Instruktionsbok

KEEPING THE WORLD SEWING™

Den här symaskinen för hemmabruk är konstruerad enligt standarden
IEC/EN 60335-2-28 och UL1594.

VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

När du använder elektriska apparater är det viktigt att du alltid vidtar nödvändiga säkerhetsåtgärder,
bland annat följande:
Läs igenom alla instruktioner innan du börjar använda symaskinen. Förvara instruktionerna på ett
lämpligt ställe nära maskinen. Överlämna instruktionerna om maskinen övergår i någon annans ägo.

FARA – Så här minskar du risken för elstötar:

• Symaskinen får aldrig lämnas utan uppsikt när den är inkopplad. Eluttaget som maskinen är kopplad
till måste vara lättåtkomligt. Dra alltid ur sladden ur eluttaget så snart du har sytt färdigt eller om du
ska rengöra maskinen eller när du öppnar någon lucka, smörjer och underhåller maskinen så som
anges i bruksanvisningen.

VARNING– Så här minskar du risken för brännskador, brand, elstötar och andra personskador:

• Symaskinen får aldrig användas som leksak. Var extra uppmärksam när maskinen används av eller i
närheten av barn.
• Använd symaskinen endast på det sätt som beskrivs i den här bruksanvisningen. Använd endast tillbehör som rekommenderas av tillverkaren och som anges i den här bruksanvisningen.
• Använd aldrig symaskinen om sladden eller stickproppen skadats, om den inte fungerar ordentligt,
om du har tappat den eller skadat den eller om du har tappat den i vatten. Lämna in symaskinen hos
närmaste auktoriserade återförsäljare eller servicecenter för genomgång, reparation och elektriska eller mekaniska justeringar.
• Använd aldrig symaskinen om något av luftintagen är blockerat. Symaskinens och fotpedalens ventilationsöppningar måste hållas fria från ludd, damm och lösa tygbitar.
+nOOÀQJUDUQDERUWDIUnQU|UOLJDGHODU9DUH[WUDI|UVLNWLJLRPUnGHWUXQWV\PDVNLQVQnOHQ
• Använd alltid rätt stygnplåt. Fel stygnplåt kan medföra att nålen bryts.
• Använd aldrig böjda nålar.
• Dra aldrig tyget framåt eller bakåt när du syr, eftersom nålen då kan böjas så mycket att den går av.
• Använd skyddsglasögon.
• Stäng av symaskinen (”0”) varje gång du ska göra något i området runt nålen, till exempel trä nålen,
byta nål, byta undertråd eller byta pressarfot.
• Släpp aldrig ner eller för in något föremål i någon öppning.
• Använd inte symaskinen utomhus.
• Använd aldrig symaskinen i utrymmen där aerosolprodukter (spray) används eller där syrgas hanteras.
• När du ska stänga av maskinen vrider du alla reglage till avstängt läge (”0”) och drar sedan ur stickproppen ur vägguttaget.
• Håll aldrig i sladden när du ska dra ur stickkontakten, utan håll och dra alltid i själva stickkontakten.
• Maskinen manövreras med hjälp av fotpedalen. Placera inga andra föremål på fotpedalen.
• Symaskinen får inte användas om den har blivit blöt.
• Om LED-lampan skadas eller går sönder måste den bytas hos närmaste auktoriserade återförsäljare

eller servicecenter, eller annan auktoriserad reparatör.
• Om fotpedalens elsladd skadas måste den bytas hos närmaste auktoriserade återförsäljare eller
servicecenter, eller annan auktoriserad reparatör.
• Symaskinen har dubbel isolering. Använd enbart identiska reservdelar. Se instruktionerna för Underhåll av dubbelisolerade maskiner.

SPARA DE HÄR INSTRUKTIONERNA
ENDAST FÖR EUROPA:
Symaskinen får användas av barn på 8 år och uppåt, personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller
psykisk funktion, och personer utan erfarenhet och kunskap förutsatt att de har fått instruktioner
om hur man använder symaskinen och är väl inbegripna med eventuella risker. Barn får inte leka
med symaskinen. Rengöring och underhåll av maskinen får inte utföras av barn utan överinseende.
Ljudtrycksnivån är under normal användning mindre än 75dB(A).
Till denna symaskin får endast fotpedal av modell FR5 (tillverkad av Shanghai Bioao Precision
Mould Co., Ltd) användas.
FÖR LÄNDER UTANFÖR EUROPA:
Denna symaskin får inte användas av personer (däribland barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller
psykisk förmåga, eller av personer utan erfarenhet och kunskap, såvida de inte fått instruktioner om
hur man använder symaskinen av en person som ansvarar för deras säkerhet. Barn ska vara under
tillsyn så att de ej får tillfälle att leka med symaskinen.
Ljudtrycksnivån är under normal användning mindre än 75dB(A).
Till denna symaskin får endast fotpedal av modell FR5 (tillverkat av Shanghai Bioao Precision
Mould Co., Ltd) användas.

UNDERHÅLL AV DUBBELISOLERADE PRODUKTER

En dubbelisolerad produkt innehåller två isoleringssystem istället för jordning. Inga jordade detaljer
ingår i en dubbelisolerad produkt och sådana ska inte heller läggas till produkten. Underhåll av en
dubbelisolerad produkt kräver mycket stor noggrannhet och kunskap om systemet, och ska därför
endast utföras av behörig servicepersonal. Reservdelarna till en dubbelisolerad produkt måste vara
identiska med produktens originaldelar. En dubbelisolerad produkt är märkt med texten ”DUBBEL
ISOLERING” eller ”DUBBELISOLERAD”.
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LÄR KÄNNA DIN MASKIN
Den här delen av instruktionsboken ger dig en översikt av symaskinen,
dess tillbehör och sömmar.

MASKINÖVERSIKT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Lock
1
Förtrådspänning
Trådspänningsbrickor
Trådtilldragare
2
3
Trådskåror
4
Trådspänningsskiva för
5
undertrådsspolning
6
Trådkniv
LED (lysdioder)
7
Stygnplåt
8
Lucka till spolkorgen
9
Knapplinjal och inbyggt måttband
10
Bottenplatta
Panel med funktionsknappar
Fast trådrullehållare
11
12
Trådledare för spolning
Extra trådrullehållare
Undertrådsspolning
Trådkniv för undertråd
Spolreglage
Handhjul
Interaktiv färgpekskärm
Inbyggd USB-port
Hållare för styluspenna
Strömbrytare, anslutningar för nätsladd
och fotreglage

14
15
16
17
18
19
20

13

21

8

8

22
23

24

25

BAKSIDAN
25. Handtag
26. Friarm

26

NÅLOMRÅDE
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Uttag för automatisk knapphålsmätare
Inbyggd nålträdare
Nålstång
Nålhållare
Nåltrådsledare
Pressarfotsstång och pressarfotsfäste
Pressarfot

29
27
28

30
31

32
33
1:6

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.
34.
35.
36.
37.

Fack för tillbehör
Uttagbart förvaringsfack för pressarfötter och spolar
Avtagbar spolehållare
Hål för nålar

37

34
35
36

TILLBEHÖR
TILLBEHÖR SOM INGÅR
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

Styluspenna
Trådnät (2)
Filtbricka (2)
Skruvmejsel
Sprättare
Borste
Kant/quiltlinjal
Två stora trådbrickor
(en sitter på maskinen vid leverans)
Medelstor trådbricka
(sitter på maskinen vid leverans)
Liten trådbricka
Universalverktyg/lyftbricka
Sexspolar (en i maskinen vid leverans)
Stygnplåt för raksöm

38

41

45

39

40

42

44

43

46

47

TILLBEHÖR SOM INGÅR - men inte visas på bild
•
•
•
•
•
•

Skyddshuv (sitter på maskinen vid leverans)
Fotreglage
Nätsladd
Nålar
Tråd
Garantikort

48

49

50
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PRESSARFÖTTER
7

Standardfot A
Sitter på maskinen vid leverans. Den här pressarfoten används framför allt för raksöm och
sicksack med stygnlängd över 1,0.

7

Dekorsömsfot B
Använd den här pressarfoten när du syr tät sicksack (satinsöm) med en stygnlängd under 1,0 mm
eller dekorsömmar. Spåret på undersidan av pressarfoten är konstruerat för att pressarfoten ska
glida smidigt över sömmarna.

7

Knapphålsfot C
För manuella knapphål. Den här pressarfoten har en mätskala så att du kan avgöra längden
på knapphålet. Mittlinjen är 15 mm från tygkanten. De två spåren på undersidan gör att
pressarfoten glider smidigt över knapphålsstolparna. Fingret på pressarfotens baksida håller
iläggstråden, om sådan används till knapphålen.
Blindsömsfot D
Den här pressarfoten används för blindsöm. Innerkanten på foten leder tyget. Pressarfotens
högertå är utformad för att löpa längs fållkanten.
Blixtlåsfot E
Den här pressarfoten kan snäppas fast till höger eller vänster om nålen. På så sätt går det lätt att
sy längs båda sidorna av blixtlåset. Ändra nålpositionen till höger eller vänster för att sy närmare
blixtlåständerna eller för att täcka större snoddar.

7

7

Glidfot H
Den här pressarfoten har en beläggning på undersidan som gör det lätt att sy i svårmatade
material. Den används vid sömnad i skum, vinyl, plast eller skinn för att undvika att materialet
fastnar under pressarfoten.
Kantsömsfot J
Den här pressarfoten används för att överkasta och sy ihop/överkasta, t.ex. för sömmar med en
stygnbredd på 5,0 och 5,5 mm. Stygnen bildas ovanför stiftet, vilket motverkar att tyget drar ihop
sig i kanten.

1:8

Patchwork pressarfot P 6 mm
Den här pressarfoten används för hopfogning av quiltblock. Pressarfoten har
avståndsmarkeringar 6 respektive 3 mm från nålen.
Transparent öppen pressarfot för frihandssömnad
För satinsömsapplikationer, avsmalnande sömmar och dekorsömmar. Urtaget på fotens
undersida ger bra plats för sömmarna. Den öppna mittdelen på den transparenta pressarfoten
ger god sikt så att du kan sy med stor noggrannhet.
Brodérfot R
Den här pressarfoten används för frihandsbrodering/-quiltning/-sömnad och broderier för
båge.
Pressarfot S
Den här pressarfoten används för sidmatnings-/omnigramsömmar.

7

7

Automatisk knapphålsmätare
Anslut till maskinen och ange önskad knapphålslängd för att sy likadana knapphål i ett
moment. Mittmarkeringen är 15 mm från tygkanten.

Självhäftande glidplattor
Används med pressarfot C/den automatiska knapphålsmätaren vid sömnad av knapphål på
plastbelagt tyg, skinn etc.
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SÖMMAR
A – Nyttosömmar
Sömmar för klädsömnad och lagning.
Söm

1:10

Söm
nr

Sömnamn

Pressarfot

1

Raksöm,
nålen i mittläge

A

För alla typer av sömnad. Välj bland 29 olika nålpositioner.

2

Raksöm
med FIX

A

För alla typer av sömnad. Börjar och avslutar sömmen med trådfästning.

3

Elastisk söm, nålen i
vänsterläge

A/B

För sömmar i trikå och elastiska tyger.

4

Sicksack

A/B

För applikationer, spetskantning, sömnad på band etc. Stygnbredden ökar lika mycket åt vänster som åt
höger.

5

Förstärkt raksöm,
nålen i mittläge

A/B

För sömmar som utsätts för ordentliga påfrestningar. Extra förstärkt söm. Används för att förstärka och
NDQWVWLFNDWUlQLQJVNOlGHU9LGNDQWVWLFNQLQJ|NDVW\JQOlQJGHQRFKÁ\WWDQnOHQWLOOQnJRQDYGHROLND
positionerna.

6

Förstärkt sicksack

A

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

7

Överkastningssöm

J

Syr ihop och överkastar kanter i ett moment. För tunna elastiska och oelastiska tyger.

8

Elastisk
överkastningssöm

A/B

Syr ihop och överkastar kanter i ett moment. För medeltjocka till kraftiga elastiska tyger.

9

Dubbel overlock

A/B

Syr ihop och överkastar kanter i ett moment. För kraftiga elastiska och kraftiga vävda tyger.

10

Overlocksöm

A/B

Syr ihop och överkastar kanter i ett moment. För medeltjocka elastiska tyger.

11

Flatlock

A/B

Används för dekorfållar, överlappande sömmar, skärp och band. För medeltjocka/kraftiga elastiska
tyger.

12

Elastisk osynlig
fållsöm

D

För osynliga fållar på medeltjocka till kraftiga elastiska tyger.

13

Ej elastisk osynlig
fållsöm

D

För osynliga fållar på medeltjocka till kraftiga vävda tyger.

14

Uddkant

A/B

15

Fyrstegssicksack

B

16

Elastisk fogsöm

A/B

17

Slingrande söm

A

18

Elastisk söm och
smocksöm

A/B

Sy över två rader resårband för att rynka.

19

Fagottsöm

A/B

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

Användning

För kantning, sy över kanten på tunna elastiska tyger. Sy vävda tyger på skrå.

För överkastning, lagning och fastsättning av lappar och resår. Lämpligt för tunna och medelgrova tyger.

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

För lagning och applikationer i elastiska material.

