp upp/ner för att ställa in nålen i lägsta
OlJHW%|UMDV\InOOHQOlQJVQHGHUNDQWHQPLWWEDNHOOHUL
QlUKHWHQ6WDQQDQlUGXQlUPDUGLJVLGV|PPHQ0DVNLQHQ
VWDQQDUPHGQnOHQLW\JHWRFKK|MHUSUHVVDUIRWHQ)|ULQ
universalverktyget från baksidan.
%nGDVLGRUQDDYXQLYHUVDOYHUNW\JHWlUXSSO\IWD$QYlQGGHQ
VLGDVRPElVWPRWVYDUDUV|PPHQVWMRFNOHN7UDPSDQHU
fotreglaget så att pressarfoten sänks och fortsätt sy sakta
|YHUGHQWMRFNDV|PPHQ
6WDQQDVWUD[I|UHV|PPHQ OlJJPlUNHWLOOKXUQnOHQVWDQQDU
LW\JHW 7DERUWXQLYHUVDOYHUNW\JHWRFKI|ULQGHWIUDPLIUnQ
under pressarfoten.
6\QnJUDVW\JQWLOOVKHODSUHVVDUIRWHQKDUSDVVHUDW
V|PPHQRFKYLODUSnXQLYHUVDOYHUNW\JHW6WDQQDSnQ\WW
1nOHQVWDQQDULW\JHWRFKSUHVVDUIRWHQK|MV7DERUW
universalverktyget. Fortsätt sy fållen.

Elastisk fåll

7

9lOMHODVWLVNWQRUPDOWVnYlOMHUGHQH[NOXVLYD6(:,1*
$'9,625™HQÁDWORFN)|OM|YULJDUHNRPPHQGDWLRQHU
som anges på den interaktiva färgpekskärmen.
9LNHQInOOPRWDYLJVLGDQRFKV\PHGÁDWORFNIUnQUlWVLGDQ
.OLSSERUW|YHUÁ|GLJWW\J7HNQLNHQNDQlYHQDQYlQGDVI|U
skärphällor.

7

Flatlock för fållning av
elastiska tyger och skärphällor

SÖMNAD
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PERFEKT BALANSERADE KNAPPHÅL
([NOXVLYD6(:,1*$'9,625™YlOMHUGHWNQDSSKnO
och de inställningar som passar bäst till tyget du har valt.
/lJJPHOODQOlJJXQGHUW\JHWRFKHOOHUI|UVWlUNW\JHWGlU
knapphålen ska sys.
'XNDQlYHQYlOMDNQDSSKnOGLUHNWIUnQNQDSSKnOVPHQ\%
MATERIAL: (MHODVWLVNWQRUPDOWPHGPHOODQOlJJ
VÄLJ: (MHODVWLVNWQRUPDOWRFKV\NQDSSKnO
ANVÄND:

Nål nr 80 som rekommenderas för tyget.

 6QlSSIDVWGHQautomatiska knapphålsmätaren.
 6WLFNLQNRQWDNWHQLXWWDJHW $ WLOOYlQVWHURYDQI|U
nålområdet.
 /lJJNQDSSHQSnNQDSSOLQMDOHQSnEDVSODWWDQ
 6WlOOLQNQDSSVWRUOHNHQLPPSnVNlUPHQ
6WlOOLQQDQGXV\ULQGHWYLWDIlOWHWSnPlWKMXOHWVVLGDPRW
GHQYLWDPDUNHULQJVOLQMHQSnIRWHQ

A

Uttag för automatisk
knapphålsmätare

När du syr får knapphålet automatiskt rätt längd för vald
knappstorlek.
.QDSSKnOVVWRUOHNHQYDULHUDUPHGW\JWMRFNOHNHQRFKW\SDY
NQDSSKnO%|UMDDOOWLGPHGDWWV\HWWNQDSSKnOSnHQUHVWELW
Obs! För ej elastiskt kraftigt och skinn väljer den exklusiva
SEWING ADVISOR™ knapphål som inte bör sys med den
automatiska knapphålsmätaren.

Sy knapphålet:


9LNW\JHWGXEEHOWRFKOlJJPHOODQOlJJHPHOODQ
Markera var knapphålen ska sys på tyget med
SLFWRJUDPSHQQD6WlOOLQNQDSSVWRUOHNHQVOlQJG
 3ODFHUDW\JHWXQGHUGHQDXWRPDWLVND
NQDSSKnOVPlWDUHQ0lWKMXOHWNDQK|MDVVnDWWW\JHW
lättare går in under pressarfoten.
Obs! Använd markeringarna på knapphålsmätarens vänstra tå för
placeringen av plaggets kant. Lägg plaggets kant vid mittmarkeringen
om du vill sy knapphålet 15 mm från tygkanten.
 7UDPSDSnIRWUHJODJHW.QDSSKnOVPlWDUHQVlQNV
automatiskt. En raksöm som stabiliserar vänster
knapphålsstolpe sys i riktning från dig. Därefter sys
VDWLQV|PVVWROSHQPRWGLJ6DPPDVDNXSSUHSDVI|U
GHQK|JUDVWROSHQ7UlQVDUQDV\VDXWRPDWLVNW VH
ELOG +nOOIRWUHJODJHWQHGWU\FNWWLOOVWUnGNOLSSHW
har klippt av trådarna och den automatiska
NQDSSKnOVPlWDUHQKDUK|MWV

Lägg tygkanten här för att placera
knapphålet 15 mm från kanten

1. Sömnadsriktning för knapphål med satinsöm sydda med den
automatiska knapphålsmätaren
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9LGV|PQDGDYNQDSSKnOXWDQVDWLQV|PPDUHOOHUPHG
SUHVVDUIRW&lUV\PRPHQWHQDQQRUOXQGD GHWlULQJD
PRPHQWPHGUDNV|P 6HELOG
Obs! Om du syr knapphål i ett mycket snävt område, snäpp fast
pressarfot C och sy knapphålet enligt instruktionerna nedan.

MANUELLT KNAPPHÅL
$QYlQGNQDSSKnOVPlWDUH&I|UDWWV\HWWPDQXHOOWNQDSSKnO




2. Sömnadsriktning för knapphål utan satinsöm eller med satinsöm
sydda med pressarfot C.

6\I|UVWDVWROSHQVnOnQJVRPGXYLOODWWNQDSSKnOHWVND
vara.
7U\FNSnEDFNPDWQLQJVNQDSSHQ0DVNLQHQV\UWUlQVHQ
och den andra stolpen.
1lUVWROSDUQDlUOLNDOnQJDWU\FNHUGXSn
backmatningsknappen för att sy den andra tränsen.
Håll pressarfoten nere tills maskinen stannar.

Knapphål med iläggstråd (elastiska tyger)
När du syr knapphål i elastiska tyger rekommenderar vi att
iläggstråd används för ökad stadga och för att motverka att
knapphålet sträcks.
 /lJJHQ|JODDYNUDIWLJWUnGHOOHULOlJJVWUnG|YHUVWLIWHW
på baksidan av pressarfot C.
 6\HWWNQDSSKnO6\|YHUWUnGHQPHGVDWLQV|PVVWROSDUQD
 6WDQQDLQQDQGHQVLVWDlQGHQSnNQDSSKnOHWV\V/\IW
bort iläggstråden från stiftet och dra den rak.
 .RUVDLOlJJVWUnGHQIUDPI|UQnOHQRFKV\NQDSSKnOHWV
ände över tråden.

SÖMNAD
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MANUELL TRÄNS
%HVWlPOlQJGHQSnWUlQVHQPDQXHOOWPHGV|P$
SY:
/lJJLQW\JHWXQGHUSUHVVDUIRWHQ7U\FNWYnJnQJHUSn
automatiskt pressarfot ner och vändläge. Justera tyget om
GHWEHK|YV7UDPSDQHUIRWUHJODJHWVnVlQNVSUHVVDUIRWHQ
DXWRPDWLVNWRFKPDVNLQHQE|UMDUV\






0DVNLQHQV\UUDNV|PWLOOVGXWU\FNHUSnEDFNPDWQLQJ
0DVNLQHQV\UVHGDQEDNnWWLOOVGXWU\FNHUSn
backmatning på nytt.
0DVNLQHQV\UGlUHIWHUHQVLFNVDFNV|PVRPWlFNHU
raksömmarna.
7U\FNSnEDFNPDWQLQJI|UDWWIlVWDRFKNOLSSDDY
trådarna automatiskt.

1.

SÄRSKILDA SÖMNADSTEKNIKER
6|PPHQ\*6SHFLDOV|PPDULQQHKnOOHUVSHFLDOV|PPDU
VRPNQXWV|PKRSIRJQLQJRFKNDQWV|PGXEEHONDQWV|P
TXLOWV|PNDQWV|PRFKV|PQDGPHGJDUQIRWPHGWUH
hål. Dessa tekniker kan kräva vissa specialpressarfötter
och -tillbehör. Detta anges genom ikonen för
tillbehörspressarfot.
Obs! Använd snabbhjälpen för att få detaljerad information om varje
söm.

DEKORATIVA TAPERINGSÖMMAR
Meny H innehåller dekorsömmar som kan användas med
taperingfunktionen. Tryck på taperingikonen så öppnas ett
SRSXSI|QVWHUGlUGXNDQYlOMDWDSHULQJYLQNHOI|UV|PPHQ
7U\FNSnÁLNHQWLOOYlQVWHUI|UDWWVWlOODLQYLONHQYLQNHO
V|PPHQVNDKDLE|UMDQRFKWU\FNSnGHQK|JUDÁLNHQI|U
att ställa in den vinkel som sömmen ska sluta med. När du
lUIlUGLJWU\FNHUGXSn2.I|UDWWnWHUJnWLOOV|PQDGVOlJHW
Maskinen syr enligt dina inställningar och fortsätter sedan
med den valda sömmen. När önskad längd har sytts trycker
GXSnEDFNPDWQLQJVNQDSSHQ6|PPHQV\VDYVPDOQDQGHWLOO
slutet.

Stänga av tapering
9lOM7DSHUµDYµRPGXLQWHYLOODWWWDSHULQJIXQNWLRQHQVND
YDUDDNWLYLE|UMDQHOOHUVOXWHWDYV|PPHQ2PGXYlOMHU
7DSHUµDYµLEnGHE|UMDQRFKVOXWHWDYV|PPHQV\VHQ
vanlig söm utan tapering.
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2.

3.

4.

Frihandsquiltning
Svävande frihandssömnad
1lUGXV\UIULKDQGVV|PQDGPHGOnJKDVWLJKHWK|MVRFK
VlQNVSUHVVDUIRWHQI|UYDUMHVW\JQVnDWWW\JHWOLJJHUPRW
VW\JQSOnWHQQlUVW\JQHWVNDSDV9LGV|PQDGPHGK|J
hastighet svävar pressarfoten över tyget medan du syr.
Matartänderna måste vara sänkta och tyget vrids manuellt.
Den mesta frihandssömnaden sys med raksöm eller
VLFNVDFN$OODV|PPDUNDQGRFNV\VLIULKDQGVOlJHW'HWlU
riktningen och hastigheten i hur du rör tyget som avgör hur
sömmen blir.
Obs! Fjädrande frihandssömnad – Om du använder tillbehörspressarfoten för fjädrande frihandssömnad ska du ställa in
symaskinen i läget för fjädrande frihandssömnad. Matartänderna
sänks. Inställningarna sparas när maskinen stängs av. Ett popup-meddelande påminner om inställningarna när maskinen startas.
Stäng pop-up-meddelandet genom att trycka på OK. Stäng av
IMlGUDQGHIULKDQGVV|PQDGLÁLNHQV|PQDGVLQIRUPDWLRQRPGXYLOOV\
vanlig sömnad.
3UHVVDUIRWHQI|UIMlGUDQGHIULKDQGVV|PQDGI|OMHUQnOHQV
XSSnWRFKQHGnWU|UHOVHPHGKMlOSDYHQIMlGHURFK
pressarfotens arm. Matartänderna måste vara sänkta och
tyget vrids manuellt.
Tips! Använd tillbehöret Fjädrande öppen pressarfot.

Frihandssömnad
'XPnVWHVMlOYÁ\WWDW\JHW

1:1 Frihandssömnad

1. Tryck på nålstopp upp/ner för att ställa in nålen i lägsta
läget.
 6\PHGNRQVWDQWPHGHOKDVWLJKHWRFKU|UW\JHWIUDP
och tillbaka. Försök att rita snirklar med nålen när
du syr. Frihandssömnad innebär vanligtvis att man
syr slingrande sömmar ganska tätt utan att de korsar
YDUDQGUD6|PPDUQDVNDVHXWXQJHIlUVRPSXVVHOELWDU
7LSV$QYlQG|SSHQSUHVVDUIRWI|UIULKDQGVTXLOWQLQJVRPÀQQVVRP
extra tillbehör, för att se bättre när du frihandsquiltar.

Material:(MHODVWLVNWQRUPDOW
med vadd
Välj: (MHODVWLVNWQRUPDOWSn
H[NOXVLYD6(:,1*$'9,625™
UDNV|PVYlYDQGHIULKDQGVV|PQDG
SnÁLNHQV|PQDGVLQIRUPDWLRQ
Använd: Pressarfot R och nål nr 80
som rekommenderas för tyget.

Obs! För att ställa in maskinen för vanlig sömnad trycker du på
frihandsikonen och avmarkerar frihandsinställningen.

SÖMNAD
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POP-UP-MEDDELANDEN OM
SÖMNADEN
Undertråden håller på att ta slut
När undertråden håller på att ta slut visas ett pop-upmeddelande som i förväg anger att spolen snart behöver
E\WDV'HWKlUJHUGLJHQP|MOLJKHWDWWSODQHUDQlUGX
vill byta spole. Om du vill fortsätta sy trycker du bara på
fotreglaget utan att trycka på ok i pop-up-meddelandet.

Kontrollera övertråden
Maskinen stannar automatiskt om tråden tar slut eller går
DY7UlRP|YHUWUnGHQVWlQJSRSXSI|QVWUHWRFKE|UMDV\
igen.

Ta av den automatiska knapphålsmätaren
Den automatiska knapphålsmätaren används bara för
knapphål. Ett pop-up-meddelande rekommenderar att du
tar bort den för all övrig sömnad.

Maskinen behöver vila
Om maskinen stannar och det här pop-up-fönstret visas på
VNlUPHQEHK|YHUPDVNLQHQYLOD1lU2.LNRQHQYLVDUDWW
PDVNLQHQlU2.NDQGXIRUWVlWWDV\EURGHUD6|PQDGV
EURGpUUHVXOWDWHWNRPPHULQWHDWWSnYHUNDV

4:18
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PROGRAMMERING
Det här avsnittet i instruktionsboken hjälper dig att skapa vackra sömkombinationer
och bokstäver som du kan dekorera tyget med.

PROGRAMMERING

Sömnadsinformation

Du kan kombinera sömmar och/eller bokstäver och siffror
I|UDWWVNDSDSURJUDP.RPELQHUDROLNDGHNRUV|PPDURFK
V|PWHFNHQVQLWWIUnQPDVNLQHQHOOHUIUnQHQH[WHUQHQKHW

Sömmenyn
Teckensnittsmeny

PROGRAMMERING I SÖMNADSLÄGET
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Öppna programmeringsfönstret genom att trycka på
PROG-ikonen på startmenyn.
Tryck på sömmenyn eller teckensnittsmenyn för
att öppna den söm eller det teckensnitt som du vill
använda. Du kan också trycka och hålla nere för att
öppna sömmenyn och teckensnittsmenyn.

Programmera längd

Navigering



Bläddra till starten
Den aktiva positionen markeras med en markör och
den valda sömmen eller bokstaven rödmarkeras. De
infogade sömmarna läggs in vid markören. Endast den
YDOGDV|PPHQNDQMXVWHUDV)O\WWDPDUN|UHQJHQRP
V|PSURJUDPPHWPHGKMlOSDYSLODUQDSnVNlUPHQ



När du ändrar en söm i programmeringsläget är det
endast den markerade sömmen som ändras. Om du
JnULQLV|PQDGVOlJHWNDQGXJ|UDMXVWHULQJDUDYKHOD
sömkombinationen.



7U\FNSn2.HOOHUWUDPSDQHUIRWUHJODJHWHOOHUVWDUW
stopp-knappen för att stänga programmeringsfönstret
och sy den programmerade sömmen.

Markör

Stygnbredd
Stygnlängd

REDIGERA SÖM- ELLER
BOKSTAVSPROGRAM
FLIKAR I PROGRAMMERINGSLÄGET

Sömnadsinformation
Sömmenyn
Teckensnittsmeny

'HWÀQQVWUHROLNDÁLNDULSURJUDPPHULQJVOlJHW'HQ
I|UVWDlUÁLNHQV|PQDGVLQIRUPDWLRQGlUGXNDQlQGUD
YDUMHHQVNLOGV|PVRPGXKDUSURJUDPPHUDW'HQDQGUD
lUÁLNHQV|PPHQ\GlUGXKLWWDUDOODV|PPDUVRPGXNDQ
SURJUDPPHUD'HQWUHGMHÁLNHQlUWHFNHQVQLWWVPHQ\QGlU
GXNDQYlOMDYLONHWWHFNHQVQLWWGXYLOODQYlQGD'XNDQ
trycka och hålla nere sömmenyn och teckensnittsmenyn
I|UDWW|SSQDÁHUV|PPDURFKWHFNHQVQLWW

Ta bort
Längdledes
spegelvändning

Infoga en söm eller en bokstav

Spegelvänd
i sidled

Flytta markören till det ställe där du vill infoga en söm
HOOHUHQERNVWDYPHGKMlOSDYSLODUQD9lOMGHQV|PGXYLOO
infoga. Den kommer att läggas in vid markören.

Stygnlängd

Justera text och sömmar
'XNDQVSHJHOYlQGDMXVWHUDOlQJGRFKEUHGGVDPWlQGUD
stygntätheten för den valda sömmen på samma sätt som
i sömnadsläget. Endast den valda sömmen kommer att
MXVWHUDV

Ta bort en söm eller en bokstav

Stygnbredd

)O\WWDPDUN|UHQWLOOV|PPHQGXYLOOWDERUW GHQYDOGD
V|PPHQEOLUU|G RFKWU\FNSnWDERUWI|UDWWUDGHUD
den. Tryck och håll Ta bort nedtryckt för att ta bort hela
sömprogrammet.
Obs! En rak linje vid ikonen för bläddring uppåt eller nedåt visar
bläddring till början eller slutet.

KOMMANDON FÖR SÖMPROGRAMMET
Du kan infoga kommandon för 6723FIX och trådklipp
i sömprogrammet. Dessa kommandon kommer att ingå i
V|PSURJUDPPHWRFKXWI|UDVYDUMHJnQJGXV\UGHW
Flytta markören till det ställe där du vill infoga ett
NRPPDQGRPHGKMlOSDYSLODUQDEOlGGUDXSSQHU7U\FN
SnNQDSSHQHOOHUHQLNRQSnVNlUPHQVnOlJJVGHQWLOOLGHQ
programmerade sömmen. Den bekräftar att kommandot
har infogats och visar var kommandot kommer att utföras i
sömprogrammet.

PROGRAMMERING 5:3

SY ETT SÖMPROGRAM
*nWLOOV|PQDGVOlJHWI|UDWWV\GLWWV|PSURJUDPJHQRPDWW
WU\FNDSnLNRQHQ2.L|YUHK|JUDK|UQHWDYVNlUPHQ'X
NDQRFNVnWUDPSDSnIRWUHJODJHW6|PPHQNRPPHUGnDWW
ODGGDVLQLV|PQDGVOlJHWRFKE|UMDV\V
Obs! Sömprogrammet kan bara öppnas, sparas och sys i sömnadsläget.

Justera hela programmet
*nWLOOV|PQDGVOlJHWI|UDWWMXVWHUDKHODV|PSURJUDPPHW
Justeringarna som görs här påverkar hela sömprogrammet.

SPARA ETT SÖMPROGRAM
1lUGXlUIlUGLJPHGGLQV|PWU\FNSnLNRQHQ2.L|YUH
högra hörnet för att ladda in programmet i sömnadsläget.
7U\FNSnLNRQHQ6SDUDLPLQDV|PPDUVn|SSQDVI|QVWUHW
6SDUDLPLQDV|PPDU'HWÀQQVI\UDPHQ\HUVRPGXNDQ
bläddra mellan med pilarna längst ner på skärmen.

Spara
Tidigare sparade sömmar och sömprogram visas i menyn
0LQDV|PPDU 8PHQ\Q 'HQQ\DV|PPHQHOOHUV|P
programmet kan sparas på valfri ledig plats. Tryck bara på
HQOHGLJSODWVVnVSDUDVV|PPHQHOOHUV|PSURJUDPPHWGlU
7U\FNSnHQXSSWDJHQSODWVVn|SSQDVHWWSRSXS
meddelande där du ombeds bekräfta att den gamla sömmen
VNDVNULYDV|YHU7U\FNSn2.I|UDWWHUVlWWDGHQJDPOD
sömmen med den nya. Tryck på avbryt för att stänga popup-meddelandet och spara någon annanstans.

Ta bort sparade sömmar och program
Tryck på ta bort och sedan på sömmen eller
sömprogrammet för att ta bort den sparade sömmen eller
sömprogrammet. När du har tryckt på ikonen ta bort
YLVDVHQELOGOlQJVWQHUSnVNlUPHQ6nOlQJHELOGHQYLVDV
är ta bort-funktionen aktiv och du kan ta bort sömmar.
Tryck på ta bort för att avaktivera funktionen. Ett pop-upmeddelande uppmanar dig att bekräfta borttagandet.
Obs! Om du trycker på ta bort och håller den nedtryckt tas alla
sömmar under den menyn bort.
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OK
Spara i
Mina sömmar
Ta bort

LADDA NER ETT SÖMPROGRAM PÅ
NYTT
1lUGXlUIlUGLJPHGGLWWV|PSURJUDPRFKWU\FNHUSn2.
ODGGDVGHWLQLV|PQDGVOlJHWRFKNDQV\V2PGXYlOMHU
en annan söm i sömnadsläget och därefter öppnar den i
programmeringsläget kommer sömprogrammet att förbli
RI|UlQGUDW9DUMHJnQJSURJUDPPHULQJVOlJHWVWlQJVODGGDV
sömprogrammet ner till sömnadsläget.
Du kan också ladda ner ett tidigare sparat sömprogram
IUnQ8PHQ\QRFKJ|UDlQGULQJDULGHQSURJUDPPHUDGH
sömmen i programmeringsläget.
Obs! Om maskinen stängs av försvinner sömprogrammet från
programmeringsläget. Kom ihåg att spara ditt sömprogram innan du
stänger av maskinen.