Söm

Söm nr

Sömnamn

Pressarfot

Användning

20

Trestegssicksack

B/J

21

Tvåstegssicksack

A/B

22

Träns
(manuell)

A/B

23

Lagningssöm
(framåt och bakåt)

A/B

Laga och stoppa småhål på arbetskläder, jeans, dukar och annat. Sy över hålet och tryck
VHGDQSnEDFNPDWQLQJI|UDWWV\ÁHUDODJQLQJVV|PPDURFKVHGDQVWDQQDDXWRPDWLVNW

24

Lagningssöm
(sida till sida)

A/B

För lagning av små revor.

25

Förstärkt lagningssöm

A

För att laga och sy på lappar och resår. Passar för tunna till medeltjocka tyger.

För hopfogning av två tygstycken med avslutade kanter samt elastisk rynkning. Också
lämplig för sömnad på spets.
)|UVWlUNÀFNRUVNMRUW|SSQLQJDUVNlUSKlOORURFKQHGHUGHOHQDYEOL[WOnV

Laga och stoppa arbetskläder, jeans, dukar och linnehanddukar. Sy över hålet och tryck
VHGDQSnEDFNPDWQLQJI|UDWWV\ÁHUDODJQLQJVV|PPDURFKVHGDQVWDQQDDXWRPDWLVNW
En grupp med fyra stygn som passar perfekt för lagning av små revor. Stygn nr 1 och nr 3
sys framåt, medan stygn nr 2 och nr 4 sys bakåt. Tryck på backmatningsknappen för att
ändra stygn och riktning.
Tips! Pressa fast ett påpressbart mellanlägg på avigsidan innan revan lagas.

26

Lagningssöm (fyrstegs)

A/B

27

Skärphällsöm

A

28

Tråckelsöm

A/B

29

Sicksacktråckling

A

30

Tränsat knapphål

Automatisk
Knapphål
Pressarfot/C

6WDQGDUGNQDSSKnOI|UGHÁHVWDW\JWMRFNOHNDU

31

Knapphål med rundat
slut

Automatisk
Knapphål
Pressarfot/C

För blusar och barnkläder.

32

Skräddarknapphål

Automatisk
Knapphål
Pressarfot/C

För skräddarsydda jackor, kappor etc.

33

Skräddarknapphål med
spets

Automatisk
knapphålsmätare/
pressarfot
C

smalnande slut för skräddarsydda plagg.

34

Dekorativa
modeknapphål

Automatisk
knapphålsmätare/
pressarfot
C

)|UGHÁHVWDW\JWMRFNOHNDU

35

Knapphål på
kraftigt tyg

Automatisk
Knapphål
Pressarfot/C

36

Förstärkt knapphål
på medeltjockt tyg

C

37

Sekelskiftesknapphål

Automatisk
Knapphålsfot /C

38

Rundat knapphål
i sekelskiftesstil

Automatisk
Knapphål
Pressarfot/C

För fastsättning av skärphällor.

För hopfogning av två tygstycken med lång stygnlängd.
Tråckla genom att trampa ner fotpedalen och sy två stygn, stanna och höj upp foten. När
SUHVVDUIRWHQK|MVÁ\WWDUGXW\JHWWLOOQlVWDWUnFNHOOlJHRFKWUDPSDUQHUIRWSHGDOHQ
Matartänderna sänks automatiskt.

Med förstärkta tränsar.

För medeltjocka och kraftiga tyger.

För ett handsytt utseende på tunna och ömtåliga tyger.
Tips! Öka längden och bredden när du syr knapphål på jeans. Använd tjockare tråd.

För handsytt utseende på tunna, ömtåliga tyger.
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Söm
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Söm nr

Sömnamn

Pressarfot

Användning

39

Raksömsknapphål
för skinn

A/B

För skinn och mocka.

40

Knapphål med
passpoal (raksöm)

A/B

Med extra klippmån för knapphål med passpoal.

41

Automatisk
knappsömnad

Ingen pressarfot

42

Snörhål

B

För knappsömnad. Ställ in antalet stygn på pekskärmen.

För skärp, snoddar etc.

A - Nyttosömmar
Sömmar för klädsömnad och lagning.

B - Applikationssömmar

C - Sekelskiftessömmar

För applikationssömnad med olika effekter.

Dekorsömmar för traditionell sekelskiftessömnad. Sömmar
för hålsöm, smocksöm och sömnad på spetsar och band.
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D - Quiltsömmar
Sömmar för alla typer av quilttekniker.

E - Hobbysömmar
Dekorsömmar för utsmyckning av handarbeten.

1:14

F - Dekorsömmar
För dekorsömnad.
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G - Vintage-sömmar

H - Barnsömmar

Utvalda quiltsömmar som passar för crazy patchquiltning och dekorsömnad.

Sömmar som passar till barnkläder och andra
sömnadsarbeten för barn.

J - Langettsömmars
Skapa langettdetaljer och avsluta kanter med vackra langettsömmar.

1:16

K - Omnigramsömmar
Sy dekorsömmar med sidorörelse med S-foten.

L - Dimensionssömmar
Inkluderar tre typer av sömmar: applikations- och pop-up-sömmar, kombinationer av dessa två typer och paljettsömmar.
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M -Temasömmar
8QGHUYDUMHV|PQXPPHUSnGHQKlUPHQ\QnWHUÀQQVHQJUXSSPHGI\UDV|PPDUVRPlUDYVHGGDDWWV\VWLOOVDPPDQVL
slumpvisa kombinationer. Växla till nästa stygn i den valda gruppen genom att trycka på backmatningsknappen.
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N - Utsmyckningssömmar

O - Enkla motivsömmar

Dekorsömmar som kan användas som de är eller utsmyckas
\WWHUOLJDUHHIWHUV|PQDG'HWDOMHUDGLQIRUPDWLRQÀQQVL
snabbhjälpen.

Enkelsöm för dekoration. Maskinen stannar efter en
mönsterkombination.

P - Specialsömmar
Använd specialtekniker som knutsömmar, kantsömmar etc. Extra tillbehör kan behövas.
'HWDOMHUDGLQIRUPDWLRQÀQQVLVQDEEKMlOSHQ

Q - Dekorativa taperingssömmar
Avsmalnande dekorsömmar.

LÄR KÄNNA DIN MASKIN 1:19

R - Piktogramsömmar
Piktogram med satindetaljer för programmering av egna
originalmönster med satinsömmar.

S - 4 - vägssömmar
För sömnad i fyra riktningar och lappning med hjälp av
friarmen.

T - 8 - vägssömmar
Sy raksöm och förstärkt raksöm i åtta olika riktningar utan att vrida tyget. Kan
programmeras med dekorsömmar när du vill skapa unika bårder.

1:20

ALFABET
Block

Brush Line

Script

Kyrilliska bokstäver
För ryskt alfabet, se typsnittet på symaskinens färgskärm.
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INSTÄLLNINGAR
Det här avsnittet i instruktionsboken hjälper dig att komma igång med din
symaskin. Lär dig att trä symaskinen, spola undertråd, byta nål och pressarfot.

UPPACKNING
1. Placera maskinen på en stadig, plan yta. Ta av
förpackningen och öppna locket.
2. Ta bort förpackningsmaterialet och fotreglaget.
3. Maskinen levereras med en tillbehörsväska, nätsladd och
fotreglagesladd.
4. Torka av maskinen, särskilt runt nålen och stygnplåten,
för att få bort eventuell smuts innan du börjar sy.
Obs! Symaskinen HUSQVARNA VIKING®
BRILLIANCE™ 965Q är inställd för att ge bäst sömnadsresultat
vid normal rumstemperatur. Extremt höga och låga temperaturer kan
påverka sömnadsresultatet.

ANSLUTA SLADDEN TILL FOTREGLAGET
Bland tillbehören hittar du fotreglagesladden och
nätsladden. Fotreglagesladden behöver endast anslutas till
fotreglaget första gången maskinen används. Sladden kan
sedan sitta kvar i reglaget.
1. Ta fram sladden till fotreglaget. Vänd fotreglaget
uppochned. Koppla in sladden i uttaget på fotreglagets
insida.
2. Tryck hårt för att kontrollera att den sitter fast.
3. Lägg sladden i skåran på fotreglagets undersida.

ANSLUT NÄTSLADDEN OCH FOTREGLAGET
3nPDVNLQHQVXQGHUVLGDÀQQVLQIRUPDWLRQRP
anslutningsspänning (V) och frekvens (Hz).
Obs! Innan fotreglaget ansluts, kontrollera att det är av typ ”FR5”
(se fotreglagets undersida).
1. Anslut fotreglagets sladd till det främre uttaget längst
ner till höger på maskinen (1).
2. Anslut nätsladden till det bakre uttaget längst ner till
höger på maskinen (2).
3. Tryck strömbrytaren O/I till I för att sätta på strömmen
och belysningen (3).

3
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1

2

USB-PORT
På maskinens högra sida hittar du en USB-port där du kan
ansluta din USB-sticka. .
Obs! Försäkra dig om att USB-stickan du använder har formatet
FAT32.

ANSLUT TILL OCH KOPPLA FRÅN EN USB-PORT
Sätt i USB-stickan i USB-porten på maskinens högra sida.
USB-pinnen kan bara sättas i på ett sätt – tvinga inte i den i
porten!
När du ska ta ur USB-stickan drar du den försiktigt rakt ut.
Obs: Ta inte bort USB-sticket när den fortfarande är aktiv.
Obs: Dra inte ur USB-stickan när timglaset eller File Manager visas
SnVNlUPHQ'nNDQÀOHUQDSn86%VWLFNDQVNDGDV

PACKA IHOP EFTER SÖMNAD
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Tryck strömbrytaren I/O (3) till O.
Dra ur sladden ur vägguttaget och därefter ur
maskinen.
Dra ut fotreglagets sladd ur maskinen. Rulla ihop
fotreglagets sladd och lägg den i utrymmet på
fotreglagets undersida.
Lägg alla tillbehör i tillbehörsasken. Skjut fast lådan på
friarmens baksida på maskinen.
Placera fotreglaget i utrymmet ovanför friarmen.
Sätt hårdhuven över maskinen.

FRIARM
När du vill använda friarmen tar du borttillbehörsasken
genom att skjuta den åt vänster.
Friarmen gör det lättare att sy byxben och ärmfållar.
När du vill sätta tillbaka tillbehörsasken skjuter du fast den
på maskinen tills den klickar på plats.
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TRÅDRULLEHÅLLARE
Maskinen har två trådrullehållare, en fast och en extra.
Trådrullehållarna passar för alla typer av trådar. Den
fasta trådrullehållaren är justerbar och kan ställas in både
horisontellt (tråden hasplas av från trådrullen) och vertikalt
(trådrullen roterar). Använd det horisontella läget till vanlig
sytråd och det vertikala till specialtråd.

HORISONTELLT LÄGE
Sätt en trådbricka och trådrulle på trådrullehållaren. Se till
att tråden hasplas av trådrullen motsols och glider över en
andra trådbricka. Använd en trådbricka som är något större
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
Lyft trådhållaren uppåt och för den åt höger så långt det
går. Lås trådhållaren i vertikalt läge genom att försiktigt
trycka ner den. Sätt på den stora trådbrickan. För trådrullar
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
Sätt inte någon trådbricka överst på trådrullehållaren i
vertikalt läge eftersom den kan hindra trådrullen att rotera.
Obs! När trådrullehållaren används i vertikalt läge kan
trådspänningen behöva justeras manuellt.

EXTRA TRÅDRULLEHÅLLARE
Den extra trådrullehållaren används vid spolning av
undertråd från en annan trådrulle eller vid sömnad med
tvillingnål.
Lyft den extra trådrullehållaren uppåt och åt vänster. Sätt
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
Kontrollera att pressarfoten är upplyft och att nålen är i sitt
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 förtrådspänningen (A)
samt under trådledaren (B).
Trådrullehållaren i vertikalt läge:
Istället för att dra tråden genom förtrådspänningen (A),
drar du den direkt under trådledaren (B).
För ner tråden mellan trådspänningsskivorna (C).
Fortsätt att trä i pilarnas riktning. För tråden från höger
ner i skåran på trådtilldragaren (D).
Dra ner tråden bakom den sista trådledaren precis
ovanför nålen (E).

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.
Vi rekommenderar även att du sänker pressarfoten.
1.

Använd handtaget och dra nålträdaren så långt ner det
går. Nålträdarens hake (G) går in genom nålsögat.
2. Lägg tråden över haken (F) bakifrån och sedan under
nålträdarhaken (G).
3. Låt nålträdaren svänga tillbaka mjukt. Kroken drar
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.

G

F

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

G
F
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TRÄDNING FÖR TVILLINGNÅL
Byt ut nålen mot en tvillingnål. Kontrollera att pressarfoten
är upplyft och att nålen står i det högsta läget.
1.

Lyft trådhållaren uppåt och för den åt höger så långt
det går. Lås trådhållaren i vertikalt läge genom att
försiktigt trycka ner den. Sätt på den stora trådbrickan.
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
på sidan 2:5. Kontrollera att tråden löper mellan de
vänstra trådspänningsskivorna (A). Trä den vänstra
nålen för hand.
4. Dra ut den extra trådhållaren och sätt på den stora
trådbrickan. Om du använder trådrullar som är mindre
än den medelstora trådbrickan kan du placera en
ÀOWEULFNDXQGHUWUnGUXOOHQ
5. Sätt den andra trådrullen på trådhållaren. Den andra
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
högra trådspänningsskivorna (A) och utanför
övertrådsledaren (B). Trä den högra nålen för hand.
Obs! Aktivera stygnbreddsbegränsning i sömnadsinställningar i
inställningsmenyn för att förhindra att nålen eller pressarfoten skadas.