POP-UP-MEDDELANDEN I
PROGRAMMERINGEN
Ej programmerbar söm
9LVVDV|PPDUNDQLQWHLQIRJDVLHWWV|PSURJUDP
H[HPSHOYLVNQDSSKnO

Sömprogrammet hamnar utanför
6|PPHQGXI|UV|NHULQIRJDNRPPHUDWWJ|UD
sömprogrammet för långt.
'LWWV|PSURJUDPInUHM|YHUVNULGDPPHOOHULQQHKnOOD
mer än 99 sömmar/tecken. Om sömprogrammet
|YHUVNULGHUGHQPD[LPDOOlQJGHQHOOHUPlQJGHQVW\JQ
meddelas detta i pop-up-fönstret.
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BRODÉRINSTÄLLNINGAR
Det här avsnittet i instruktionsboken hjälper dig att
komma igång med broderi.

ÖVERSIKT ÖVER BRODÉRENHETEN

4

W\S%(
1.
2.
3.
4.
5.

)ULNRSSOLQJVNQDSSI|UEURGpUHQKHWHQ
SnXQGHUVLGDQ
%URGpUDUP
%URGpUEnJVIlVWH
Justeringsfötter
%URGpUHQKHWVXWWDJ

1

5

2

3

4

ÖVERSIKT ÖVER BRODÉRBÅGE
$
%
C
D
E
F
G

%URGpUEnJHQVNRQWDNW
<WWHUEnJH
Innerbåge
4XLFNUHOHDVH
Åtdragningsskruv
8WWDJI|UNOlPPRUQD
Mittenmarkering

A

SYMASKINENS BRODERIER
Maskinens minne innehåller ungefär 150 broderier och
2 EURGpUWHFNHQVQLWW

DESIGNER TOPAZ™ 50 SAMPLER BOOK
%OlGGUDLJHQRP'(6,*1(5723$=™6DPSOHUERRN
för broderier och teckensnitt.
%URGHULHWVQXPPHUVW\JQDQWDO DQWDOHWVW\JQLEURGHULHW 
och PnWWDQJHVEUHGYLGYDUMHEURGHUL)|UHVODJHQWUnGIlUJ
I|UYDUMHfärgblock visas.
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E

C

B

6HWLOODWWWDXUWUDQVSRUWVlNULQJHQSnEURGpU
enhetens undersida när du packar upp den ur
OnGDQI|UI|UVWDJnQJHQ6SDUDGHQI|UIUDPWLGD
transporter.

F

G

D

ANSLUTA BRODÉRENHETEN
1. Ta bort tillbehörslådan.
 'HWÀQQVHWWWlFNWXWWDJSnPDVNLQHQVEDNVLGD
9ULGORFNHWnWK|JHUI|UDWW|SSQDGHW$QVOXW
EURGpUHQKHWHQLXWWDJHW
 6NMXWSnEURGpUHQKHWHQSnPDVNLQHQVIULDUPWLOOVGHQ
DQVOXWVRUGHQWOLJWLXWWDJHW$QYlQGMXVWHULQJVI|WWHUQD
RPGHWEHK|YVVnDWWPDVNLQHQRFKEURGpUHQKHWHQ
KDPQDUSnVDPPDQLYn2PPDVNLQHQlUDYVWlQJG
starta den.
4. Ett pop-up-meddelande uppmanar dig att frigöra
EURGpUDUPHQRFKWDERUWEURGpUEnJHQI|USRVLWLRQHULQJ
7U\FNSn2.HOOHUDYEU\WEHURHQGHSnRPGX
vill kalibrera eller inte. Maskinen kalibrerar och
EURGpUDUPHQÁ\WWDVWLOOSDUNHULQJVOlJHW
Obs! Kalibrera INTE maskinen med brodérbågen fastsatt,
eftersom det kan skada nålen, pressarfoten, brodérbågen och/eller
brodérenheten. Se till att rensa bort allt som ligger runt maskinen
innan du kalibrerar så att brodérarmen inte stöter i något.

TA AV BRODÉRENHETEN
 )O\WWDEURGpUDUPHQWLOOparkeringsläget genom att
YlOMDGHWSnVNlUPHQL6\EURGHULQlUGXYLOOSDFNDQHU
EURGpUHQKHWHQLEURGpUYlVNDQ
 7U\FNSnNQDSSHQWLOOYlQVWHUSnEURGpUHQKHWHQV
XQGHUVLGD $ RFKGUDHQKHWHQnWYlQVWHUI|UDWWWD
bort den.
Obs! Om du vill sy tar du bort brodérenheten.
A

SÄTTA PÅ BRODÉRFOT R
$QYlQGEURGpUIRW5QlUGXEURGHUDU6HVLGDQI|U
instruktioner om hur du byter pressarfot.
Obs! Du kan också använda tillbehöret sensorfot Q vid brodering
(artikelnummer 413192045).

BRODÉRINSTÄLLNINGAR
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SPÄNNA FAST TYGET I BÅGEN
)|UElVWDUHVXOWDWOlJJHWWODJHUmellanlägg under tyget.
6HWLOODWWW\JHWRFKPHOODQOlJJHWVLWWHUMlPQWRFKVWDGLJWL
EURGpUEnJHQ
1.

Öppna 4XLFN5HOHDVH % Sn\WWHUEnJHQRFKORVVD
VNUXYHQ & 7DERUWinnerbågen. Placera ytterbågen på
HWWVWDELOWSODQWXQGHUODJPHGVNUXYHQQHUHWLOOK|JHU
'HWlUHQOLWHQSLOLPLWWHQOlQJVEnJHQVQHGHUNDQWVRP
ska hamna mitt för en liten pil på innerbågen.
 /lJJPHOODQOlJJHWRFKW\JHWPHGUlWVLGDQXSSnW|YHU
\WWHUEnJHQ/lJJLQQHUEnJHQSnW\JHWPHGGHQOLOOD
pilen vid nederkanten. Om du kan läsa bågens storlek
i den nedre delen av innerbågen har du satt fast den på
rätt sätt.
3. Tryck in den inre bågen ordentligt i den yttre.
 6WlQJ4XLFN5HOHDVH % -XVWHUDWU\FNHWL\WWHUEnJHQ
JHQRPDWWYULGDSnnWGUDJQLQJVVNUXYHQ & )|UElVWD
UHVXOWDWVNDW\JHWYDUDVSlQWLEURGpUEnJHQ
Obs! När du broderar ytterligare motiv på samma tyg, öppna ”quick
UHOHDVHµÁ\WWDEURGpUEnJHQWLOOGHWQ\DRPUnGHWSnW\JHWRFKVWlQJ
”quick release”. När du ändrar typ av tyg kan du behöva justera
trycket med hjälp av åtdragningsskruven. Pressa inte ”quick release”
för hårt.

C
B

SKJUTA PÅ/TA BORT BRODÉRBÅGEN
6lWWIDVWEURGpUEnJHQVVLGRIlVWHLEURGpUEnJVIlVWHW & 
IUDPLIUnQRFKEDNnWWLOOVGHQNOLFNDUIDVW
7U\FNSnGHQJUnNQDSSHQ ' SnEURGpUEnJVIlVWHWRFKGUD
EnJHQPRWGLJI|UDWWWDERUWGHQIUnQEURGpUDUPHQ

D

C
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KOMMA IGÅNG MED BRODERI
 6lWWLHQVSROHPHGXQGHUWUnGQlUGXKDUVDWWIDVW
EURGpUHQKHWHQRFKEURGpUIRWHQ
2.

Brodérmeny

Tryck på startmenyn för att öppna verktygsfältet.
gSSQDEURGpUPHQ\QHOOHUFile Manager på
verktygsfältet och tryck på broderiet. Det laddas in i
Redigera broderi.
File Manager

 9l[ODIUnQredigera broderi till V\EURGHULQlUGXlUUHGR
DWWE|UMDEURGHUDJHQRPDWWWU\FNDSnGO!-ikonen.
 6SlQQIDVWHQELWW\JLEURGpUEnJHQRFKVlWWIDVWGHQSn
EURGpUDUPHQ

File Manager

5.

Trä maskinen med den första trådfärgen i
färgblocksförteckningen.
Obs! Tryck på ikonen för färgblocksförteckningen för att se alla
färgblock i broderiet.

Ikonen för färgblocksförteckning

BRODÉRINSTÄLLNINGAR
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6.

Frigör ett tillräckligt stort utrymme runt maskinen för
DWWEURGpUDUPHQRFKEnJHQVNDNXQQDU|UDVLJ+nOO
i övertråden och tryck på 6WDUW6WRSSNQDSSHQHOOHU
IRWUHJODJHW0DVNLQHQE|UMDUEURGHUD

Obs! Maskinen har funktionen automatiskt trådklipp av hoppstygn.
När den är aktiverad klipps tråden till hoppstygnet på ovansidan av
automatiskt och trådändarna dras ner till tygets baksida. Funktionen
är aktiverad som standard. Gå in på brodérinställningar under
inställningsmenyn och avaktivera det automatiska trådklippet för
att stänga av funktionen. Läs mer om automatiskt trådklipp av
hoppstygn i kapitel 3.
Om automatiskt trådklipp av hoppstygn inte är
aktiverad stannar maskinen efter några få stygn. Ett
pop-up-meddelande uppmanar dig att klippa av tråden.
.OLSSDYWUnGHQRFKWU\FNSn6WDUW6WRSSI|UDWW
fortsätta brodera.

7.



8.
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När den första färgen är färdigsydd klipper maskinen
av övertråden och stannar. Ett pop-up-meddelande
uppmanar dig att byta trådfärg. Trä med nästa färg och
WU\FNSn6WDUW6WRSSI|UDWWIRUWVlWWDEURGHUD+nOOL
trådänden. Maskinen klipper av övertrådens ände och
du kan dra loss den.
,VOXWHWDYYDUMHIlUJEORFNIlVWVWUnGHQRFK|YHUWUnGHQ
klipps av.

När broderiet är färdigsytt klipper maskinen av överoch undertråd och stannar. Nålen och pressarfoten
K|MVDXWRPDWLVNWVnDWWGHWJnUOlWWDWWWDORVV
broderbågen.
(WWSRSXSPHGGHODQGH|SSQDVRFKHQOMXGVLJQDO
hörs för att upplysa om att broderiet är färdigt. Tryck
Sn2.I|UDWWEHKnOODGHWQHGODGGDGHEURGHULHWRFK
IRUWVlWWDL6\EURGHUL

7

REDIGERA BRODERI
I det här avsnittet tar vi en närmare titt på hur du kan redigera
dina broderier innan du broderar dem.

BRODÉRLÄGET
7U\FNSnNQDSSHQEURGpUOlJHQlUGXYLOOJnWLOOOlJHWredigera
EURGHUL2PGXVWDUWDUPDVNLQHQPHGEURGpUHQKHWHQ
ansluten kommer redigera broderi att öppnas automatiskt.
,UHGLJHUDEURGHULNDQGXMXVWHUDNRPELQHUDVSDUDRFKWD
ERUWEURGHULHU'XEHK|YHULQWHKDEURGpUHQKHWHQDQVOXWHQ
till maskinen för att redigera broderier.

STARTMENYN
Tryck på ikonen för startmenyn för att öppna verktygsfältet.
Från verktygsfältet kan du ODGGDLQHWWEURGHULladda in ett
WHFNHQVQLWWNRPPDnW5HGLJHUDWH[WLEURGHULJnLQLFile
Manager och göra förändringar i inställningsmenyn.

Startmeny

Brodérmeny

Teckensnittsmenyn

Redigera text i broderi

File Manager

Inställningsmenyn

Ladda in ett broderi
/DGGDLQHWWEURGHULJHQRPDWWWU\FNDSnLNRQHQ
EURGpUPHQ\LYHUNW\JVIlOWHW'n|SSQDVHWWI|QVWHUVRP
visar alla inbyggda broderier. Tryck på ett broderi på
skärmen en gång. Då laddas det in till redigera broderi.

Ladda in ett teckensnitt
/DGGDLQHWWWHFNHQVQLWWJHQRPDWWYlOMDWHFNHQVQLWWVPHQ\QL
verktygsfältet och trycka på önskat teckensnitt på skärmen.
(WWI|QVWHU|SSQDVGlUGXNDQVNULYDWH[WHQ6NULYLQWH[WHQ
RFKWU\FNSn2.VnODGGDVWH[WHQLQWLOOUHGLJHUDEURGHUL

Ladda ner från USB
Du kan också ladda ner ett broderi eller teckensnitt från
86%VWLFNDQHOOHUIUnQ0LQDÀOHU7U\FNSnLNRQHQI|U)LOH
0DQDJHUSnYHUNW\JVIlOWHWRFKYlOM86%HOOHU0LQDÀOHUI|U
att ladda ner ett broderi därifrån.
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REDIGERA TEXT I BRODERI
2PGXWU\FNHUSnLNRQHQI|UUHGLJHUDWH[WLEURGHUL
|SSQDVHWWI|QVWHUGlUGXNDQUHGLJHUDGHQWH[WVRPGXKDU
skapat. Du kan lägga till eller ta bort bokstäver eller ändra
teckensnitt.

Pilar för att stega framåt
eller bakåt i texten
Byt
teckensnitt

Använda redigeraren
$QYlQGVW\OXVSHQQDQRFKWU\FNSnGHWHFNHQGXYLOOOlJJD
WLOOLWH[WHQ7H[WHQYLVDVLWH[WRPUnGHWPHGPDUN|UHQSn
GHWDNWLYDWHFNQHW$QYlQGSLODUQDLWH[WRPUnGHWHOOHUXQGHU
skärmen för att stega framåt och bakåt.

Ta bort

Byta teckensnitt
'XNDQlQGUDWHFNHQVQLWWHOOHUVWRUOHNSnKHODWH[WHQ
JHQRPDWWWU\FNDSnLNRQHQE\WWHFNHQVQLWW9lOMHWWDQQDW
WHFNHQVQLWWHOOHUHQDQQDQVWRUOHNVnlQGUDVKHODWH[WHQGX
har skrivit.
Lägga till en bokstav i en text
$QYlQGSLODUQDI|UDWWÁ\WWDPDUN|UHQWLOOGHWVWlOOHGlUGX
YLOOLQIRJDHQERNVWDY7U\FNSnERNVWDYHQVnOlJJVGHQLQ
där markören är.

Pilar för att stega framåt
eller bakåt i texten

Ta bort en bokstav
Ta bort en bokstav genom att placera markören efter den
bokstav som du vill radera. Tryck på ta bort. Tryck ta
ERUWRFKKnOOQHGWU\FNWI|UDWWWDERUWDOOGHQWH[WGXKDU
skrivit. Ett pop-up-meddelande visas så att du kan bekräfta
borttagandet.
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FÄRGPEKSKÄRMENS IKONER
6WHJDJHQRPEURGHULHURFK0LQDEURGpUEnJDUlUDOOWLG
WLOOJlQJOLJDPHGDQGHQQHGUHGHOHQDYI|QVWUHWNDQYDUD
ROLNDEHURHQGHSnRPGXKDUYDOWDWWSODFHUDlQGUDVWRUOHN
rotera eller zooma/panorera.

Startmeny
Stega genom broderier

Stega genom broderier

Mina brodérbågar

1lUGXWU\FNHUSnVWHJDJHQRPEURGHULHUYlOMVQlVWDEURGHUL
i den ordning som de laddades ner. Tryck och håll nedtryckt
I|UDWWYlOMDDOODEURGHULHU$YPDUNHUDEURGHULHWJHQRPDWW
WU\FNDXWDQI|UEURGpUUDPHQLEURGpUIlOWHW

Brodérområde

Obs! För att det ska gå att redigera ett broderi i brodérfältet måste
broderiet vara aktivt genom att det har valts.

Mina brodérbågar
7U\FNSnLNRQHQ0LQDEURGpUEnJDUI|UDWWYlOMDUlWW
bågstorlek. Ett pop-up-fönster öppnas med olika
EURGpUEnJDULQNOXVLYHGHEURGpUEnJDUVRPÀQQVDWW
N|SDKRVGLQDXNWRULVHUDGH+8649$51$9,.,1*®nWHUI|UVlOMDUH(IWHUDWWGXKDUYDOWEURGpUEnJHVWlQJV
pop-up-fönstret automatiskt.

Totalt antal stygn i en broderikombination

'XNDQVHYLONHQVWRUOHNGXYDOWQHGDQI|UEURGpUIlOWHW

Vald bågstorlek
Sy broderi

Obs! Om du väljer de brodérbågar som du har tillgång till i Mina
brodérbågar i inställningsmenyn kommer dessa bågar att stå först i
listan Mina brodérbågar i redigera broderi.

ALT
Informationen i nedre delen av skärmen kan variera
EHURHQGHSnYLONHQIXQNWLRQGXKDUYDOW7U\FNSn$/7
LNRQHQVn|SSQDVHWWSRSXSI|QVWHUGlUGXNDQYlOMDRP
GXYLOOSODFHUDlQGUDVWRUOHNURWHUDHOOHU]RRPDSDQRUHUD

Placering

Rotera

Ändra storlek

Zoomalternativ/
panorera

Placering
1lUSODFHULQJlUDNWLYHUDGNDQGXÁ\WWDYDOGDEURGHUL HU 
YDUWVRPKHOVWLEURGpUIlOWHW$QYlQGSLODUQDHOOHU
VW\OXVSHQQDQI|UDWWÁ\WWDEURGHULHW6LIIURUQDRYDQI|U
bredvid pilarna visar antalet millimeter som broderiet
är placerat horisontellt och vertikalt från mitten av
EURGpUEnJHQ

Centrera broderi
Flytta till brodérbågen

7U\FNSnLNRQHQFHQWUHUDEURGHULVnÁ\WWDVEURGHULHW
EURGHULHUQDWLOOEURGpUEnJHQVPLWW

%URGHULHWÁ\WWDWIUnQ
mitten i mm

7U\FNSnLNRQHQÁ\WWDWLOOEURGpUEnJHQI|UDWWÁ\WWDHWW
EURGHULVRPlUXWDQI|UEnJHQLQLEURGpURPUnGHW%URGHULHW
SODFHUDVVnQlUDEnJHQVLQQHUNDQWVRPP|MOLJWLGHQULNWQLQJ
som du har placerat den.

Placering

%URGHULHWÁ\WWDW
från mitten i mm
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Ändra storlek
När ändra storlek är aktiverat kan du förstora eller förminska
GHWYDOGDEURGHULHWHOOHUHQJUXSSEURGHULHU6RPVWDQGDUG
är proportionerna låsta. Detta visas med ikonen ett låst
KlQJOnV/nVXSSJHQRPDWWWU\FNDSnKlQJOnVHW+|MGRFK
bredd kan nu ändras individuellt genom att använda pilarna.
bQGUDVWRUOHNHQJHQRPDWWWU\FNDRFKGUDSnVNlUPHQ
2PGXÁ\WWDUVW\OXVSHQQDQ|YHUVNlUPHQPRWPLWWHQDY
det valda broderiet/broderierna minskar storleken. Om
GXÁ\WWDUVW\OXVSHQQDQIUnQPLWWHQRFKXWnWDYGHWYDOGD
EURGHULHWEURGHULHUQD|NDUVWRUOHNHQ$QYlQGSLODUQDI|U
DWWJ|UDÀQMXVWHULQJDU7U\FNSnLNRQHQXUVSUXQJOLJVWRUOHN
för att återställa broderiet till dess ursprungliga storlek.

Ursprunglig
storlek
Hänglås
Höjd
Ändra storlek
Bredd

Rotera
När rotera är aktiverat vrids det valda broderiet/broderierna
runt mittpunkten av det valda broderiet/broderierna.
$QYlQGYlQVWHURFKK|JHUSLODUQDI|UDWWURWHUDEURGHULHW
EURGHULHUQDLVWHJRPHQJUDG9DUMHJnQJGXWU\FNHUSn
ikonen rotera 90° vrids broderiet/broderierna medsols i
steg om 90 grader.

Rotera 90°

Ovanför vänster/högerpilarna kan du se antalet grader
som broderiet/broderierna har roterats från den
ursprungliga positionen. Du kan också rotera broderiet
med styluspennan.

Rotera
Rotera 1°

Zoomalternativ/panorera
När zoomalternativ/panorera är aktivt kan du panorera
EURGpUIlOWHWLGHQ]RRPDGHY\QJHQRPDWWWU\FNDRFKGUD
LEURGpUIlOWHWPHGVW\OXVSHQQDQ
$QYlQGYlQVWHUK|JHUSLODUQDI|UDWW]RRPDLQRFKXWL
EURGpUIlOWHW

Zooma
brodérbågen

0HG]RRPDEURGpUEnJHQMXVWHUDVEURGpUIlOWHWVnDWWGHW
SDVVDUGHQYDOGDEURGpUEnJHQ

Zooma alla

Med zooma allt visas hela broderiet/broderierna.

Zooma ruta

=RRPDUXWDKMlOSHUGLJDWW]RRPDWLOOHWWVSHFLÀNWRPUnGH
7U\FNRFKGUDPHGVW\OXVSHQQDQLEURGpUIlOWHWSnVNlUPHQ
I|UDWWVNDSDHQUXWD'n]RRPDVMXVWGHWRPUnGHWLQSn
skärmen.

Zooma/panorera

Zooma in
Zooma ut
REDIGERA BRODERI
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Byta namn

SPARA I MINA FILER
7U\FNSnLNRQHQVSDUDLPLQDÀOHUI|UDWW|SSQDHQ
dialogruta där du kan spara det aktuella broderiet/
EURGHULHUQD(WWQ\WWI|QVWHU|SSQDVGlUGXNDQYlOMDYDUGX
YLOOVSDUDEURGHULHW'XNDQDQWLQJHQVSDUDLPLQDÀOHUHOOHU
LHQJRGNlQG86%HQKHW'XNDQRFNVnVNDSDPDSSDUGlU
du organiserar dina broderier.

Avbryt

Om du vill ändra broderiets namn trycker du på ikonen
ändra namn och ändrar namnet. Tryck på spara för att
EHNUlIWDQDPQlQGULQJHQ2PGXLQWHYLOOVSDUDWU\FNSn
avbryt så återgår du till redigera broderi.

TA BORT
När du trycker på ta bort raderas det valda broderiet/
EURGHULHUQDIUnQEURGpUIlOWHW7U\FNSnWDERUWRFKKnOO
QHGWU\FNWI|UDWWWDERUWDOODEURGHULHULEURGpUIlOWHW'n
visas ett pop-up-meddelande med en fråga om du kan
bekräfta att du vill ta bort alla sömmar.

SPEGELVÄNDNING I LÄNGD- OCH SIDLED
Tryck på ikonen för längdledes spegelvändning för
att spegelvända vertikalt. Tryck på ikonen för sidledes
spegelvändning för att spegelvända ett broderi horisontellt.