A

B

Obs! Om du använder specialtrådar (t.ex. metalltråd) ökar trådens
vikt och oregelbundna yta trådspänningen. Genom att minska
trådspänningen förhindrar du att nålen går av.

TRÅDKLIPP

A

'HWÀQQVWUHWUnGNQLYDUSnPDVNLQHQ'HQI|UVWDVLWWHU
nära spolaxeln (A), så att man kan skära av tråden före
och efter spolning av undertråd. Den andra sitter intill
spolområdet (B), så att man kan skära av undertråden
QlUVSROHQKDUSODFHUDWVLPDVNLQHQ'HQWUHGMHÀQQVWLOO
vänster på maskinen (C), så att man kan skära av över- och
undertråden manuellt. Dra snabbt båda trådarna ner över
trådkniven, bakifrån och framåt.

C

TRÅDSENSOR
När undertråden nästan är slut stannar maskinen och ett
pop-up-meddelande visas på skärmen. Sätt i en spole med
tråd och fortsätt att sy.
Obs! När undertråden nästan är slut stannar maskinen och ett popup-meddelande visas på skärmen. Sätt i en spole med tråd och fortsätt
att sy.
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SPOLA UNDERTRÅD
SPOLA UNDERTRÅD VIA NÅLEN
Se till att pressarfoten och nålen är i det övre läget.
1.

Sätt en tom spole på spolaxeln på maskinens ovansida.
Den kan bara placeras på ett sätt; med logotypen vänd
uppåt. Använd bara originalspolar från HUSQVARNA
VIKING®.
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.
3. Dra tråden från nålen, under pressarfoten och upp till
höger via trådledaren (A).
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 spolaxeln åt höger.
Ett meddelande visas på skärmen om att du
är i spolningsläge. Ställ in spolhastigheten med
skjutreglaget i pop up-fönstret. Börja spola genom att
trampa på fotreglaget eller trycka på start/stopp.
När spolen är full stannar spolningen. Släpp upp
fotreglaget eller tryck på start/stopp-knappen så
stannar spolaxelmotorn. Flytta spolaxeln till vänster
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
Vi rekommenderar att du inte spolar specialtråd, så som
transparent tråd eller andra elastiska trådar, metalltråd eller
platta metalltrådar, via nålen.
Sådana trådar ska alltid spolas med lägsta hastighet.
1.

2.
3.

4.

Sätt en tom spole på spolaxeln på maskinens ovansida.
Den kan bara placeras på ett sätt; med logotypen vänd
uppåt. Använd bara originalspolar från HUSQVARNA
VIKING®.
Placera den stora trådbrickan och en ÀOWEULFNDXQGHU
trådrullen på huvudtrådhållaren i vertikalt läge.
För tråden över förtrådspänningen (B) och ner runt
trådspänningsbrickan (C). För den därefter genom
trådledaren (D) enligt illustrationen.
Se Spola undertråd via nålen, steg 4–5.

B

D

C
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BYTA STYGNPLÅT
1.
2.

3.

Ta bort pressarfoten och luckan till spolkorgen.
Kontrollera att matartänderna är sänkta. Placera
skruvmejseln under stygnplåten som på bilden och
vrid den försiktigt för att lossa stygnplåten.
Med matartänderna sänkta placeras stygnplåten så
att den passar in i skåran på baksidan (D). Tryck ner
stygnplåten tills den klickar på plats. Sätt på luckan till
spolkorgen.

1

2
D

3

SÄTTA I SPOLEN
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
av från vänster på spolen. Spolen kommer då att rotera
motsols när du drar i tråden.
 6lWWÀQJUHWSnVSROHQVnDWWGHQLQWHNDQURWHUD'UD
samtidigt i tråden åt höger och sedan åt vänster in i
trådspänningsbrickan (C), så att tråden ”klickar” på
plats.
4. Fortsätt att trä runt om (D) och till höger om
trådkniven (E). Sätt på luckan till spolkapseln (F).
Dra tråden åt vänster för att skära av den (G).
Obs! Luckan till spolkorgen kan användas som förstoringsglas och
underlätta trädningen.

1

2

3

4

1.
2.

D
G
C
E

BYTA PRESSARFOT
1.
2.
3.
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Kontrollera att nålen är i sitt högsta läge. Dra
pressarfoten nedåt och mot dig.
Passa in det tvärgående stiftet på pressarfoten i hålet
på pressarfotsfästet.
Tryck in pressarfoten i klämman tills den fastnar.

F

BYTA NÅL
1.
2.
3.
4.

5.

Använd hålet i universalverktyget för att hålla i nålen.
Lossa nålskruven.
Ta bort nålen.
Sätt i den nya nålen med hjälp av universalverktyget.
För in den nya nålen med den platta sidan bakåt så
långt upp det går.
Dra åt nålskruven.

NÅLAR
Symaskinsnålen spelar en viktig roll för ett bra resultat.
Använd enbart kvalitetsnålar. Vi rekommenderar nålar från
system 130/705H. Nålpaketet som medföljer maskinen
innehåller nålar i de vanligaste använda storlekarna.

Universalnål (A)
8QLYHUVDOQnODUQDKDUHQQnJRWUXQGDGVSHWVRFKÀQQVLÁHUD
grovlekar. Används för vanlig sömnad till en mängd olika
tygkvaliteter.

Stretchnål (B)
Stretchnålar har en speciell utformning som förhindrar
hoppstygn i elastiska material. Används till stickade
PDWHULDOEDGNOlGHUÁHHFHPRFNDRFKVNLQQLPLWDWLRQHU

A

B

C

D

E

Brodérnål (C)
Brodérnålar har en speciell utformning, en något rundad
spets och en aning större nålsöga för att inte skada tråd och
material. Används till metall- och andra specialtrådar för
brodéring och dekorativ sömnad.

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

Vingnål (E)
Vingnålen har breda vingar på båda sidor, som gör små hål
i tyget vid sömnad av olika hålsömmar på naturmaterial.
)|UFDQYDVGHQLPRFKPLNURÀEHU
Obs! Byt nål ofta. Använd alltid en rak nål med vass spets (F).
En skadad nål (G) kan orsaka överhoppade stygn, bruten nål eller
avsliten tråd. En skadad nål kan också förstöra stygnplåten.
Använd inte asymmetriska tvillingnålar (H), för de kan skada
symaskinen.

F
G
H
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TRÅDAR

MELLANLÄGG

'HWÀQQVPnQJDWUnGYDULDQWHUSnPDUNQDGHQXWYHFNODGH
för olika ändamål.

Rivbara mellanlägg

Universaltråd
Universaltrådar tillverkas av syntetmaterial, bomull eller
bomullsomspunnen polyester. Den här trådtypen används
för sömnad av klädesplagg och andra projekt.

Brodértråd
%URGpUWUnGDUWLOOYHUNDVDYROLNDÀEUHUUD\RQSRO\HVWHU
akryl eller metall. Trådarna ger ett mjukt, glansigt resultat
åt broderier och annan dekorativ sömnad.

Transparent tråd

Rivbara mellanlägg används till vävda tyger med stadga.
Lägg mellanlägget under tyget när du syr dekorsömmar
eller spänn fast det med tyget i brodérbågen för brodering.
'UDERUW|YHUÁ|GLJWPHOODQOlJJQlUGXKDUV\WWNODUW

Påpressbart rivbart mellanlägg
Påpressbart, rivbart mellanlägg är ett stabilt mellanlägg
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
dekorsömmar eller spänner fast det i en brodérbåge.
'UDERUW|YHUÁ|GLJWPHOODQOlJJQlUGXKDUV\WWNODUW

Transparent tråd, även kallad PRQRÀODPHQWlUHQ
genomskinlig syntettråd. Den används för quiltning och
annan dekorativ sömnad. Trä symaskinen med trådrullen i
vertikalt läge. Spola undertråd på låg hastighet och stanna
när spolen är halvfull.

Rivbart mellanlägg

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.

Vattenlösligt mellanlägg

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.

Klippbart mellanlägg går inte att riva, så det måste klippas
bort. Det rekommenderas för alla stickade tyger och tyger
utan stadga, särskilt vid brodering i båge.

Vattenlösligt mellanlägg placeras ovanpå tyget vid
dekorering/brodering på tyger med lugg eller öglor, till
exempel frotté. Vid hålsömsbrodering, däremot, placeras
det under tyget. Lägg i vatten för att lösa upp mellanlägget.
'HWÀQQVLROLNDWMRFNOHNDU

Mellanlägg som löses upp av värme
Mellanlägg som löses upp av värme är ett stadigt, glesvävt
material som används för tekniker som hålsöm och
spetssömnad utanför tygkanten. Värm för att lösa upp
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.
Spänn fast det klistrande mellanlägget i brodérbågen med
skyddspappret uppåt. Dra av pappret och fäst tyget på den
klistrande ytan. Riv bort mellanlägget när du har sytt klart.

PICTOGRAM™-PENNA
Använd en luft- eller vattenlöslig markeringspenna för
broderier och pictogram på alla typer av tyg. Färgen
försvinner efter några timmar. Kallt vatten kan också
användas för att helt ta bort markeringarna. Se till att alla
markeringar är borta innan tyget stryks eller tvättas med
tvål eller tvättmedel.
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HUR DU UPPDATERAR MASKINEN
Besök ofta vår hemsida på www.husqvarnaviking.com och/
eller din lokala auktoriserade HUSQVARNA VIKING®återförsäljare för att få uppdateringar och uppgraderingar
till maskinen och instruktionsboken.

UPPDATERING AV INSTRUKTIONER
•

Gå till webbplatsen för HUSQVARNA
VIKING® på www.husqvarnaviking.com och
sök rätt på din symaskin. Här hittar du alla
tillgängliga uppdateringar till din maskin.
• Följ instruktionerna på webbplatsen och ladda
det uppdaterade programmet till din USBsticka.
• Kontrollera att maskinen är avstängd. Anslut
USB-stickan med den nya programversionen till
maskinens USB-port.
• Medan du håller in backmatningsknappen
startar du maskinen.
• Uppdateringen startar automatiskt och
du kan släppa backmatningsknappen när
processindikatorn visas.
Obs! Det kan ta upp till en minut innan processindikatorn visas och
du kan släppa backmatningsknappen.
•

När uppdateringen är klar startas maskinen
automatiskt om. Kontrollera versionsnumret 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
Trådklipp
Hastighet + och –

Nålstopp upp/ner
Automatiskt pressarfotslyft och extra lyft

STOP
FIX

Automatiskt pressarfot ner och vändläge

Start/Stopp

Backmatning

HASTIGHET + OCH Alla sömmar i maskinen har en förinställd, rekommenderad
sömnadshastighet.
Tryck på hastighet + eller – för att öka eller minska
högsta tillåtna sömnadshastighet. Trycker du på hastighet
så anger ett pop up-meddelande den aktuella hastighetsinställningen. Hastigheten kan ställas in med hjälp av
skjutreglaget i pop up-fönstret. Om du ändrar hastigheten
medan du syr visas inget pop- up-meddelande.
Sänk hastigheten vid sömnad med metalltråd eller i
ömtåliga tyger för bästa resultat.

TRÅDKLIPP
Tryck på knappen för trådklipp så skär maskinen av
över- och undertråden, höjer pressarfoten och nålen
samt aktiverar FIX-funktionen för nästa söm. Tryck på
trådklippet medan du syr för att skära av trådarna i slutet
av en söm eller ett sömprogram. Knappen börjar blinka
för att tala om att klippning är aktiverad. När sömmen
eller sömprogrammet är färdigsytt fäster maskinen
tråden (FIX) och klipper sedan av över- och undertråden.
Trådklippsfunktionen kan programmeras, se sidan 5:3.
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NÅLSTOPP UPP/NER
Tryck på nålstoppläge upp/ner för att föra nålen uppåt eller
nedåt. Samtidigt ändras det inställda nålstoppläget. Du kan
även trampa lätt på fotreglaget för att höja eller sänka nålen
utan att ändra nålstoppläget. Knappen nålstoppläge upp/
ner tänds upp när funktionen är aktiv. Tryck på den tända
knappen för att stänga av funktionen.

STOP
STOP används för att avsluta en söm. Maskinen fäster
tråden och stannar automatiskt när en söm eller ett
sömprogram är färdigsytt. När STOP har valts visas bara
en söm på den interaktiva färgpekskärmen. STOP-knappen
tänds när du trycker på den. Tryck på STOP en gång till
för att avaktivera funktionen eller välj en ny söm. STOPknappen släcks. STOP-funktionen stängs av när sömmen är
klar. STOP-funktionen kan programmeras, se sidan 5:3.

FUNKTIONSKNAPPAR
Trådklipp
Hastighet + och –

Nålstopp upp/ner
Automatiskt pressarfotslyft och extra lyft

STOP
FIX

Automatiskt pressarfot ner och vändläge

Start/Stopp

Backmatning

att använda fotreglaget. Tryck på START/STOP för att starta
och sedan en gång till för att stanna.

FIX
FIX används för att fästa en söm. FIX aktiveras
automatiskt när du väljer en söm eller använder trådklippet,
mönsteromstart eller STOP medan du syr. I början
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. FIXfunktionen kan programmeras, se sidan 5:3.