GO!
När du har redigerat ditt broderi och du vill sy det ansluter
GXEURGpUHQKHWHQRFKWU\FNHUSn*2LGHWQHGUHYlQVWUD
K|UQHW%URGpUHQKHWHQNRPPHUGnDWWNDOLEUHUDV1lU
EURGpUHQKHWHQlUNDOLEUHUDGVlWWHUGXIDVWEURGpUEnJHQ
WUlGHUPDVNLQHQRFKVHGDQNDQGXE|UMDEURGHUD
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Ny mapp

POP-UP-MEDDELANDEN I REDIGERA
BRODERI
Broderikombinationen är för komplicerad
'HWKlUPHGGHODQGHWYLVDVI|UHWWDYI|OMDQGHVNlO



%URGHULNRPELQDWLRQHQLQQHKnOOHUI|UPnQJDIlUJEORFN
'HWlUI|UPnQJDEURGHULHULNRPELQDWLRQHQ

Ta av bågen
Det här pop-up-fönstret visas när du har valt en funktion
VRPWYLQJDUEURGpUHQKHWHQDWWU|UDVLJXWDQI|UGHQDNWXHOOD
EnJHQVJUlQVHU)|UDWWEURGpUDUPHQVNDNXQQDU|UDVLJ
IULWWVNDGXWDDYEnJHQRFKVHGDQWU\FNDSn2.7U\FNSn
avbryt för att avbryta funktionen.

REDIGERA BRODERI
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SY BRODERI
Det här avsnittet hjälper dig att komma igång med broderi.

GÅ IN I LÄGET FÖR ATT SY BRODERIET
)|UDWWV\GLQDEURGHULHUWU\FNSn*2LNRQHQLQHGUHYlQVWUDK|UQHWQlUGXlULOlJHUHGLJHUDEURGHUL'nNRPPHUGXWLOO
OlJHV\EURGHUL%URGpUHQKHWHQPnVWHYDUDDQVOXWHQQlUPDVNLQHQVWlOOVRPWLOOV\EURGHUL
Obs! Om brodérenheten inte har kalibrerats förut kalibreras den när du kommer till sy broderi. Ett pop-up-meddelande informerar dig om detta.

SY BRODERI – ÖVERSIKT ÖVER IKONERNA

Startmenyn

Flytta brodérbågen

Basic Design Positioning

Monokrom (enfärgad)

Tråckla runt broderi

Återgå till
redigera broderi

Färgblocksförteckning

Antal stygn i aktuellt färgblock
Antal sömmar i
mönsterkombinationen
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STARTMENYN
Tryck på ikonen för startmenyn för att öppna verktygsfältet.
Från verktygsfältet i sömnadsläget kan du endast göra
ändringar i inställningsmenyn.

Startmeny

Inställningsmenyn

FLYTTA BRODÉRBÅGEN
$QYlQGIXQNWLRQHUQDI|UDWWÁ\WWDEURGpUEnJHQI|UDWWÁ\WWD
EURGpUDUPHQRFKEnJHQWLOOROLNDSRVLWLRQHU

Aktuellt stygnläge
Tryck på ikonen aktuellt stygnläge för att återgå till aktuellt
stygnläge och fortsätta brodera där broderingen avbröts.
'XNDQlYHQWU\FNDSn6WDUW6WRSSNQDSSHQHQJnQJHOOHU
trampa på fotreglaget för att återgå till aktuellt stygnläge
RFKE|UMDEURGHUD

Parkeringsläge
7DDYEURGpUEnJHQRFKYlOMSDUNHULQJVOlJHQlUGXKDUV\WW
NODUWEURGHULHW%URGpUDUPHQVlWWVLUlWWOlJHI|UI|UYDULQJ
Obs! Det är viktigt att brodérbågen tas bort innan du väljer
parkeringsläget så att den inte skadas.

Spolens läge
Tryck på spolens läge för att underlätta när du byter
XQGHUWUnG%URGpUEnJHQÁ\WWDVLULNWQLQJIUnQGLJVnDWWGX
kan öppna spolluckan och byta spole.

Trådklippningsläge
7UnGNOLSSQLQJVOlJHWÁ\WWDUEURGpUEnJHQPRWGLJVnDWWGX
OlWWDUHNDQNOLSSDDYKRSSVW\JQRFKMlPQDWLOOW\JHWI|U
sömnad med specialtekniker.
Obs! Du kan även trycka på knappen nålstopp uppe/nere för att
Á\WWDEURGpUEnJHQWLOOWUnGNOLSSQLQJVOlJHW

Mittläge
$QYlQGPLWWOlJHWI|UDWWNRQWUROOHUDYDUEURGpUEnJHQV
mittläge hamnar på tyget.

SY BRODERI 8:3

BASIC DESIGN POSITIONING
0HG%DVLF'HVLJQ3RVLWLRQLQJNDQGXSODFHUDHWWEURGHULSn
HQH[DNWSXQNWSnW\JHW'HWDQYlQGVRFNVnQlUGXYLOOV\HWW
broderi intill ett tidigare sytt motiv.
$QYlQG]RRPDOWHUQDWLYSDQRUHUDI|UDWWVlNHUVWlOODDWW
EURGHULHWSODFHUDVH[DNWGlUGXYLOOKDGHW)LQMXVWHUDPHG
pilarna.
/lVPHURPKXU%DVLF'HVLJQ3RVLWLRQLQJDQYlQGVSn
sidan 8:6.

MONOKROM (ENFÄRGAD)
Tryck på ikonen för att aktivera monokromt broderi.
6DPWOLJDEURGHULHUYLVDVLJUnIlUJRFKPDVNLQHQVWDQQDU
inte för färgblocksbyten. När du vill avaktivera monokromt
broderi trycker du på ikonen igen.
Obs! Om funktionen automatisk avklippning av hoppstygn har valts
i inställningsmenyn kommer den även att vara aktiverad mellan
färgblocken.

Flytta brodérbågen

Basic Design Positioning

Monokrom (enfärgad)

Tråckla

Zooma brodérbågen

Obs! Du kan även trycka på STOP-knappen på maskinen för att
aktivera monokromt broderi.

TRÅCKLA
Tråckelsömmen tråcklar fast tyget på det mellanlägg som
lUVSlQWLEURGpUEnJHQ'HWWDlUH[WUDDQYlQGEDUWYLG
EURGHULQJSnW\JVRPLQWHJnUDWWVSlQQDIDVWLEURGpUEnJHQ
Tråckelsömmen ger även stöd åt elastiska tyger.
1lUGXYlOMHUWUnFNODV\UPDVNLQHQWUnFNOLQJVVW\JQUXQW
EURGHULHWVRPHQNRQWXUUXQWGHWRPUnGHGlUEURGHULHWVND
placeras på tyget.
Obs! Färgförteckningen kan inte öppnas när du tråcklar runt
broderiet.
Obs! Du kan bara välja tråckelfunktionen när du är på första stygnet
i broderiet.
Obs! Tryck på FIX-knappen på maskinen när du vill aktivera eller
avaktivera tråckling.
Stega stygn för stygn

ALT I SÖMNADSLÄGET
7UHROLNDDOWHUQDWLYÀQQVQlUGXWU\FNHUSn$/7LNRQHQ
LV|PQDGVOlJHW6WHJDVW\JQI|UVW\JQWUnGVSlQQLQJRFK
zoom/panorera.

Trådspänning
Zoom/panorera

STEGA STYGN FÖR STYGN-KONTROLL
7U\FNSnYlQVWHURFKK|JHUSLODUQDI|UDWWÁ\WWDIUDPnWRFK
EDNnWLEURGHULHW$QYlQGYlQVWHUSLOHQI|UDWWEDFNDQnJUD
stygn om övertråden går av eller tar slut. Tryck och håll
nedtryckt för att stega snabbare genom stygnen. Markören
SnVNlUPHQI|OMHUVW\JQHQLEURGpUIlOWHW
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Stega stygn för stygn

TRÅDSPÄNNING
9LGEURGHULPHGVSHFLHOOWUnGHOOHUW\JNDQGXEHK|YD
MXVWHUDWUnGVSlQQLQJHQI|UElVWDUHVXOWDW7UnGVSlQQLQJHQ
NDQMXVWHUDVnWK|JHUHOOHUYlQVWHUPHGKMlOSDYSLODUXQGHU
trådspänningskontrollen.

ZOOM/PANORERA
7U\FNSn]RRPSDQRUHUDVnYLVDV=RRPDEURGpUEnJHQ
3DQRUHUDlUDOOWLGDNWLYHUDW /lVPHUSnVLGDQ 

Zooma brodérbågen

Zooma alla

Zooma ruta

ANTAL STYGN I
BRODERIKOMBINATIONEN

Antal stygn i broderikombinationen

$NWXHOOWVW\JQOlJHLEURGHULHWHOOHUNRPELQDWLRQHQYLVDVLQWLOO
ELOGHQSnEORPPDQ6LIIUDQLQRPSDUHQWHVYLVDUGHWWRWDOD
antalet stygn i broderiet eller kombinationen.

ANTAL STYGN I AKTUELLT
FÄRGBLOCK

Antal stygn i aktuellt färgblock

$NWXHOOWVW\JQOlJHLDNWXHOOWIlUJEORFNYLVDVLQWLOOGHQ
DNWXHOODELOGHQDYIlUJEORFNHW6LIIUDQLQRPSDUHQWHVYLVDU
det totala antalet stygn i det aktuella färgblocket.

FÄRGBLOCKSFÖRTECKNING
Tryck på ikonen för färgblocksförteckningen för att se
DOODIlUJHULEURGHULHW$OODIlUJHULGHODGGDGHEURGHULHUQD
YLVDVLGHQRUGQLQJGHNRPPHUDWWV\V)|UYDUMHDQJLYHQ
IlUJYLVDVIlUJRUGQLQJHQRFKIlUJHQVQXPPHU$QYlQG
rullningslisten för att se alla färger i förteckningen.
7UnGWLOOYHUNDUHYLVDVQlUVQDEEKMlOSDQYlQGVSnHWW
färgblock.
Exempel: 1:2, 1145 betyder att den andra trådfärgen i det först
nedladdade broderiet har trådfärg nummer 1145.

ÅTERGÅ TILL REDIGERA BRODERI
Tryck på den här ikonen för att återgå till redigera broderi
RPGXYLOOMXVWHUDGLQDEURGHULHU(WWSRSXSPHGGHODQGH
öppnas med frågan om du vill återgå till redigera broderi
eftersom ändringar du gör i sy broderi kommer att förloras.
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BASIC DESIGN POSITIONING

OK

Med basic design positioning kan du placera ett broderi på
HQH[DNWSXQNWSnW\JHW'HWDQYlQGVRFNVnQlUGXYLOOOlJJD
till ett broderi intill ett tidigare sytt motiv.

Avbryt

ANVÄNDA BASIC DESIGN POSITIONING

Välja låsningspunkten
på skärmen

Välja låsningspunkt på skärmen (1)

Flytta låsningspunkten på tyget

)|UVWDVWHJHWlUDWWYlOMDHQOnVQLQJVSXQNW  (QOnVQLQJV
punkt är en punkt i broderiet som du vill placera på en
H[DNWSXQNWSnW\JHW'XNDQRFNVnDQYlQGDGHWWDI|UDWW
lägga till broderiet intill ett tidigare sytt motiv.
Placera den röda markören där du vill placera låsningsSXQNWHQLEURGHULHW$QYlQGK|UQLNRQHUQDRPGXYLOO
SODFHUDOnVQLQJVSXQNWHQLHWWK|UQ$QYlQG]RRPDWLOO
PDUN|UI|UDWWNXQQDSODFHUDPDUN|UHQH[DNWGlUGXYLOO
ha det.

Alternativ när du
trycker på ALT
Hörnikoner

Obs! Ju närmare du zoomar, desto lättare blir det att placera
låsningspunkten exakt där du vill ha den.

Flytta låsningspunkten på tyget (2)
,VWHJIRNXVHUDUGXSnW\JHWLEURGpUEnJHQ1lUGX
WU\FNHUSnSLODUQDLVWHJNRPPHUEURGpUEnJHQDWW
Á\WWDV$QYlQGVW\OXVSHQQDQSnVNlUPHQHOOHUSLODUQDI|U
DWWÁ\WWDEURGpUEnJHQWLOOVQnOHQlUH[DNWGlUGXYLOOKD
OnVQLQJVSXQNWHQSnW\JHW.RQWUROOHUDSODFHULQJHQJHQRP
DWWVlQNDQnOHQJHQRPDWWDQYlQGDKDQGKMXOHW

1

Nålens position indikerar var låsningspunkten är placerad
på tyget.

2

Obs! Låsningspunkten är inte startpunkten för broderiet, utan endast
en referenspunkt för placeringen.

Nålen höjdläge
2PGXVlQNHUQnOHQPHGKDQGKMXOHWI|UDWWNRQWUROOHUD
QnOSRVLWLRQHQSnW\JHWYLVDVHWWSRSXSPHGGHODQGHRPGX
I|UV|NHUMXVWHUDEURGpUEnJHQVSRVLWLRQ0DUNHUDUXWDQRP
GXYLOONXQQDÀQMXVWHUDEURGpUEnJHQVSRVLWLRQPHGQnOHQ
sänkt.
2EV.RQWUROOHUDDWWQnOHQEHÀQQHUVLJRYDQI|UW\JHWVnDWWQnOHQRFK
tyget inte skadas.
2EV9DUQLQJHQNDQLQWHDYDNWLYHUDVQlUQnOHQEHÀQQHUVLJXQGHU
stygnplåten.
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HÖRNIKONER
$QYlQGK|UQLNRQHUQDI|UDWWVWlOODLQOnVQLQJVSXQNWHQ
för %DVLF'HVLJQ3RVLWLRQLQJLHWWK|UQDYEURGHULHWHOOHUL
PLWWHQ'HWWDlUGHWOlWWDVWHRFKPHVWH[DNWDVlWWHWHIWHUVRP
anslutningspunkten automatiskt placeras i hörnet.

Hörnikoner

Hörnikonerna kan också användas när låsningspunkt är
vald. När du trycker på någon av ikonerna ställs den valda
SXQNWHQDXWRPDWLVNWLQSnPRWVYDUDQGHSRVLWLRQGYVLHWW
hörn eller mitt i broderiet.
7LOOH[HPSHOQlUGXYlOMHUGHQ|YUHLNRQHQWLOOYlQVWHU
ställs anslutningspunkten in på det övre vänstra hörnet
i broderiets/broderiernas ytterkant. Efter det kan du
IRUWVlWWDRFKJ|UDHJQDMXVWHULQJDUSnDQVOXWQLQJVSXQNWHQ

Se brodérfältet
Hörnikonerna kan också användas för att se broderiets
storlek genom att du trycker på vart och ett av de fyra
hörnen. Du hittar broderiets mitt genom att trycka på
centreringsikonen.

ZOOMALTERNATIV/PANORERA
Tryck på ikonen zooma till markör för att zooma in till
PDUN|UHQVSODFHULQJVnP\FNHWVRPP|MOLJW'XNDQSODFHUD
OnVQLQJVRFKPDWFKQLQJVSXQNWHQH[DNWGlUGXYLOOKDGHP
Tryck på ]RRPDEURGpUEnJHQI|UDWWDQSDVVD
EURGpURPUnGHWI|UGHQYDOGDEURGpUEnJHQ

Zooma till markör

Tryck på zooma allt för att visa hela broderiet/broderierna.
=RRPDWLOOUXWD7U\FNRFKGUDPHGVW\OXVSHQQDQLEURGpU
IlOWHWSnVNlUPHQI|UDWWULWDHQUXWD'n]RRPDVMXVWGHW
området in på skärmen.

Zooma brodérbågen

Obs! När du använder zooma till ruta-funktionen är panoreringsfunktionen inte aktiv.

Zooma alla

Zooma ruta
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FUNKTIONSKNAPPAR I SY BRODERI
Trådklipp
Hastighet – och +

Nålstopp upp/ner
(trådklippningsläge)

STOP
(monokrom)
FIX (tråckla)

Start/stopp

Automatiskt pressarfotslyft och extra lyft

Automatiskt pressarfot ner och vändläge

Backmatning

HASTIGHET - OCH +
$OODV|PPDULPDVNLQHQRFKYDUMHEURGpUEnJVVWRUOHNKDUHQ
I|ULQVWlOOGPD[LPDOEURGpUKDVWLJKHW
Tryck på hastighet - eller + för att minska eller öka
EURGpUKDVWLJKHWHQ7U\FNHUGXSnKDVWLJKHWQlUGXLQWH
broderar så anger ett pop-up-meddelande den aktuella
hastighetsinställningen. Hastigheten kan ställas in med
KMlOSDYVNMXWUHJODJHWLSRSXSI|QVWUHW2PGXlQGUDU
hastigheten medan du broderar visas inget pop-upmeddelande.
6lQNKDVWLJKHWHQYLGV|PQDGPHGPHWDOOWUnGHOOHUL
ömtåliga tyger för bästa resultat.

TRÅDKLIPP
7UnGNOLSSHWVNlUDYWUnGDUQDDXWRPDWLVNWRFKK|MHU
pressarfoten. I slutet av ett färgblock klipps enbart
övertråden av. När broderiet är klart skärs både överoch undertråd av automatiskt.

NÅLSTOPP UPP/NER (TRÅDKLIPPNINGSLÄGE)
0DVNLQHQÁ\WWDUEnJHQIUDPnWPRWGLJI|UHQNHO
avklippning av trådar.

STOP (MONOKROM)
7U\FNSn6723I|UDWWWDERUWVWRSSI|UIlUJE\WHI|UDWWV\
PRQRNURPD HQIlUJDGH EURGHULHU
Obs! Om funktionen automatisk avklippning av hoppstygn har valts
i inställningsmenyn kommer den även att vara aktiverad mellan
färgblocken.

FIX (TRÅCKLA)
7U\FNSn),;I|UDWWWUnFNODHQNRQWXUDYEURGpURPUnGHW
som fäster tyget på mellanlägget.

8:8

AUTOMATISKT PRESSARFOTSLYFT OCH EXTRA
LYFT
7U\FNSnDXWRPDWLVNWSUHVVDUIRWVO\IWRFKH[WUDO\IWI|UDWW
K|MDSUHVVDUIRWHQWLOOGHW|YUHOlJHW7U\FNHQJnQJWLOOI|U
DWWK|MDSUHVVDUIRWHQWLOOH[WUDO\IWOlJHWVnDWWGHWJnUOlWWDUH
DWWVlWWDIDVWHOOHUWDERUWEURGpUEnJHQ

START/STOPP
7U\FNSnNQDSSHQI|UDWWVWDUWDRFKVWDQQDQlUGXEURGHUDU
XWDQDWWDQYlQGDIRWUHJODJHW7U\FNSn67$5767233I|U
att starta och sedan en gång till för att stanna.

AUTOMATISKT PRESSARFOT NER OCH
VÄNDLÄGE
3UHVVDUIRWHQVlQNVDXWRPDWLVNWQlUGXE|UMDUEURGHUD
Tryck på automatiskt pressarfot ner för att sänka pressarfoten precis så mycket att den kan glida över materialet.

BACKMATNING
%DFNPDWQLQJIXQJHUDULQWHLEURGpUOlJHW

POP UP-MEDDELANDEN OM
SY BRODERI
Kalibrering av brodérenheten
1lUEURGpUHQKHWHQlUIDVWVDWW|SSQDVHWWSRSXS
PHGGHODQGHGlUGXRPEHGVDWWWDDYEURGpUEnJHQRFK
IULJ|UD\WDUXQWPDVNLQHQI|UNDOLEUHULQJDYEURGpUDUPHQ
'XSnPLQQVRFNVnRPDWWVlWWDIDVWNRUUHNWEURGpUIRW
Obs! Det är mycket viktigt att du tar loss brodérbågen, annars kan
bågen eller brodérenheten skadas vid kalibreringen.

Sätta fast rätt brodérbåge
Om storleken på bågen som är fastsatt på maskinen
inte stämmer med storleken som anges på skärmen
kan maskinen inte brodera. Du måste byta båge till den
bågstorlek som anges i pop-up-meddelandet eller ändra
EURGpUEnJVLQVWlOOQLQJHQ
'XlQGUDUEURGpUEnJVLQVWlOOQLQJJHQRPDWWnWHUJnWLOO
UHGLJHUDEURGHULRFKWU\FNDSnLNRQHQPLQDEURGpUEnJDU

Klippa av trådänden
1lUDXWRPDWLVNWWUnGNOLSSDYKRSSVW\JQYlOMVLLQVWlOOQLQJV
menyn klipps trådänden av automatiskt. Ta bort trådänden
som har klippts av.
Obs! Efter att du har bytt tråd syr maskinen några stygn och stannar
sedan så att du kan klippa av tråden.

Undertråden nästan slut - Á\WWDWLOOVSROHQVOlJH"
När undertråden håller på att ta slut visas ett pop-upmeddelande som i förväg anger att spolen snart behöver
E\WDV'HWKlUJHUGLJHQP|MOLJKHWDWWSODQHUDQlUGX
vill byta spole. Om du vill fortsätta sy trycker du bara på
fotreglaget utan att trycka på ok i pop-up-meddelandet.
Det går att brodera tills tråden har tagit helt slut. Tryck på
start/stopp för att fortsätta brodera utan att stänga pop-upfönstret för nästan tom spole.
Tryck på avbryt om du vill stanna i det aktuella stygnläget.
7U\FNSn2.RPGXYLOOÁ\WWDEURGpUEnJHQWLOOVSROHQVOlJH
3RSXSI|QVWUHWEURGpUEnJHQVSRVLWLRQ|SSQDV%\WGHQ
tomma spolen mot en spole med tråd. Tryck på ikonen
DNWXHOOWOlJHRFKKnOO|YHUÁ|GLJ|YHUWUnGEDNnW7U\FNSn
start/stopp eller trampa ner fotreglaget om du vill fortsätta
brodera.
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Kontrollera övertråden
Maskinen stannar automatiskt om tråden tar slut eller går
DY7UlRP|YHUWUnGHQVWlQJSRSXSI|QVWUHWJnWLOOEDND
QnJUDVW\JQPHGKMlOSDYVWHJDVW\JQI|UVW\JQNRQWUROOHQ
RFKE|UMDEURGHUDLJHQ

Byt till skärnål för cutwork (extra tillbehör)
9LVVDFXWZRUNPRWLYNDQV\VPHGKMlOSDYGHWH[WUD
WLOOEHK|UHW+8649$51$9,.,1*® skärnåls-kit för
FXWZRUNEURGHUL $UWQU 'HVVDPRWLYlU
PlUNWDPHGHQFXWZRUNV\PEROL'(6,*1(5723$=™
6DPSOHU%RRN1lUPDVNLQHQVWDQQDURFKGHWKlUSRSXS
meddelandet visas sätter du i motsvarande skärnål. Tryck
2.VHGDQVWDUWVWRSSI|UDWWIRUWVlWWD
Obs! De här cutworkmotiven kan även sys utan skärnålar, men då
måste skärnålsmomenten klippas/skäras manuellt. Om du klipper
manuellt, gå till nästa färgblock i färgblocksförteckningen när pop-upmeddelandet visas.