AUTOMATISKT PRESSARFOT NER OCH VÄNDLÄGE
Tryck på knappen för automatiskt pressarfot ner och
vändläge, så sänks pressarfoten helt. Tyget hålls ordentligt på
plats under pressarfoten. Tryck på automatiskt pressarfot ner
en gång till för att komma till vändläget.

BACKMATNING

Obs! Fix Auto kan avaktiveras i inställningsmenyn, under
sömnadsinställningar (se sidan 3:8). Om du inte trycker på FIXknappen syr maskinen inga fäststygn automatiskt.

Tryck på backmatningsknappen innan du börjar sy för låst
backmatning. Backmatningsindikatorn tänds och maskinen
syr bakåt tills du trycker på knappen igen för att avbryta.
Om du trycker in backmatningsknappen medan du syr,
syr maskinen bakåt så länge du håller knappen intryckt.
Backmatningsindikatorn är tänd när backmatningsknappen
är intryckt.

AUTOMATISKT PRESSARFOTSLYFT OCH EXTRA
LYFT

Backmatning används också vid sömnad av knapphål,
lagningssöm för att stega mellan delar av sömmen, samt
taperingsöm.

Tryck på det automatiska pressarfotslyftet för att höja
pressarfoten. Tryck på knappen en andra gång för att höja
pressarfoten till extra lyft-läget.

START/STOP
Tryck på knappen för att starta och stanna när du syr, utan

EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM™
Tack vare funktionen EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM™
känner pressarfoten kontinuerligt av tjockleken på tyget,
broderiet eller sömmen, så att du kan sy smidigt och jämnt
med perfekt tygmatning.
Gå till inställningsmenyn för att se de aktuella inställningarna
för pressarfotstrycket för det valda tyget och göra justeringar.

INSTÄLLNINGAR OCH FUNKTIONSKNAPPAR 3:3

ÖVERSIKT TRYCKOMRÅDE
Skärmen på din HUSQVARNA VIKING® BRILLIANCE™ 75Q är mycket enkel att använda – tryck på den med
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

ALT
Funktionspilar
Exklusiv SEWING
ADVISOR™

SNABBHJÄLP

SPEGELVÄND LÄNGDLEDES/SPEGELVÄND SIDLEDES

Tryck på ikonen för snabbhjälp i övre högra hörnet. Ett
frågetecken visas på skärmen och indikerar att snabbhjälpen
är aktiv. Tryck på den ikon, text eller del av skärmen som
du vill ha information om. Ett pop up-meddelande ger en
kortfattad beskrivning. Tryck på OK för att stänga pop upfönstret och gå ur snabbhjälpen.

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.

SPARA I MINA SÖMMAR/MINA FILER
7U\FNSnLNRQHQVSDUDLPLQDV|PPDUPLQDÀOHUI|UDWW
öppna dialogrutan där du kan spara en söm, ett sömprogram
eller en justerad söm.

TA BORT
7U\FNSnLNRQHQVSDUDLPLQDV|PPDUPLQDÀOHUI|UDWW
öppna dialogrutan där du kan spara en söm, ett sömprogram
eller en justerad söm. När du väljer en söm som ska tas bort
öppnas ett pop up-meddelande där du ombeds bekräfta
borttagandet.
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 eller sömmar.
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Obs! Knapphål kan inte spegelvändas.

ALT OCH FUNKTIONSPILAR
Pilarna på tryckområdet kan ändra funktion beroende på vad
som visas på färgpekskärmen. Tryck på ALT-ikonen för att
VHRPGHWÀQQVÁHUIXQNWLRQHUlQGHVRPYLVDVSnVNlUPHQ
/lVPHURP$/7LNRQHUQDVVSHFLÀNDIXQNWLRQHULYDUMH
fönster i kapitel 4, 5.

EXKLUSIVA SEWING ADVISOR™-FUNKTIONEN
Symaskinen har den exklusiva funktionen SEWING
ADVISOR™ från HUSQVARNA VIKING®'HQÀQQV
längst ner på den interaktiva färgpekskärmen och är alltid
aktiverad. Innan du börjar sy, tryck på typ av material och
tygtjocklek och därefter på den sömnadsteknik som du vill
använda.
Den exklusiva funktionen SEWING ADVISOR™ställer
in bästa söm, stygnlängd, stygnbredd, sömnadshastighet,
trådspänning och pressarfotstryck för sömnadsprojektet.
Sömmen visas på skärmen tillsammans med rekommenderad
pressarfot och nål.

FÄRGPEKSKÄRM
Startmeny

STARTMENYN
Tryck på ikonen för startmenyn för att öppna verktygsfältet.
Verktygsfältet används för att välja och aktivera olika
fönster.

Startmeny
Sömmenyn

VERKTYGSFÄLT
Från verktygsfältet når du sömmenyn, teckensnittsmenyn,
programläget, File Manager och inställningsmenyn. Tryck
på den funktion som du vill aktivera.

Sömteckensnittsmenyn

Programmering

Sömmeny
När du trycker på ikonen för sömmenyn på verktygsfältet
öppnas sömmenyerna. Tryck på en söm för att välja
den eller tryck på en meny för att komma till en särskild
sömmeny (se kapitel 4).

File Manager

Inställningsmenyn

Sömteckensnittsmenyn
Tryck på sömteckensnittsmenyn så visas ett pop up-fönster
med de valbara sömteckensnitten. Välj ett teckensnitt
genom att trycka på det. När ett teckensnitt väljs öppnas
programmeringsläget automatiskt.

Programmering
Tryck på programikonen för att öppna programfönstret.
Du kan kombinera sömmar och/eller bokstäver och siffror
för att skapa sömprogram. Kombinera olika dekorsömmar
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
File Manager används för att öppna, organisera, lägga till,
Á\WWDWDERUWRFKNRSLHUDGLQDÀOHU$QYlQGDQWLQJHQGHW
inbyggda minnet eller en extern enhet som är ansluten till
PDVNLQHQI|UDWWVSDUDÀOHU/lUGLJPHURP)LOH0DQDJHUL
kapitel 6.
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INSTÄLLNINGSMENYN
I inställningsmenyn kan du göra personliga ändringar av
maskin-, söm- och sömnadsinställningarna.

Inställningsmenyn

Tryck på ikonerna för att aktivera en funktion
eller öppna en lista med alternativ. Om du ändrar
sömnadsinställningarna sparas dessa när du stänger av
maskinen.

MASKININSTÄLLNINGAR
Informationsikon

Sömnadsinställningar
Söminställningar
Maskininställningar

Informationsikonen öppnar ett fönster som visar
maskinens programvaruversion, minnesanvändning och
licensinformation.

Språk
Tryck på språk för att se de olika språken. Välj önskat språk
genom att trycka på det.

Upprepat ljud
När funktionen är aktiverad, så upprepas signalen för vissa
varnings- och uppmärksamhetsmeddelanden med jämna
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
skärmen. Det förblir låst tills du trycker på OK.

Skärmjustering
Skärmen kan behöva kalibreras för att överensstämma med
ditt sätt att peka på den.
Tryck så öppnas ett fönster där du kan kalibrera
pekskärmen. Följ anvisningarna på skärmen för att
kalibrera tryckområdet.
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Informationsikon

SÖMINSTÄLLNINGAR
I fönstret för söminställningar kan du ställa in
pressarfotstrycket, samt balansera en söm eller ett knapphål.
Om en annan söm väljs eller om samma söm väljs igen
återgår inställningarna till ursprungsläget. Standardinställningen visas i svart. Om numret har ändrats visas
det i rött.

Balans
När du syr på specialtyger eller använder en specialteknik
kan balansen i sömmen behöva justeras.

Balansinställning, längd
Sy först på en stuvbit med mellanlägg under. Välj
söminställningar i inställningsmenyn. Om din söm ser
ut som (A), tryck -, om din provbit ser ut som bild (C),
tryck +. B är ett exempel på en perfekt balanserad söm.

A

B

C

Balansinställning, bredd
Sy först på en stuvbit med mellanlägg under. Välj
söminställningar i inställningsmenyn. Om din söm ser
ut som (D), tryck -, om din provbit ser ut som bild (F),
tryck +. E är ett exempel på en perfekt balanserad söm.

D

E

F

EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM™-funktionen automatiskt pressarfotstryck
Med det automatiska pressarfotstrycket känner maskinen
kontinuerligt av tygets tjocklek och gör automatiskt de
justeringar som behövs för att tyget ska matas jämnt.
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 kan
välja bredd på tvillingnålen. När du har valt storlek på tvillingnålen
begränsas stygnbredden för vald nålstorlek för att förhindra nålbrott.
,QVWlOOQLQJHQÀQQVNYDUWLOOVGXVOnUDYWYLOOLQJQnOVEUHGG

Stygnbreddsbegränsning
Välj stygnbreddsbegränsning vid användning av stygnplåt eller
pressarfot för raksöm. Nålpositionen låses till mittläget för alla
sömmar, för att motverka att nålen, pressarfoten och stygnplåten
skadas.
När du startar maskinen, med den här inställningen aktiverad, och
vid val av sömmar som inte är raksöm, visas ett pop up-meddelande
som upplyser om att maskinen är inställd på raksöm. Välj bort
stygnbreddsbegränsning för att återgå till normal sömnad.
Obs! Tvillingnålssäkerhet och stygnbreddsbegränsning kan inte användas
samtidigt.

Automatiskt trådklipp för sömnad
Välj automatiskt trådklipp för sömnad i sömnadsinställningarna
för att aktivera funktionen. Trådarna klipps av automatiskt och
pressarfoten höjs när du har avslutat ett knapphål, när du sytt fast en
knapp etc. När funktionen valts bort görs inga automatiska trådklipp
för sömnad.

Automatiskt pressarfotslyft
När denna är vald är automatiskt pressarfotslyft aktiverat.
Pressarfoten höjs till vridläge när du slutar sy med nålen i det nedre
läget. När den är bortvald förblir pressarfoten nedsänkt, även när
maskinen stannar med nålen i det nedre läget eller efter trådklipp.

Fix Auto
När Fix Auto är aktiverad syr maskinen fäststygn i början av sömmen.
För att avsluta FIX Auto, avmarkera FIX Auto i inställningsmenyn.
Om den inte är aktiverad kan du använda FIX-knappen på framsidan
av maskinen för att fästa din söm.

IKONER SOM OFTA ANVÄNDS
OK
Bekräftar inställningar eller ändringar och återgår till föregående
fönster.

Avbryt
Avbryter inställningar och ändringar och återgår till föregående
fönster.

Tryck och håll nedtryckt
Vissa ikoner har extra funktioner, markerade med en 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.

Sömnadsinformation
Sömmenyn

FLIKAR
3nVNlUPHQÀQQVWYnÁLNDU,V|PQDGVLQIRUPDWLRQNDQ
GXlQGUDV|PPHQVOlQJGRFKEUHGGRFKVHYDGVRP
UHNRPPHQGHUDVI|UGHQV|PGXKDUYDOW,V|PPHQ\Q
KLWWDUGXROLNDV|PNDWHJRULHURFKGHV|PPDUVRPU\PV
LQRPYDUMHNDWHJRUL

FLIKEN SÖMMENY
'HQURVDÁLNHQNDOODVV|PPHQ\ÁLNHQ1lUGXWU\FNHUSn
ÁLNHQ|SSQDVHQV|PYDOVPHQ\'XNDQEOlGGUDJHQRPGH
ROLNDPHQ\HUQDPHGKMlOSDYSLODUQDXQGHUVNlUPHQ
Sömvalsyta

Välja söm
)|UDWWYlOMDHQV|PWU\FNSnGHQDNWXHOODV|PPHQL
V|PYDOV\WDQ'XNDQEOlGGUDJHQRPDOODPHQ\HUQDPHG
KMlOSDYSLODUQDXQGHUV|PPDUQD1DPQHWSnDNWXHOOPHQ\
YLVDVOlQJVWXSSSnV|PYDOV\WDQ

Flera sömmenyer
Sömmenyns sidofönster
Ikonen för sömmenyn

)OLNHQV|PPHQ\KDUHQSLOLK|UQHWYLONHWEHW\GHUDWWGX
NDQWU\FNDRFKKnOODÁLNHQLQWU\FNW7U\FNRFKKnOOÁLNHQ
LQWU\FNWQlUGXYLOO|SSQDPHQ\QVVLGRI|QVWHU7U\FN
SnYDOIULV|PPHQ\RFKGHQV|PPHQ\Q|SSQDV,NRQHQ
V|PPHQ\HUKDUSULFNDUI|UDWWLQGLNHUDDQWDOHWVLGRULGHQ
PHQ\Q7U\FNSnLNRQHQV|PPHQ\LJHQI|UDWWJnWLOOQlVWD
VLGDLPHQ\Q6|PPHQ\QVVLGRI|QVWHUI|UEOLU|SSHWWLOOVGX
YlOMHUHQV|PWU\FNHUSnÁLNHQHOOHUDQYlQGHUSLODUQD

Välja sömteckensnitt
På YHUNW\JVIlOWHWWU\FNHUGXSnLNRQHQV|PWHFNHQVQLWWVPHQ\
I|UDWW|SSQDHQOLVWDPHGV|PWHFNHQVQLWW7U\FNSnYDOIULWW
V|PWHFNHQVQLWWRFKSURJUDPPHULQJVI|QVWUHW|SSQDV6NULY
GLQWH[WJHQRPDWWWU\FNDSnERNVWlYHUQD%RNVWlYHUQDYLVDV
WLOOYlQVWHUSnVNlUPHQ7U\FNSn2.RFKV|PPHQODGGDV
LQWLOOV|PQDGVOlJHW/lVPHURPKXUPDQSURJUDPPHUDU
V|PPDULNDSLWHO
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Sömteckensnittsmenyn

FLIKEN SÖMNADSINFORMATION
0DVNLQHQYlOMHUElVWDP|MOLJDV|PLQVWlOOQLQJDUI|UGHWYDOGD
W\JHW)OLNHQV|PQDGVLQIRUPDWLRQEHVWnUDYWUHGHODU

Exklusiva
SEWING
ADVISOR™inställningar

/lQJVWXSSSnÁLNHQVHUGXH[NOXVLYD6(:,1*$'9,625 YDOHQGXJMRUWYLONHWW\JGXKDUYDOWRFKYLONHQWHNQLNGX
|QVNDUDQYlQGD
™

Sömnadsrekommendationer

1HGDQI|UH[NOXVLYD6(:,1*$'9,625™LQVWlOOQLQJHQ
VHUGXYLONHQQnOGXE|UDQYlQGDRPPHOODQOlJJRFKHOOHU
JOLGVXODEHK|YV
/lQJVWQHUSnÁLNHQKLWWDUGXV|PLQVWlOOQLQJDUQD+lUNDQ
GXI|UlQGUDGLQV|PWH[lQGUDWUnGVSlQQLQJVWlOODLQ
PDVNLQHQI|UIULKDQGVV|PQDGDNWLYHUDP|QVWHURPVWDUW
DNWLYHUDWDSHULQJMXVWHUDVW\JQEUHGGQnOSRVLWLRQOlQJG
WlWKHWNQDSSV|PQDGRFKNQDSSKnOVOlQJG,NRQHUQDLGHQ
KlUGHOHQDYI|QVWUHWlQGUDVEHURHQGHSnYLONHQV|PGXKDU
YDOW'HVVDlQGULQJDUSnYHUNDUEDUDGHQDNWXHOODV|PPHQ
'HlQGUDGHLQVWlOOQLQJDUQDnWHUVWlOOVWLOOVWDQGDUGQlUGX
YlOMHUHQDQQDQV|P'HlQGUDGHLQVWlOOQLQJDUQDVSDUDVLQWH
DXWRPDWLVNWQlUPDVNLQHQVWlQJVDY'HQlQGUDGHV|PPHQ
NDQVSDUDVL0LQDV|PPDU VHVLGDQ 

Söminställning

Trådspänning
0DVNLQHQVWlOOHUDXWRPDWLVNWLQElVWDWUnGVSlQQLQJI|U
GHQYDOGDV|PPHQ7UnGVSlQQLQJHQNDQDQSDVVDVWLOO
VSHFLDOWUnGDUVDPWROLNDWHNQLNHURFKW\JHU7U\FNSn
I|UDWW|NDRFKI|UDWWPLQVND|YHUWUnGVVSlQQLQJHQ
)|UDWWI|UVWnYDGVRPlUUlWWWUnGVSlQQLQJNDQGXV\QnJUD
UDNV|PPDUPHGROLNDLQVWlOOQLQJDU
 %|UMDPHGI|UOnJWUnGVSlQQLQJGYVVWlOOLQGHQ
OlJVWDVLIIUDQ8QGHUWUnGHQNRPPHUDWWOLJJDUDNRFK
|YHUWUnGHQNRPPHUDWWGUDVQHUPRWW\JHWVXQGHUVLGD
 2PGXLVWlOOHW|NDUWUnGVSlQQLQJHQWLOOPD[NRPPHU
XQGHUWUnGHQDWWV\QDVSnW\JHWVRYDQVLGD6|PPHQNDQ
GUDVLJRFK|YHUWUnGHQNDQJnDY
 7UnGVSlQQLQJHQlUUlWWQlUWUnGDUQDP|WVPHOODQ
W\JODJUHQHOOHUVRPI|UGHNRUV|PPDUSnXQGHUVLGDQ

1

2

3

SÖMNAD
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Frihandssömnad
1lUGXWU\FNHUSnLNRQHQI|UIULKDQGVV|PQDGYLVDVHWWSRS
XSI|QVWHUGlUGXNDQYlOMDPHOODQWYnDOWHUQDWLY6YlYDQGH
IULKDQGVV|PQDGRFKIMlGUDQGHIULKDQGVV|PQDG
Svävande frihandssömnad
$NWLYHUDRPGXYLOOVWlOODLQPDVNLQHQI|UVYlYDQGH
IULKDQGVV|PQDG'XNDQDQYlQGDSUHVVDUIRW5HOOHUHQ
WLOOEHK|UVIRW0DWDUWlQGHUQDVlQNVDXWRPDWLVNW

Trådspänning

1lUGXV\UIULKDQGVV|PQDGPHGOnJKDVWLJKHWK|MVRFK
VlQNVSUHVVDUIRWHQI|UYDUMHVW\JQVnDWWW\JHWKnOOVIDVWPRW
VW\JQSOnWHQPHGDQVW\JQHWIRUPDV9LGK|JUHKDVWLJKHW
VYlYDUSUHVVDUIRWHQ|YHUW\JHWPHGDQGXV\U7\JHWPnVWHGn
PDWDVPDQXHOOW
2PGXYLOOlQGUDSUHVVDUIRWVK|MGHQYLGVYlYDQGH
IULKDQGVV|PQDGWU\FNHUGXSnRFKLNRQHUQDRFK
MXVWHUDU
9LVVDVW\JQNDQKRSSDV|YHURPW\JHWÁ\WWDVXSSRFKQHG
PHGQnOHQQlUGXV\U2PGXVlQNHUSUHVVDUIRWVK|MGHQ
PLQVNDUDYVWnQGHWPHOODQSUHVVDUIRWHQRFKW\JHW'n
I|UKLQGUDUGXDWWVW\JQKRSSDV|YHU
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|UDWWDNWLYHUDGHWIMlGUDQGH
IULKDQGVOlJHW0DWDUWlQGHUQDVlQNVDXWRPDWLVNW
'HQIMlGUDQGHSUHVVDUIRWHQK|MVRFKVlQNVI|UYDUMHVW\JQ
VnDWWW\JHWKnOOVIDVWPRWVW\JQSOnWHQPHGDQVW\JQHW
IRUPDV7\JHWPnVWHGnPDWDVPDQXHOOW
2PGXDQYlQGHUWLOOEHK|UVIRWHQVHQVRU4E|UIMlGUDQGH
IULKDQGVV|PQDGRFKVW\JQEUHGGVEHJUlQVQLQJDNWLYHUDV

Mönsteromstart
1lUGXVWDQQDUPLWWLHQV|PNDQGXWU\FNDSnP|QVWHU
RPVWDUWI|UDWWE|UMDV\IUnQE|UMDQDYV|PPHQLJHQ
(YHQWXHOODV|PMXVWHULQJDUEHYDUDV

Tapering
1lUGXWU\FNHUSnLNRQHQWDSHULQJYLVDVHWWSRSXSI|QVWHU
GlUGXNDQYlOMDKXUV|PPHQVNDE|UMDRFKVOXWD7DSHULQJ
lUHQGDVWWLOOJlQJOLJWQlUGXYlOMHUHQV|PL-PHQ\Q/lV
PHURPWDSHULQJSnVLGDQ
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Mönsteromstart

Frihandssömnad

Tapering

SÖMÄNDRINGAR
0DVNLQHQJ|UElVWDP|MOLJDLQVWlOOQLQJDUI|UYDUMHYDOG
V|P'XNDQJ|UDHJQDMXVWHULQJDUDYGHQYDOGDV|PPHQ
bQGULQJDUQDLLQVWlOOQLQJDUQDNRPPHUEDUDSnYHUNDGHQ
YDOGDV|PPHQ'HlQGUDGHLQVWlOOQLQJDUQDnWHUVWlOOV
WLOOVWDQGDUGQlUGXYlOMHUHQDQQDQV|P'HlQGUDGH
LQVWlOOQLQJDUQDVSDUDVLQWHDXWRPDWLVNWQlUPDVNLQHQVWlQJV
DY'XNDQVSDUDHQMXVWHUDGV|PL0LQDV|PPDUVnVSDUDV
LQVWlOOQLQJDUQD

ALT-FUNKTION OCH PILAR
$/7LNRQHQDQYlQGVI|UDWWlQGUDIXQNWLRQHUQDVRPlU
NRSSODGHWLOOSLODUQD1lUGXWU\FNHUSn$/7lQGUDVHQ
HOOHUEnGDNRQWUROOHUQDEUHGYLGSLODUQD7U\FNSn$/7HQ
JnQJWLOOI|UDWWlQGUDWLOOEDNDWLOOGHXUVSUXQJOLJDLNRQHUQD
1HGDQÀQQVHQEHVNULYQLQJDYGHROLNDLNRQHUVRPNDQ
YLVDVQlUPDQYlOMHUHQV|P

Information
om stygnlängd

Stygnbredd

Information om
stygnbredd

gNDHOOHUPLQVNDVW\JQEUHGGHQPHGKMlOSDYSLODUQDXQGHU
VW\JQEUHGGVLNRQHQ6WDQGDUGLQVWlOOQLQJDUQDYLVDVPHG
VYDUWDVLIIURUMXVWHUDGHLQVWlOOQLQJDUPHGU|GD

Stygnlängd
gNDHOOHUPLQVNDVW\JQOlQJGHQPHGKMlOSDYSLODUQDEUHGYLG
VW\JQOlQJGVLNRQHQ2PGXI|UOlQJHUHQVLFNVDFNV|P
HOOHUGHNRUV|PI|UOlQJVKHODV|PPHQ2PGXI|UOlQJHU
HQVDWLQV|PPHGMXVWHUEDUVW\JQWlWKHWEOLUKHODV|PPHQ
OlQJUHPHQPHGELEHKnOOHQVW\JQWlWKHW

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
$QYlQGSLODUQDQHGDQI|UDWWÁ\WWDV|PPHQWLOOK|JHUHOOHU
YlQVWHUQlUGXV\UPHGHQUDNV|P0DVNLQHQKDUPD[LPDOW
29 QnOSRVLWLRQHU I|UUDNV|P 
1lU$/7IXQNWLRQHQYDOWVI|UHQV|PVRPKDUEUHGGSRVLWLRQ
NDQV|PPHQÁ\WWDVnWK|JHUHOOHUYlQVWHU1nOSRVLWLRQHQ
NDQHQGDVWlQGUDVLQRPUDPDUQDI|UGHQPD[LPDOD
VW\JQEUHGGHQ(QlQGULQJDYV|PPHQVSODFHULQJEHJUlQVDU
lYHQVW\JQEUHGGVLQVWlOOQLQJHQ

Stygntäthet

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

Sömplacering

7U\FNSnSLODUQDI|UDWW|NDHOOHUPLQVNDYlUGHW
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
1lUGXVNDV\NQDSSKnOPHGGHQDXWRPDWLVNDNQDSSKnOV
PlWDUHQNDQGXVWlOODLQNQDSSHQVVWRUOHN0lWNQDSSHQ
RFKVWlOOLQNQDSSVWRUOHNHQSnVNlUPHQ
2EV'HWÀQQVHQOLQMDOSnIUDPVLGDQDYV\PDVNLQHQGlUGXNDQ
mäta storleken på knappen.