Maskinen behöver vila
Om maskinen stannar och det här pop-up-fönstret visas på
VNlUPHQEHK|YHUPDVNLQHQYLOD1lU2.LNRQHQYLVDUDWW
PDVNLQHQlU2.NDQGXIRUWVlWWDV\EURGHUD6|PQDGV
EURGpUUHVXOWDWHWNRPPHULQWHDWWSnYHUNDV
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FILE MANAGER
I det här avsnittet tar vi en närmare titt på hur du kan organisera dina
EURGHULHURFKÀOHULV\PDVNLQHQ

FILE MANAGER

Startmeny

)LOH0DQDJHUDQYlQGVI|UDWW|SSQDRUJDQLVHUDOlJJDWLOO
Á\WWDWDERUWRFKNRSLHUDGLQDEURGHULHURFKWHFNHQVQLWW
$QYlQGDQWLQJHQGHWLQE\JJGDPLQQHWHOOHUHQH[WHUQHQKHW
som är ansluten till maskinen för att spara broderier och
ÀOHU)|UDWW|SSQD)LOH0DQDJHUWU\FNHUGXSnikonen för
startmenyn och sedan på ikonen för File Manager.

File Manager

Inställningsmenyn

TILLGÄNGLIGT MINNE
,GHWLQE\JJGDPLQQHWNDQGXVSDUDEURGHULHUV|PPDU
RFKDQGUDÀOHU)|UDWWVHKXUP\FNHWDYGHWLQE\JJGD
PLQQHWVRPlUDQYlQWWU\FNHUGXSnLNRQHQI|UVWDUWPHQ\Q
LQVWlOOQLQJVPHQ\QPDVNLQLQVWlOOQLQJDURFKWU\FNHUSn
ikonen för information. Ett pop-up-fönster visar hur
mycket minne som är använt.

FILFORMAT
0DVNLQHQNDQODGGDQHUI|OMDQGHÀOIRUPDW


6+9'+9939,3+863(&3(63&6
;;;6(:-()(;3 RFK'67 EURGHUÀOHU
 9) EURGpUWHFNHQVQLWWVÀOHU 
2EV2PÀOW\SHQHOOHUÀOYHUVLRQHQLQWHVW|GVDYGLQPDVNLQHOOHURP
ÀOHQlUVNDGDGYLVDVGHWWDLXUYDOVIlOWHWVRPHQRNlQGÀO
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BLÄDDRA I FILE MANAGER
När File Manager är öppen kan du komma åt mappen Mina
ÀOHURFKGLQ86%VWLFND RPGXDQVOXWLWHQ 
Tryck på någon av ikonerna när du vill visa innehållet i det
valda området.

Mapp

LISTA
Tryck på ikonen lista/vy med miniatyrbilder när du vill visa
ÀOHUQDLGHQDNWXHOODPDSSHQLDOIDEHWLVNRUGQLQJ)LOQDPQHW
RFKÀOW\SHQYLVDVI|UYDUMHÀO7U\FNSnLNRQHQOLVWDY\
med miniatyrbilder en gång till om du vill gå tillbaka till
miniatyrer/ikoner.

%URGpUÀO

MINA FILER
)\OO0LQDÀOHUPHGEURGHULHUGLQDDQSDVVDGHEURGHULHUHOOHU
WHFNHQVQLWW6NDSDPDSSDUI|UDWWRUJDQLVHUDGLQDÀOHU
Lista/vy med
miniatyrbilder

,GHWKlUNDSLWOHWYLVDUYLKXUGXNDQDUUDQJHUD0LQDÀOHUVn
att du enkelt hittar dina favoriter.
Obs! Maskinen kan ladda ner .SH7-formatet.

USB
86%LNRQHQlUEDUDDNWLYHUDGQlUHQHQKHWlUDQVOXWHQWLOO
86%SRUWHQ

ÖPPNA EN MAPP
Rullgardinsmeny

Tryck på en mapp och håll den nedtryckt för att öppna den.
Innehållet i mappen visas i valytan.

ÖPPNA EN FIL

Gå upp en
mappnivå

7U\FNSnHQÀORFKKnOOGHQQHGWU\FNWI|UDWW|SSQDGHQ
$QYlQGUXOOQLQJVOLVWHQI|UDWWEOlGGUDQHUnWL)LOH0DQDJHU
'XNDQEDUD|SSQDHQÀOnWJnQJHQ

GÅ UPP EN MAPPNIVÅ
$QYlQGLNRQHQJnXSSHQPDSSQLYnI|UDWWJnXSSJHQRP
nivåerna i mappen. Du kan gå upp ända till första nivån.
,YDO\WDQVHUGXÀOHURFKPDSSDUI|UYDUMHQLYnVRPGX
passerar genom.

Listvy/Miniatyrbild
%\WQDPQSnHQÀOHOOHU
en mapp
Klistra in
Kopiera
Klipp ut
Skapa ny mapp

FILE MANAGER
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ORGANISERA
SKAPA EN NY MAPP
Tryck på ikonen skapa ny mapp för att skapa en ny mapp.
Ett pop-up-meddelande öppnas där namnet kan anges för
den nya mappen.

FLYTTA EN FIL ELLER EN MAPP
$QYlQGNOLSSXWRFKNOLVWUDLQI|UDWWÁ\WWDHQÀOHOOHUPDSS
till en annan plats.
9lOMHQÀOHOOHUPDSSJHQRPDWWWU\FNDSnGHQWU\FNVHGDQ
SnNOLSSXWgSSQDGHQPDSSGlUGXYLOOSODFHUDÀOHQHOOHU
mappen. Tryck på klistra in. Filen eller mappen sparas
nu på den nya platsen och är borttagen från den tidigare
platsen.

KOPIERA/KLISTRA IN EN FIL ELLER EN MAPP
$QYlQGNRSLHUDRFKNOLVWUDLQI|UDWWNRSLHUDHQÀOHOOHU
mapp till en annan plats.
9lOMHQÀOHOOHUPDSSRFKWU\FNSnNRSLHUDgSSQDGHQPDSS
GlUGXYLOOSODFHUDÀOHQHOOHUPDSSHQ7U\FNSnNOLVWUDLQ

BYT NAMN PÅ EN FIL ELLER EN MAPP
För att ändra namn på en mapp trycker du på mappen och
GlUHIWHUSnLNRQHQE\WQDPQSnHQÀOHOOHUHQPDSS(WW
pop-up-meddelande öppnas där du kan ändra namnet.

TA BORT EN FIL ELLER EN MAPP
)|UDWWWDERUWHQÀOHOOHUHQPDSSYlOMHUGXGHQRFKWU\FNHU
sedan på ta bort. Ett pop-up-meddelande uppmanar dig att
bekräfta borttagandet. Om en mapp tas bort raderas alla
ÀOHULPDSSHQ)|UDWWWDERUWDOODÀOHUHOOHUPDSSDULGHQ
DNWXHOOD|SSQDPDSSHQWU\FNSnRFKKnOOLNRQHQWDERUW
nedtryckt i ett par sekunder.

POP-UP-MEDDELANDEN OM FILE
MANAGER
'HWÀQQVLQWHWLOOUlFNOLJWPLQQH
0DVNLQHQNDQVSDUDÀOHULGHWLQE\JJGDPLQQHW1lUPLQQHW
lUIXOOWNDQGXÁ\WWDÀOHUQDWLOOHQH[WHUQHQKHWPHGKMlOSDY
funktionerna klipp ut och klistra in.
När endast en liten del av minnet är ledigt varnar maskinen
en gång. Om du fortsätter att fylla minnet kommer du inte
att påminnas någon mer gång förrän minnet är helt fullt.

Systemet upptaget
1lUPDVNLQHQODGGDUQHUVSDUDUHOOHUÁ\WWDUÀOHUHOOHUXWI|U
en tidskrävande funktion visas ett timglas.

9:4

Lista/vy med miniatyrbilder
%\WQDPQSnHQÀOHOOHUHQPDSS
.OLVWUDLQHQÀOHOOHUHQPDSS
.RSLHUDHQÀOHOOHUHQPDSS
)O\WWDHQÀOHOOHUHQPDSS
Skapa en ny mapp
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UNDERHÅLL
I det här avsnittet hittar du information om hur du bör sköta om din
symaskin och även en felsökningsguide.

RENGÖRA MASKINEN
För att din symaskin ska fungera väl bör du rengöra den
RIWD'HQEHK|YHULQWHVP|UMDV ROMDV 
7RUNDDYPDVNLQHQVXWVLGDPHGHQPMXNWUDVDI|UDWW
rengöra den från damm och ludd.
7RUNDDYSHNVNlUPHQPHGPLNURÀEHUGXNHQVRPI|OMHUPHG
maskinen.

Rengöra spolområdet
Obs! Sänk matartänderna och stäng av maskinen
(se sidan 2:8).
7DERUWSUHVVDUIRWHQRFKOXFNDQWLOOVSRONRUJHQ6lQN
PDWDUWlQGHUQD3ODFHUDVNUXYPHMVHOQXQGHUVW\JQSOnWHQ
som på bilden och vrid den försiktigt för att lossa
VW\JQSOnWHQ5HQJ|UPDWDUWlQGHUQDPHGERUVWHQVRPÀQQV
bland tillbehören.

Rengöra under spolområdet
B

Området under spolkorgen måste rengöras när du har
V\WWÁHUDV|PQDGVSURMHNWHOOHUQlUGXPlUNHUDWWOXGGKDU
samlats runt spolkorgen.
Ta bort VSROKnOODUHQ $ VRPWlFNHUGHQIUlPUHGHOHQ
DYVSRONRUJHQJHQRPDWWO\IWDXSSGHQ/\IWXSS
VSRONRUJHQ % XUPDVNLQHQ5HQJ|UPHGERUVWHQ
Obs! Var försiktig när du rengör runt trådkniven (C).
6lWWWLOOEDNDVSRONRUJHQRFKVSROKnOODUHQ

C

Obs! Blås inte i eller runt spolkorgen. Damm och ludd åker då längre
in i maskinen.
Obs! När du använder de extra tillbehören HUSQVARNA
VIKING® skärnålar för cutworkbroderi, är det nödvändigt att
rengöra spolområdet efter varje broderiprojekt.

A

D

Sätt tillbaka stygnplåten
Med matartänderna sänkta placeras stygnplåten så att den
SDVVDULQLVNnUDQSnEDNVLGDQ ' 7U\FNQHUVW\JQSOnWHQ
WLOOVGHQNOLFNDUSnSODWV6lWWSnOXFNDQWLOOVSRONRUJHQ
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FELSÖKNING
,IHOV|NQLQJVJXLGHQÀQQVO|VQLQJDUSnHYHQWXHOODSUREOHPVRPGXNDQKDPHGPDVNLQHQ)|U\WWHUOLJDUHLQIRUPDWLRQ
NRQWDNWDGLQORNDODDXNWRULVHUDGH+8649$51$9,.,1*®nWHUI|UVlOMDUHVRPJlUQDKMlOSHUWLOO

Lämna in symaskinen för service regelbundet hos din lokala auktoriserade återförsäljare!
2PGXKDUI|OMWIHOV|NQLQJVLQIRUPDWLRQHQRFKIRUWIDUDQGHKDUSUREOHPE|UGXWDPHGGLJV\PDVNLQHQWLOOGLQnWHUI|UVlOMDUH
2PGHWlUQnJRWVSHFLÀNWSUREOHPNDQGHWYDUDWLOOVWRUKMlOSRPGXSURYV\UPHGWUnGSnHQUHVWELWDYW\JHWGXDQYlQGHU
RFKWDUPHGGHWWLOOGLQnWHUI|UVlOMDUH(QSURYODSSJHURIWDElWWUHLQIRUPDWLRQlQRUG
Generella problem
8QGHUWUnGVYDUQLQJHQIXQJHUDULQWH"

Ta bort ludd från spolområdet och använd endast originalspolar
IUnQ+8649$51$9,.,1*® som är godkända för den här
symaskinsmodellen.