Knapphålsstorlek

Knappsömnad
1lUGXV\ULHQNQDSSNDQGXVWlOODLQDQWDOHWVW\JQ7U\FN
SnSLODUQDI|UDWW|NDHOOHUPLQVNDDQWDOHWVW\JQ/lVPHURP
NQDSSV|PQDGSnVLGD

Knappsömnad

4:6

EXKLUSIVA SEWING ADVISOR™FUNKTIONEN
Symaskinen har den exklusiva funktionen SEWING ADVISOR™
från HUSQVARNA VIKING®'HQÀQQVOlQJVWQHUSn
pekskärmen och är alltid aktiverad. 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™VWlOOHU
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
NRUVDUYDUDQGUDLUlWDYLQNODU(WWVWLFNDWW\JEHVWnUDYHWW
HQGDWUnGV\VWHPVRPELQGVLKRSLPDVNRU6WLFNDGHW\JHU
Vävt tyg (ej elastiskt)
KDURIWDVWVWUHWFK

Stickat tyg (elastiskt)

6RPUHJHODQJHVHMHODVWLVNWI|UYlYGDPDWHULDOXWDQVWUHWFK
RFKHODVWLVNWI|UW|MEDUDPDWHULDO
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

Skinn

Vinyl

D ELASTISKT TUNT: FKDUPHXVHQ\ORQWULNnVOlWVWLFNDGMHUVH\
HWF
E ELASTISKT NORMALT:MHUVH\YHORXUEDGNOlGHUHWF
F ELASTISKT KRAFTIGTFROOHJHW\JHUÁHHFHHWF
G SKINN OCH VINYL: PRFNDVNLQQYLQ\ORFKVNLQQLPLWDWLRQ
1lUGHWWDDOWHUQDWLYYlOMVUHNRPPHQGHUDVJOLGIRW+
I|UQ\WWRV|PQDG)|UGHNRUV|PPDURFKNQDSSKnO
UHNRPPHQGHUDU6(:,1*$'9,625™IXQNWLRQHQDWW
VMlOYKlIWDQGHJOLGSODWWRUDQYlQGV

SÖMNAD
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SÖMNADSTEKNIKER
1 SY IHOP: V\ULKRSWYnW\JVW\FNHQ
2 ÖVERKASTA: |YHUNDVWDUW\JNDQWHQI|UDWWI|UKLQGUDDWWW\JHW
IUDQVDUVLJ²JHUVOlWDNDQWHU
3 SY IHOP/ÖVERKASTA:6|PPHQV\VRFKNDQWHQ|YHUNDVWDVL
HWWPRPHQW
4 TRÅCKLA:(QWLOOIlOOLJV|PI|USURYQLQJDYNOlGHU
U\QNQLQJRFKPDUNHULQJ
5 FÅLLA OSYNLIGT:VNDSDUHQRV\QOLJInOOSnNOlGHVSODJJ
5HNRPPHQGHUDVLQWHI|UWXQQDW\JHUHOOHUVNLQQYLQ\O
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
V|PVPnQHQVNDQWHUPHGHQ|YHUNDVWQLQJVV|PLQQDQ
V|PPHQV\V
6|PPDUSnHODVWLVNDW\JHUPnVWHYDUDW|MEDUD'HQHODVWLVND
V|PPHQJHUHQW|MEDUV|PVRPSDVVDUI|UDWWV\LKRS
VW\FNHQLWXQWHODVWLVNWW\J
MATERIAL:(MHODVWLVNWQRUPDOWNOLSSWLWYnGHODU
VÄLJ:(MHODVWLVNWQRUPDOWRFKV\LKRS

([NOXVLYD6(:,1*
$'9,625™IXQNWLRQHQYlOMHUHQUDNV|P

ANVÄND:3UHVVDUIRW$RFKQnOQUVRPUHNRPPHQGHUDV
I|UW\JHW

7

SY:






/lJJLKRSW\JVW\FNHQDUlWDPRWUlWD/lJJLQW\JHW
XQGHUSUHVVDUIRWHQ/lJJW\JNDQWHQOlQJVPP
PDUNHULQJHQSnVW\JQSOnWHQ
7UDPSDSnIRWUHJODJHW3UHVVDUIRWHQVlQNVDXWRPDWLVNW
6\HQV|P7U\FNSnNQDSSHQI|UWUnGNOLSSQlUGXlU
NODU7UnGNOLSSHWNOLSSHUDY|YHURFKXQGHUWUnGHQRFK
SUHVVDUIRWHQK|MVVnDWWGXNDQWDERUWW\JHW

MATERIAL:(ODVWLVNWWXQWNOLSSWLWYnGHODU
VÄLJ:(ODVWLVNWWXQWRFKV\LKRS

([NOXVLYD6(:,1*
$'9,625™IXQNWLRQHQYlOMHUHQVWUHWFKV|P

Raksöm

5DNV|PNDQlYHQDQYlQGDVI|UNDQW
VWLFNQLQJ)|UHQV\QOLJDUHNDQWVWLFNQLQJ
NDQGXYlOMDOlQJUHVW\JQOlQJGRFK
DQYlQGDJU|YUHWUnGRFKHQVW|UUHQnO

ANVÄND:3UHVVDUIRW$RFKVWUHWFKQnOQUVRP
UHNRPPHQGHUDVI|UW\JHW
SY:






3ODFHUDW\JVW\FNHQDUlWDPRWUlWD/lJJLQW\JHW
XQGHUSUHVVDUIRWHQ/lJJW\JNDQWHQOlQJVPP
PDUNHULQJHQSnVW\JQSOnWHQI|UDWWV\PHGPP
V|PVPnQ
7UDPSDSnIRWUHJODJHW3UHVVDUIRWHQVlQNVDXWRPDWLVNW
6\HQV|P7U\FNSnNQDSSHQI|UWUnGNOLSSQlUGXlU
NODU7UnGNOLSSHWNOLSSHUDY|YHURFKXQGHUWUnGHQRFK
SUHVVDUIRWHQK|MVVnDWWGXNDQWDERUWW\JHW

7
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ÖVERKASTA
gYHUNDVWDUW\JNDQWHQI|UDWWI|UKLQGUDDWWW\JHWIUDQVDUVLJ
²JHUVOlWDNDQWHU'HWlUHQNODUHDWW|YHUNDVWDW\JHWLQQDQ
GHODUQDWLOOSODJJHWV\VLKRS3UHVVDUIRW-UHNRPPHQGHUDV
I|UWXQQDWLOOPHGHOWMRFNDW\JHUI|UDWWI|UKLQGUDDWWW\JHW
GUDULKRSVLJOlQJVNDQWHQ3UHVVDUIRW%DQYlQGVI|UNUDIWLJD
W\JHU'HQH[NOXVLYD6(:,1*$'9,625™VWlOOHULQElVWD
VW\JQOlQJGRFKVW\JQEUHGGI|UW\JHWRFKUHNRPPHQGHUDU
OlPSOLJSUHVVDUIRWRFKQnO
MATERIAL:(MHODVWLVNWQRUPDOW
VÄLJ: (MHODVWLVNWQRUPDOWRFK|YHUNDVWD

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

ANVÄND:3UHVVDUIRW-RFKQnOQUVRPUHNRPPHQGHUDVI|U

W\JHW
/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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7

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: 3UHVVDUIRW-RFKVWUHWFKQnOQUVRP

UHNRPPHQGHUDVI|UW\JHW
SY:



3ODFHUDW\JVW\FNHQDUlWDPRWUlWD/lJJLQW\JHWXQGHU
SUHVVDUIRWHQPHGNDQWOLQMDOHQOlQJVW\JNDQWHQ
• 7UDPSDSnIRWUHJODJHW3UHVVDUIRWHQVlQNVDXWRPDWLVNW
 6\LKRS|YHUNDVWDOlQJVHQDNDQWHQ
• 7U\FNSnNQDSSHQI|UWUnGNOLSS
$QYlQGVDPPDWHNQLNQlUGXVNDV\LKRS|YHUNDVWD
SnHODVWLVNWNUDIWLJWW\JRFKHMHODVWLVNWNUDIWLJWW\J'HQ
H[NOXVLYD6(:,1*$'9,625™VWlOOHULQElVWDV|P
VW\JQOlQJGVW\JQEUHGGWUnGVSlQQLQJSUHVVDUIRWVWU\FN
RFKV|PQDGVKDVWLJKHWI|UGHROLNDPDWHULDOHQ)|OM
|YULJDUHNRPPHQGDWLRQHUVRPDQJHVSnGHQLQWHUDNWLYD
IlUJSHNVNlUPHQ

SY IHOP/ÖVERKASTA FÖR MUDDAR
6\LKRS|YHUNDVWDSDVVDUSHUIHNWI|UULEEDGHKDOVULQJQLQJDU
RFKPXGGDU
MATERIAL:&ROOHJHW\JRFKPXGG
VÄLJ: (ODVWLVNWQRUPDOWRFKV\LKRS|YHUNDVWD
ANVÄND:3UHVVDUIRW%RFKVWUHWFKQnOQUVRP

UHNRPPHQGHUDVI|UW\JHW
TRÅD:9DQOLJV\WUnG

.OLSSWLOOHQKDOVULQJQLQJLHODVWLVNWW\J9LNPXGGHQ
GXEEHO/lJJFROOHJHW\JHWRFKPXGGHQUlWDPRWUlWD6\
IDVWPXGGHQSnW\JHWPHGPPV|PVPnQ6WUlFNPXGGHQ
PHGDQGXV\U

SÖMNAD
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TRÅCKLA
7UnFNHOV|PlUHQWLOOIlOOLJV|PI|USURYQLQJDYNOlGHU
U\QNQLQJRFKHOOHUPDUNHULQJ
6(:,1*$'9,625™VWlOOHUDXWRPDWLVNWLQOnQJVW\JQOlQJG
RFKPLQVNDUWUnGVSlQQLQJHQVnDWWWUnGDUQDJnUOlWWDWWVSUlWWD
ERUWHOOHUGUDLKRSYLGU\QNQLQJ
MATERIAL:(MHODVWLVNWQRUPDOWNOLSSWLWYnGHODU
VÄLJ:(MHODVWLVNWQRUPDOWRFKWUnFNOD
ANVÄND:3UHVVDUIRW$RFKQnOQUVRPUHNRPPHQGHUDV
I|UW\JHW

/lJJLKRSW\JVW\FNHQDUlWDPRWUlWD/lJJLQW\JHWXQGHU
SUHVVDUIRWHQ
SÖMSMÅN:PP
SY:



•


7UDPSDSnIRWUHJODJHW3UHVVDUIRWHQVlQNVDXWRPDWLVNW
6\OlQJVV|POLQMHQ
7U\FNSnNQDSSHQI|UWUnGNOLSS
'UDLXQGHUWUnGHQI|UDWWWDERUWV|PPHQ

OSYNLIG FÅLLSÖM
0HGInOODRV\QOLJWVNDSDVHQRV\QOLJInOOSnNOlGHVSODJJ
'HWÀQQVWYnROLNDW\SHUDYRV\QOLJInOOV|PGHQHQD
UHNRPPHQGHUDVI|UPHGHONUDIWLJDWLOONUDIWLJDYlYGD
HMHODVWLVND W\JHURFKGHQDQGUDI|UHODVWLVNDW\JHU
)nOODRV\QOLJWUHNRPPHQGHUDVLQWHI|UWXQQDW\JHUPHQ
H[NOXVLYD6(:,1*$'9,625™YlOMHUElVWDP|MOLJDV|P
MATERIAL:<OOHHOOHUDQQDWPHGHOWMRFNWPDWHULDO
VÄLJ: (MHODVWLVNWQRUPDOWRFKInOODRV\QOLJW
ANVÄND: 3UHVVDUIRW'RFKQnOQUVRPUHNRPPHQGHUDV

I|UW\JHW
TRÅD: 9DQOLJV\WUnG

9LNW\JHWVRPELOGHQYLVDU6HWLOODWWGHQYLNWDNDQWHQSn
W\JHWI|OMHULQVLGDQDYGHQK|JUDWnQSnSUHVVDUIRW'
7UDPSDSnIRWUHJODJHW3UHVVDUIRWHQVlQNVDXWRPDWLVNW
'HWYlQVWUDVLFNVDFNVW\JQHWVNDEDUDSUHFLVInQJDGHQ
YLNWDW\JNDQWHQ-XVWHUDVW\JQEUHGGHQRPGHWEHK|YV
PHGKMlOSDYRFKSnEUHGGMXVWHULQJVLNRQHQSnGHQ
LQWHUDNWLYDIlUJSHNVNlUPHQVnDWWV|PPHQEDUDSUHFLV
InQJDUW\JYHFNHW7U\FNSnNQDSSHQI|UWUnGNOLSSQlUGX
KDUV\WWIlUGLJWV|PPHQ
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FÅLLA
1lUGXVNDInOODYlOMHUH[NOXVLYD6(:,1*$'9,625™
GHQV\QOLJDInOOHOOHUNDQWVWLFNQLQJVInOOVRPSDVVDUElVWI|U
PDWHULDOHWVWMRFNOHNRFKW\S)|UYlYW HMHODVWLVNW W\JVNLQQ
RFKYLQ\OYlOMVUDNV|P)|UHODVWLVNDW\JHUYlOMVV|PPDU
PHGVWUHWFK

Jeansfåll
1lUGXV\U|YHUV|PVPnQHULH[WUDNUDIWLJWW\JHOOHUHQ
MHDQVInOONDQSUHVVDUIRWHQWLSSDQlUGXV\U|YHUV|PPHQ
1nOHQNDQJnHPRWGHQWLSSDGHIRWHQRFKJnDY$QYlQG
XQLYHUVDOYHUNW\JHWI|UDWWEDODQVHUDInOOHQVK|MGPHGDQGX
V\U
MATERIAL:'HQLP
VÄLJ: (MHODVWLVNWNUDIWLJWRFKInOOD
ANVÄND: 3UHVVDUIRW%VRPUHNRPPHQGHUDVI|UW\JHWRFK
MHDQVQnOQU

7U\FNSnQnOVWRSSXSSQHUI|UDWWVWlOODLQQnOHQLOlJVWD
OlJHW%|UMDV\InOOHQOlQJVQHGHUNDQWHQPLWWEDNHOOHUL
QlUKHWHQ6WDQQDQlUGXQlUPDUGLJVLGV|PPHQ0DVNLQHQ
VWDQQDUPHGQnOHQLW\JHWRFKK|MHUSUHVVDUIRWHQ)|ULQ
XQLYHUVDOYHUNW\JHWIUnQEDNVLGDQ
%nGDVLGRUQDDYXQLYHUVDOYHUNW\JHWlUXSSO\IWD$QYlQGGHQ
VLGDVRPElVWPRWVYDUDUV|PPHQVWMRFNOHN7UDPSDQHU
IRWUHJODJHWVnDWWSUHVVDUIRWHQVlQNVRFKIRUWVlWWV\VDNWD
|YHUGHQWMRFNDV|PPHQ
6WDQQDVWUD[I|UHV|PPHQ OlJJPlUNHWLOOKXUQnOHQVWDQQDU
LW\JHW 7DERUWXQLYHUVDOYHUNW\JHWRFKI|ULQGHWIUDPLIUnQ
XQGHUSUHVVDUIRWHQ
6\QnJUDVW\JQWLOOVKHODSUHVVDUIRWHQKDUSDVVHUDW
V|PPHQRFKYLODUSnXQLYHUVDOYHUNW\JHW6WDQQDSnQ\WW
1nOHQVWDQQDULW\JHWRFKSUHVVDUIRWHQK|MV7DERUW
XQLYHUVDOYHUNW\JHW)RUWVlWWV\InOOHQ

Elastisk fåll

9LNHQInOOPRWDYLJVLGDQRFKV\PHGÁDWORFNIUnQUlWVLGDQ
.OLSSERUW|YHUÁ|GLJWW\J7HNQLNHQNDQlYHQDQYlQGDVI|U
VNlUSKlOORU

7

9lOMHODVWLVNWQRUPDOWVnYlOMHUGHQH[NOXVLYD6(:,1*
$'9,625™HQÁDWORFN)|OM|YULJDUHNRPPHQGDWLRQHU
VRPDQJHVSnGHQLQWHUDNWLYDIlUJSHNVNlUPHQ

7

Flatlock för fållning av
elastiska tyger och skärphällor

SÖMNAD
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PERFEKT BALANSERADE KNAPPHÅL
([NOXVLYD6(:,1*$'9,625™YlOMHUGHWNQDSSKnO
RFKGHLQVWlOOQLQJDUVRPSDVVDUElVWWLOOW\JHWGXKDUYDOW
/lJJPHOODQOlJJXQGHUW\JHWRFKHOOHUI|UVWlUNW\JHWGlU
NQDSSKnOHQVNDV\V
'XNDQlYHQYlOMDNQDSSKnOGLUHNWIUnQNQDSSKnOVPHQ\%
MATERIAL: (MHODVWLVNWQRUPDOWPHGPHOODQOlJJ
VÄLJ: (MHODVWLVNWQRUPDOWRFKV\NQDSSKnO
ANVÄND:1nOQUVRPUHNRPPHQGHUDVI|UW\JHW

 6QlSSIDVWGHQDXWRPDWLVNDNQDSSKnOVPlWDUHQ
 6WLFNLQNRQWDNWHQLXWWDJHW $ WLOOYlQVWHURYDQI|U
QnORPUnGHW
 /lJJNQDSSHQSnNQDSSOLQMDOHQSnEDVSODWWDQ
 6WlOOLQNQDSSVWRUOHNHQLPPSnVNlUPHQ
6WlOOLQQDQGXV\ULQGHWYLWDIlOWHWSnPlWKMXOHWVVLGDPRW
GHQYLWDPDUNHULQJVOLQMHQSnIRWHQ

A

Uttag för automatisk
knapphålsmätare

1lUGXV\UInUNQDSSKnOHWDXWRPDWLVNWUlWWOlQJGI|UYDOG
NQDSSVWRUOHN
.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
0DUNHUDYDUNQDSSKnOHQVNDV\VSnW\JHWPHG
SLFWRJUDPSHQQD6WlOOLQNQDSSVWRUOHNHQVOlQJG
 3ODFHUDW\JHWXQGHUGHQDXWRPDWLVND
NQDSSKnOVPlWDUHQ0lWKMXOHWNDQK|MDVVnDWWW\JHW
OlWWDUHJnULQXQGHUSUHVVDUIRWHQ
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
DXWRPDWLVNW(QUDNV|PVRPVWDELOLVHUDUYlQVWHU
NQDSSKnOVVWROSHV\VLULNWQLQJIUnQGLJ'lUHIWHUV\V
VDWLQV|PVVWROSHQPRWGLJ6DPPDVDNXSSUHSDVI|U
GHQK|JUDVWROSHQ7UlQVDUQDV\VDXWRPDWLVNW VH
ELOG +nOOIRWUHJODJHWQHGWU\FNWWLOOVWUnGNOLSSHW
KDUNOLSSWDYWUnGDUQDRFKGHQDXWRPDWLVND
NQDSSKnOVPlWDUHQKDUK|MWV

Lägg tygkanten här för att placera
knapphålet 15 mm från kanten

1. Sömnadsriktning för knapphål med satinsöm sydda med den
automatiska knapphålsmätaren

4:14

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
YDUD
7U\FNSnEDFNPDWQLQJVNQDSSHQ0DVNLQHQV\UWUlQVHQ
RFKGHQDQGUDVWROSHQ
1lUVWROSDUQDlUOLNDOnQJDWU\FNHUGXSn
EDFNPDWQLQJVNQDSSHQI|UDWWV\GHQDQGUDWUlQVHQ
+nOOSUHVVDUIRWHQQHUHWLOOVPDVNLQHQVWDQQDU

Knapphål med iläggstråd (elastiska tyger)
1lUGXV\UNQDSSKnOLHODVWLVNDW\JHUUHNRPPHQGHUDUYLDWW
LOlJJVWUnGDQYlQGVI|U|NDGVWDGJDRFKI|UDWWPRWYHUNDDWW
NQDSSKnOHWVWUlFNV
 /lJJHQ|JODDYNUDIWLJWUnGHOOHULOlJJVWUnG|YHUVWLIWHW
SnEDNVLGDQDYSUHVVDUIRW&
 6\HWWNQDSSKnO6\|YHUWUnGHQPHGVDWLQV|PVVWROSDUQD
 6WDQQDLQQDQGHQVLVWDlQGHQSnNQDSSKnOHWV\V/\IW
ERUWLOlJJVWUnGHQIUnQVWLIWHWRFKGUDGHQUDN
 .RUVDLOlJJVWUnGHQIUDPI|UQnOHQRFKV\NQDSSKnOHWV
lQGH|YHUWUnGHQ

MANUELL TRÄNS
%HVWlPOlQJGHQSnWUlQVHQPDQXHOOWPHGV|P$
SY:
/lJJLQW\JHWXQGHUSUHVVDUIRWHQ7U\FNWYnJnQJHUSn
DXWRPDWLVNWSUHVVDUIRWQHURFKYlQGOlJH-XVWHUDW\JHWRP
GHWEHK|YV7UDPSDQHUIRWUHJODJHWVnVlQNVSUHVVDUIRWHQ
DXWRPDWLVNWRFKPDVNLQHQE|UMDUV\






0DVNLQHQV\UUDNV|PWLOOVGXWU\FNHUSnEDFNPDWQLQJ
0DVNLQHQV\UVHGDQEDNnWWLOOVGXWU\FNHUSn
EDFNPDWQLQJSnQ\WW
0DVNLQHQV\UGlUHIWHUHQVLFNVDFNV|PVRPWlFNHU
UDNV|PPDUQD
7U\FNSnEDFNPDWQLQJI|UDWWIlVWDRFKNOLSSDDY
WUnGDUQDDXWRPDWLVNW

1.

2.

3.

4.

SÖMNAD
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SÄRSKILDA SÖMNADSTEKNIKER
6|PPHQ\36SHFLDOV|PPDULQQHKnOOHUVSHFLDOV|PPDU
VRPNQXWV|PKRSIRJQLQJRFKNDQWV|PGXEEHONDQWV|P
TXLOWV|PDSSOLNDWLRQVV|PNDQWV|PRFKV|PQDGPHG
JDUQIRWPHGWUHKnO'HVVDWHNQLNHUNDQNUlYDYLVVD
VSHFLDOSUHVVDUI|WWHURFKWLOOEHK|U'HWWDDQJHVJHQRP
LNRQHQI|UWLOOEHK|UVSUHVVDUIRW
Obs! Använd snabbhjälpen för att få detaljerad information om varje
söm.

Applikationssömmar
$QYlQGW\JPHOODQOlJJRFKDSSOLNDWLRQVW\JNOLSSWLVPn
VW\FNHQ [FP 9lOMHWWW\JVRPLQWHIUDQVDUVLJVn
OlWW
 9lOMV|P/6lWWIDVWGHQUHNRPPHQGHUDGH
SUHVVDUIRWHQ
 )|ULQW\JHWXQGHUSUHVVDUIRWHQRFKDNWLYHUD1nOVWRSS
XSSHQHUHI|UDWWQnOHQVNDVWDQQDQHUHLW\JHW
 7UDPSDSnIRWUHJODJHWRFKE|UMDV\VDPWLGLJWVRPGX
I|UVLNWLJWVW\UW\JHW0DVNLQHQE|UMDUV\RFKVWDQQDU
VHGDQDXWRPDWLVNWRFKSUHVVDUIRWHQK|MVWLOOYULGOlJHW
 /lJJHWWOLWHWVW\FNHDSSOLNDWLRQVW\JXQGHUSUHVVDUIRWHQ
SUHFLVEDNRPQnOHQ
 )RUWVlWWV\WLOOVPDVNLQHQnWHUVWDQQDUDXWRPDWLVNW
 8SSUHSDVWHJ²WLOOV|QVNDGV|POlQJGKDUQnWWV
 .OLSSERUWDOOW|YHUÁ|GLJWDSSOLNDWLRQVW\J
Tips! Du kan göra dina sömmar stadigare genom att lägga till
HQELWYOLHVRÀ[PHGSDSSHUVEDNVLGDNOLSSWLVDPPDVWRUOHNVRP
applikationstyget (pappersdelen ska naturligtvis tas bort först). Efter
DWWV|PPHQKDUV\WWVNOLSSHUGXERUWDOOW|YHUÁ|GLJWDSSOLNDWLRQVW\J
När allt har klippts bort kan du pressa sömmarna.
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DEKORATIVA TAPERINGSÖMMAR
0HQ\4LQQHKnOOHUGHNRUV|PPDUVRPNDQDQYlQGDVPHG
WDSHULQJIXQNWLRQHQ7U\FNSnWDSHULQJLNRQHQVn|SSQDVHWW
SRSXSI|QVWHUGlUGXNDQYlOMDWDSHULQJYLQNHOI|UV|PPHQ
7U\FNSnÁLNHQWLOOYlQVWHUI|UDWWVWlOODLQYLONHQYLQNHO
V|PPHQVNDKDLE|UMDQRFKWU\FNSnGHQK|JUDÁLNHQI|U
DWWVWlOODLQGHQYLQNHOVRPV|PPHQVNDVOXWDPHG1lUGX
lUNODUWU\FNHUGXSn2.I|UDWWVWlQJDSRSXSI|QVWUHW
0DVNLQHQV\UHQOLJWGLQDLQVWlOOQLQJDURFKIRUWVlWWHUVHGDQ
PHGGHQYDOGDV|PPHQ1lU|QVNDGOlQJGKDUV\WWVWU\FNHU
GXSnEDFNPDWQLQJVNQDSSHQ6|PPHQV\VDYVPDOQDQGHWLOO
VOXWHW7U\FNSn6723NQDSSHQI|UDWWDXWRPDWLVNWV\HQ
OLNDGDQ|NDQGHDYVPDOQDQGHV|PWLOO

Stänga av tapering
9lOM7DSHUµDYµRPGXLQWHYLOODWWWDSHULQJIXQNWLRQHQVND
YDUDDNWLYLE|UMDQHOOHUVOXWHWDYV|PPHQ2PGXYlOMHU
7DSHUµDYµLEnGHE|UMDQRFKVOXWHWDYV|PPHQV\VHQ
YDQOLJV|PXWDQWDSHULQJ

FRIHANDSQUILTNING
Svävande frihandssömnad
1lUGXV\UIULKDQGVV|PQDGPHGOnJKDVWLJKHWK|MVRFK
VlQNVSUHVVDUIRWHQI|UYDUMHVW\JQVnDWWW\JHWOLJJHUPRW
VW\JQSOnWHQQlUVW\JQHWVNDSDV9LGV|PQDGPHGK|J
KDVWLJKHWVYlYDUSUHVVDUIRWHQ|YHUW\JHWPHGDQGXV\U
0DWDUWlQGHUQDPnVWHYDUDVlQNWDRFKW\JHWYULGVPDQXHOOW
'HQPHVWDIULKDQGVV|PQDGHQV\VPHGUDNV|PHOOHU
VLFNVDFN$OODV|PPDUNDQGRFNV\VLIULKDQGVOlJHW'HWlU
ULNWQLQJHQRFKKDVWLJKHWHQLKXUGXU|UW\JHWVRPDYJ|UKXU
V|PPHQEOLU
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
SUHVVDUIRWHQVDUP0DWDUWlQGHUQDPnVWHYDUDVlQNWDRFK
W\JHWYULGVPDQXHOOW
Tips! Använd tillbehöret Fjädrande öppen pressarfot.

SÖMNAD
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FRIHANDSSÖMNAD
'XPnVWHVMlOYÁ\WWDW\JHW

1:1 Frihandssömnad

 7U\FNSnQnOVWRSSXSSQHUI|UDWWVWlOODLQQnOHQLOlJVWD
OlJHW
 6\PHGNRQVWDQWPHGHOKDVWLJKHWRFKU|UW\JHWIUDP
RFKWLOOEDND)|UV|NDWWULWDVQLUNODUPHGQnOHQQlU
GXV\U)ULKDQGVV|PQDGLQQHElUYDQOLJWYLVDWWPDQ
V\UVOLQJUDQGHV|PPDUJDQVNDWlWWXWDQDWWGHNRUVDU
YDUDQGUD6|PPDUQDVNDVHXWXQJHIlUVRPSXVVHOELWDU
7LSV$QYlQG|SSHQSUHVVDUIRWI|UIULKDQGVTXLOWQLQJVRPÀQQVVRP
extra tillbehör, för att se bättre när du frihandsquiltar.