7UnGNOLSSHWIXQJHUDULQWH"

Ta bort stygnplåten och borsta bort ludd från spolområdet.
Aktivera automatiskt trådklipp i inställningsmenyn.

7\JHWPDWDVLQWH"

6HWLOODWWPDWDUWlQGHUQDLQWHlUVlQNWDRFKDWWEURGpUHQKHWHQLQWHlUDQVOXWHQ

Felaktiga, oregelbundna eller täta stygn?

$YDNWLYHUDsömnadsinställningarna för tvillingnålssäkerhet och
stygnbreddsbegränsning i inställningsmenyn.

1nOHQJnUDY"

6lWWLQnOHQUlWWHQOLJWEHVNULYQLQJHQLNDSLWHO

Maskinen syr inte?

Kontrollera att alla kontakter sitter i ordentligt både i maskinen och i vägguttaget.

6WDUWVNlUPHQYLVDV"

Tryck på pekskärmen för att aktivera den.
6WlQJDYVNlUPVOlFNDUHQLLQVWlOOQLQJVPHQ\Q

Ikonerna på pekskärmen aktiveras inte när man
trycker på dem?

.DOLEUHUDSHNVNlUPHQ.DOLEUHULQJVIXQNWLRQHQÀQQVLLQVWlOOQLQJVPHQ\Q

6\EURGpUPDVNLQHQVVNlUPRFKHOOHU
funktionsknappar reagerar inte
YLGWU\FNQLQJ"

Maskinens uttag och funktionsknappar kan vara känsliga för statisk
elektricitet. Om skärmen inte reagerar när du trycker på den kan du pröva
DWWVWlQJDDYRFKVlWWDSnPDVNLQHQLJHQ.RQWDNWDGLQDXNWRULVHUDGH
+8649$51$9,.,1*nWHUI|UVlOMDUHRPSUREOHPHWNYDUVWnU

Övertråden går av
+DUGXVDWWLQnOHQNRUUHNW"

6lWWLQnOHQUlWWHQOLJWEHVNULYQLQJHQLNDSLWHO

Har du satt i en felaktig nål?

Använd nålsystem 130/705 H.

bUQnOHQE|MGHOOHUWUXEELJ"

6lWWLHQQ\QnO

Är nålen för liten för tråden?

Byt nål till rätt storlek för tråden.

bUVW\JQSOnWHQVKnOVNDGDW"

%\WVW\JQSOnW

Har du trätt maskinen på rätt sätt?

Kontrollera trädningen. Trä om maskinen (se sidan 2:5).

$QYlQGHUGXHQWUnGDYGnOLJNYDOLWHWPHG
NQXWDUHOOHUWUnGVRPKDUEOLYLWXWWRUNDG"

%\WWLOOHQQ\NYDOLWHWVWUnGN|SWKRVHQDXNWRULVHUDGnWHUI|UVlOMDUHDY
+8649$51$9,.,1*®.

Används rätt trådbricka?

Sätt på en trådbricka i rätt storlek för den aktuella trådrullen (se kapitel 2).
Om du använder en vertikal trådrullehållare ska du inte ha en trådbricka ovanpå rullen.

bUWUnGUXOOHKnOODUHQLQVWlOOGLElVWDOlJH"

3U|YDDWWVWlOODLQWUnGUXOOHKnOODUHQLHWWDQQDWOlJH YHUWLNDOWHOOHUKRULVRQWHOOW 

Undertråden går av
+DUGXVDWWLVSROHQNRUUHNW"

.RQWUROOHUDXQGHUWUnGHQ VHVLGDQ 

Är stygnplåtens hål skadat?

Byt stygnplåt (se sidan 10:2).

bUGHWP\FNHWOXGGLVSRORPUnGHW"

Ta bort ludd från spolområdet och använd endast originalspolar som är
JRGNlQGDI|UGHQKlUV\PDVNLQVPRGHOOHQ VHVLGDQ 
UNDERHÅLL
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Har undertråden spolats på rätt sätt?

Spola en ny spole med undertråd.

$QYlQGHUGXUlWWVSROH"

$QYlQGHQGDVWRULJLQDOVSRODUI|UGHQKlUV\PDVNLQVPRGHOOHQ VHVLGDQ 

Maskinen hoppar över stygn
bUQnOHQE|MGHOOHUWUXEELJ"

6lWWLHQQ\QnO

Har du satt i QnOHQNRUUHNW"

6lWWLQnOHQUlWWHQOLJWEHVNULYQLQJHQLNDSLWHO

Har du satt i en felaktig nål?

Använd nålsystem 130/705 H.

Har du trätt maskinen på rätt sätt?

Kontrollera trädningen.

$QYlQGVUlWWSUHVVDUIRW"

6lWWIDVWUlWWSUHVVDUIRW

Är nålen för liten för tråden?

Byt nål.

Flyttar sig tyget upp och ner med nålen
när du syr IULKDQGV|PQDG"

6lQNSUHVVDUIRWHQVK|MGJHQRPDWWWU\FNDSnLNRQHQIULKDQGVV|PQDGRFK
VlQNSUHVVDUIRWHQVK|MG

Sömmen har ojämna stygn.
bUWUnGVSlQQLQJHQUlWWLQVWlOOG"

.RQWUROOHUD|YHUWUnGVVSlQQLQJHQRFKWUlGQLQJHQ

Använder du för tjock eller ojämnt spunnen tråd?

Byt tråd.

bUXQGHUWUnGHQMlPQWVSRODG"

.RQWUROOHUDVSROQLQJHQDYXQGHUWUnGHQ VHVLGDQ 

Använder du rätt typ av nål?

Sätt i en lämplig nål på rätt sätt, enligt beskrivningen i kapitel 2.

Maskinen matar inte eller matar ojämnt.
+DUGXWUlWWPDVNLQHQSnUlWWVlWW"
Har det samlats ludd mellan matartänderna?
Trådöglor formas på broderiets undersida
+DUEURGHULHWEOLYLWVnWMRFNWDWWGHWLQWH
NDQU|UDVLJIULWWXQGHUSUHVVDUIRWHQ"

.RQWUROOHUDWUlGQLQJHQDYPDVNLQHQRFKWUlRPPDVNLQHQ VHVLGDQ 
Ta bort stygnplåten och rengör matartänderna med en borste.

0LQVNDSUHVVDUIRWVK|MGHQLEURGpULQVWlOOQLQJDULLQVWlOOQLQJVPHQ\QLVPn
steg tills problemet är löst.

Broderiet är förvrängt
Har tyget spänts fast ordentligt i
EURGpUEnJHQ"

Tyget ska sitta stramt i bågen.

Sitter den inre brodérbågen ordentligt fast i den yttre Spänn fast tyget så att den inre brodérbågen är helt inskjuten i den yttre brodérbågen.
brodérbågen?
bUGHWJRWWRPXWU\PPHUXQWIULDUPHQ"
Broderiet har veckat sig
$QYlQGHGXHWWWLOOUlFNOLJWVWDELOW
PHOODQOlJJXQGHUW\JHW"
Maskinen broderar inte
bUEURGpUHQKHWHQIDVWVDWW"
Används fel brodérbåge?
Systemrapport
9LVDVHWWV\VWHPUDSSRUWI|QVWHU"
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)ULJ|URPUnGHWUXQWEURGpUHQKHWHQRFKNDOLEUHUDRP

6HWLOODWWDQYlQGDUlWWW\SDYPHOODQOlJJI|UV|PQDGVWHNQLNHQRFKPDWHULDOHW

.RQWUROOHUDDWWEURGpUHQKHWHQlURUGHQWOLJWIDVWVDWWLXUWDJHW
Skjut fast rätt brodérbåge.

1lUV\VWHPUDSSRUWI|QVWUHWYLVDVOHWDUGXXSSÀOHQXQGHU3HUVRQOLJDÀOHU
5DSSRUW6SDUDÀOHQSnHWW86%PLQQH6NLFNDÀOHQRFKHQNRUWEHVNULYQLQJ
DYYDGGXJMRUGHLQQDQI|QVWUHWYLVDGHVWLOOSURGXFWLPSURYHPHQW#
KXVTYDUQDYLNLQJFRP1lUGXKDUVNLFNDWLYlJÀOHQNDQGXWDERUWGHQ
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Delar och tillbehör som inte är original
Garantin täcker inte fel och skador som orsakas av att annat
än originaldelar och -tillbehör har använts.

'XKDUN|SWHQPRGHUQXSSGDWHUEDUV\RFKEURGpUPDVNLQ
Eftersom vi släpper nya programvaruuppdateringar
PHGMlPQDPHOODQUXPNDQGHWÀQQDVVNLOOQDGHUPHOODQ
maskinens programvara och programvarubeskrivningarna
LLQVWUXNWLRQVERNHQ)UnJDQlUPDVWH+8649$51$
9,.,1*nWHUI|UVlOMDUHRFKEHV|NYnUZHEESODWV
ZZZKXVTYDUQDYLNLQJFRP'lUÀQQVGHVHQDVWH
XSSGDWHULQJDUQDI|USURJUDPYDUDQLQVWUXNWLRQVERNHQ
och snabbguiden.
9LI|UEHKnOOHURVVUlWWHQDWWXWDQI|UHJnHQGHPHGGHODQGH
göra ändringar i symaskinsutrustningen och tillbehörsVRUWLPHQWHWVDPWDWWlQGUDSUHVWDQGDHOOHUGHVLJQ6nGDQD
ändringar är dock alltid till fördel för kunden och
produkten.

IMMATERIELL EGENDOM
3DWHQWHQVRPVN\GGDUGHQQDSURGXNWÀQQVDQJLYQDSnHQHWLNHWWSnV\PDVNLQHQV
undersida.
9,.,1*'(6,*1(5'(6,*1(5723$=3,&72*5$06(:,1*
$'9,625.((3,1*7+(:25/'6(:,1*RFK(;&/86,9(6(1625
6<67(0lUYDUXPlUNHQWLOOK|UDQGH.6,1/X[HPERXUJ,,6DUO
+8649$51$RFK+ORJRW\SHQPHGNURQDQlUYDUXPlUNHQWLOOK|UDQGH
+XVTYDUQD$%$OODYDUXPlUNHQDQYlQGVSnOLFHQVDY960*URXS$%

Observera att denna produkt vid kassering måste lämnas
för säker återvinning i enlighet med gällande nationell
lagstiftning för elektriska/elektroniska produkter.
.RQWDNWDGLQnWHUI|UVlOMDUHRPGXlURVlNHU

CE – auktoriserad representant

960*URXS$%SVP Worldwide
'URWWQLQJJDWDQ+XVNYDUQD

413 35 79-01A6YHQVND,Q+RXVH.6,1/X[HPERXUJ,,6DUO$OOULJKWVUHVHUYHG3ULQWHGLQ*HUPDQ\RQHQYLURQPHQWDOO\IULHQGO\SDSHU

www.husqvarnaviking.com