Material:(MHODVWLVNWQRUPDOW
PHGYDGG

Obs! För att ställa in maskinen för vanlig sömnad trycker du på
frihandsikonen och avmarkerar frihandsinställningen.
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Välj: (MHODVWLVNWQRUPDOWSn
H[NOXVLYD6(:,1*$'9,625™
UDNV|PVYlYDQGHIULKDQGVV|PQDG
SnÁLNHQV|PQDGVLQIRUPDWLRQ
Använd:3UHVVDUIRW5RFKQnOQU
VRPUHNRPPHQGHUDVI|UW\JHW

5

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 för att skapa program. Kombinera olika
dekorsömmar och sömteckensnitt från maskinen eller
från en extern enhet.

Teckensnittsmeny

•

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 Programmera
längd
använda. Du kan också trycka och hålla nere för att
öppna sömmenyn och teckensnittsmenyn.

•

Den aktiva positionen markeras med en
markör och den valda sömmen eller bokstaven
rödmarkeras. De infogade sömmarna läggs in vid
markören. Endast den valda sömmen kan justeras.
Flytta markören genom sömprogrammet med hjälp
av pilarna på skärmen.

•

När du ändrar en söm i programmeringsläget är
det endast den markerade sömmen som ändras.
Om du vill justera hela programmet stänger du
programfönstret. Justeringar som görs utanför
programläget påverkar hela programmet.

•

Tryck på OK eller trampa ner fotreglaget
eller start/stopp-knappen för att stänga
programmeringsfönstret och sy den
programmerade sömmen.

Obs: Om du blandar taperade sömmar med andra sömmar
i PROG, kan den programmerade sömmen inte bli taperad.
Men om du bara programmerar taperade sömmar, kan hela den
programmerade sömmen bli taperad.
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Sömmenyn

Navigering
Markör

Stygnbredd
Stygnlängd

REDIGERA SÖM- ELLER
BOKSTAVSPROGRAM

Sömnadsinformation
Sömmenyn
Teckensnittsmeny

FLIKAR I PROGRAMMERINGSLÄGET
'HWÀQQVWUHROLNDÁLNDULSURJUDPPHULQJVOlJHW'HQ
I|UVWDlUÁLNHQV|PQDGVLQIRUPDWLRQGlUGXNDQlQGUD
varje enskild söm som du har programmerat. Den andra
lUÁLNHQV|PPHQ\GlUGXKLWWDUDOODV|PPDUVRPGXNDQ
SURJUDPPHUD'HQWUHGMHÁLNHQlUWHFNHQVQLWWVPHQ\QGlU
du kan välja vilket teckensnitt du vill använda. Du kan
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
eller en bokstav med hjälp av pilarna. Välj den söm du vill
infoga. Den kommer att läggas in vid markören.

Stygnlängd

Justera text och sömmar
Du kan spegelvända, justera längd och bredd samt ändra
stygntätheten för den valda sömmen på samma sätt som
när du syr. Endast den valda sömmen kommer att justeras.

Ta bort en söm eller en bokstav
Flytta markören till sömmen du vill ta bort (den valda
sömmen blir röd) och tryck på ta bort för att radera
den. Tryck och håll Ta bort nedtryckt för att ta bort hela
sömprogrammet.

Stygnbredd

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 STOP, FIX och trådklipp
i sömprogrammet. Dessa kommandon kommer att ingå i
sömprogrammet och utföras varje gång du syr det.
Flytta markören till det ställe där du vill infoga ett
kommando med hjälp av pilarna bläddra upp/ner. Tryck
på knappen eller en ikon på skärmen, så läggs den till i den
programmerade sömmen. Den bekräftar att kommandot
har infogats och visar var kommandot kommer att utföras i
sömprogrammet.

5:3

SY ETT SÖMPROGRAM
När du vill sy sömprogrammet laddar du in det genom att
trycka på OK-ikonen längst upp till höger på skärmen. Du
kan också trampa på fotreglaget så laddas sömmen in och
du kan börja att sy.

Justera hela programmet
Om du vill justera hela programmet stänger du
programfönstret. Justeringar som görs utanför
programläget påverkar hela programmet.

SPARA I MINA SÖMMAR
När du är färdig med din söm trycker du på OK-ikonen
längst upp i högra hörnet för att ladda programmet. Tryck
på ikonen Spara i mina sömmar så öppnas fönstret Spara i
PLQDV|PPDU'HWÀQQVI\UDPHQ\HUVRPGXNDQEOlGGUD
mellan med pilarna längst ner på skärmen.
Tidigare sparade sömmar och sömprogram visas i menyn
Mina sömmar (U-menyn). Den nya sömmen eller sömprogrammet kan sparas på valfri ledig plats. Tryck bara på
en ledig plats, så sparas sömmen eller sömprogrammet där.
Tryck på en upptagen plats, så öppnas ett pop-upmeddelande där du ombeds bekräfta att den gamla sömmen
ska skrivas över. Tryck på OK för att ersätta den gamla
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
visas en bild längst ner på skärmen. Så länge bilden visas
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
När du är färdig med ditt program och trycker på OK
laddas det in och är redo att sys. Om du väljer en annan
söm och därefter öppnar den i programmeringsläget
kommer sömprogrammet att förbli oförändrat. Varje gång
programmeringsläget stängs laddas sömprogrammet ner
och är redo att sys.
Du kan också ladda ner ett tidigare sparat sömprogram
från U-menyn och göra ändringar i den programmerade
sömmen i programmeringsläget.
Obs! Om maskinen stängs av försvinner sömprogrammet från
programmeringsläget. Kom ihåg att spara ditt sömprogram innan du
stänger av maskinen.
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FILE MANAGER
,GHWKlUDYVQLWWHWWLWWDUYLQlUPDUHSnKXUGXRUJDQLVHUDUGLQDÀOHUL
symaskinen.

FILE MANAGER
File Manager används för att öppna, organisera, lägga till,
Á\WWDWDERUWRFKNRSLHUDGLQDÀOHU$QYlQGDQWLQJHQGHW
LQE\JJGDPLQQHWHOOHUHQH[WHUQHQKHWVRPlUDQVOXWHQWLOO
PDVNLQHQI|UDWWVSDUDÀOHU

Startmeny

File Manager

TILLGÄNGLIGT MINNE

Inställningsmenyn

,GHWLQE\JJGDPLQQHWNDQGXVSDUDV|PPDURFKDQGUDÀOHU
)|UDWWVHKXUP\FNHWDYGHWLQE\JJGDPLQQHWVRPlUDQYlQW
WU\FNHUGXSnLNRQHQI|UVWDUWPHQ\QLQVWlOOQLQJVPHQ\Q
PDVNLQLQVWlOOQLQJDURFKWU\FNHUSnLNRQHQI|ULQIRUPDWLRQ
(WWSRSXSI|QVWHUYLVDUKXUP\FNHWPLQQHVRPlUDQYlQW
Informationsikon
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BLÄDDRA I FILE MANAGER
1lU)LOH0DQDJHUlU|SSHQNDQGXNRPPDnWPDSSHQ0LQD
ÀOHURFKGLQ86%VWLFND RPGXDQVOXWLWHQ 
7U\FNSnQnJRQDYLNRQHUQDQlUGXYLOOYLVDLQQHKnOOHWLGHW
YDOGDRPUnGHW

Mapp

LISTA /VY MED MINIATYRBILDER
7U\FNSnLNRQHQOLVWDY\PHGPLQLDW\UELOGHUQlUGXYLOOYLVD
ÀOHUQDLGHQDNWXHOODPDSSHQLDOIDEHWLVNRUGQLQJ)LOQDPQHW
RFKÀOW\SHQYLVDVI|UYDUMHÀO7U\FNSnLNRQHQOLVWDY\
PHGPLQLDW\UELOGHUHQJnQJWLOORPGXYLOOJnWLOOEDNDWLOO
PLQLDW\UHULNRQHU

Lista/vy med
miniatyrbilder

Rullgardinsmeny
Gå upp en
mappnivå

MINA FILER
,GHWLQE\JJGDPLQQHWNDQGXVSDUDV|PPDURFKDQGUDÀOHU

USB
86%LNRQHQlUEDUDDNWLYHUDGQlUHQHQKHWlUDQVOXWHQWLOO
86%SRUWHQ

ÖPPNA EN MAPP
7U\FNSnHQPDSSRFKKnOOGHQQHGWU\FNWI|UDWW|SSQDGHQ
,QQHKnOOHWLPDSSHQYLVDVLYDO\WDQ

GÅ UPP EN MAPPNIVÅ
$QYlQGLNRQHQJnXSSHQPDSSQLYnI|UDWWJnXSSJHQRP
QLYnHUQDLPDSSHQ'XNDQJnXSSlQGDWLOOI|UVWDQLYnQ
,YDO\WDQVHUGXÀOHURFKPDSSDUI|UYDUMHQLYnVRPGX
SDVVHUDUJHQRP

FILE MANAGER
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ORGANISERA
SKAPA EN NY MAPP
7U\FNSnLNRQHQVNDSDQ\PDSSI|UDWWVNDSDHQQ\PDSS
(WWSRSXSPHGGHODQGH|SSQDVGlUQDPQHWNDQDQJHVI|U
GHQQ\DPDSSHQ

FLYTTA EN FIL ELLER EN MAPP
$QYlQGNOLSSXWRFKNOLVWUDLQI|UDWWÁ\WWDHQÀOHOOHUPDSS
WLOOHQDQQDQSODWV
9lOMHQÀOHOOHUPDSSJHQRPDWWWU\FNDSnGHQWU\FNVHGDQ
SnNOLSSXWgSSQDGHQPDSSGlUGXYLOOSODFHUDÀOHQHOOHU
PDSSHQ7U\FNSnNOLVWUDLQ)LOHQHOOHUPDSSHQVSDUDV
QXSnGHQQ\DSODWVHQRFKlUERUWWDJHQIUnQGHQWLGLJDUH
SODWVHQ

KOPIERA/KLISTRA IN EN FIL ELLER EN MAPP
$QYlQGNRSLHUDRFKNOLVWUDLQI|UDWWNRSLHUDHQÀOHOOHU
PDSSWLOOHQDQQDQSODWV
9lOMHQÀOHOOHUPDSSRFKWU\FNSnNRSLHUDgSSQDGHQPDSS
GlUGXYLOOSODFHUDÀOHQHOOHUPDSSHQ7U\FNSnNOLVWUDLQ

BYT NAMN PÅ EN FIL ELLER EN MAPP
)|UDWWlQGUDQDPQSnHQPDSSWU\FNHUGXSnPDSSHQRFK
GlUHIWHUSnLNRQHQE\WQDPQSnHQÀOHOOHUHQPDSS(WW
SRSXSPHGGHODQGH|SSQDVGlUGXNDQlQGUDQDPQHW

TA BORT EN FIL ELLER EN MAPP
)|UDWWWDERUWHQÀOHOOHUHQPDSSYlOMHUGXGHQRFKWU\FNHU
VHGDQSnWDERUW(WWSRSXSPHGGHODQGHXSSPDQDUGLJDWW
EHNUlIWDERUWWDJDQGHW2PHQPDSSWDVERUWUDGHUDVDOOD
ÀOHULPDSSHQ)|UDWWWDERUWDOODÀOHUHOOHUPDSSDULGHQ
DNWXHOOD|SSQDPDSSHQWU\FNSnRFKKnOOLNRQHQWDERUW
QHGWU\FNWLHWWSDUVHNXQGHU

POP-UP-MEDDELANDEN OM FILE
MANAGER
'HWÀQQVLQWHWLOOUlFNOLJWPLQQH
0DVNLQHQNDQVSDUDÀOHULGHWLQE\JJGDPLQQHW1lUPLQQHW
lUIXOOWNDQGXÁ\WWDÀOHUQDWLOOHQH[WHUQHQKHWPHGKMlOSDY
IXQNWLRQHUQDNOLSSXWRFKNOLVWUDLQ
1lUHQGDVWHQOLWHQGHODYPLQQHWlUOHGLJWYDUQDUPDVNLQHQ
HQJnQJ2PGXIRUWVlWWHUDWWI\OODPLQQHWNRPPHUGXLQWH
DWWSnPLQQDVQnJRQPHUJnQJI|UUlQPLQQHWlUKHOWIXOOW

6\VWHPHWXSSWDJHW
1lUPDVNLQHQODGGDUQHUVSDUDUHOOHUÁ\WWDUÀOHUHOOHUXWI|U
HQWLGVNUlYDQGHIXQNWLRQYLVDVHWWWLPJODV
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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
ofta. Den behöver inte smörjas (oljas).
Torka av maskinens utsida med en mjuk trasa för att
rengöra den från damm och ludd.

Rengöra spolområdet
Ta bort pressarfoten och luckan till spolkorgen. Sänk
matartänderna. Placera skruvmejseln under stygnplåten
som på bilden och vrid den försiktigt för att lossa
VW\JQSOnWHQ5HQJ|UPDWDUWlQGHUQDPHGERUVWHQVRPÀQQV
bland tillbehören.

Rengöra under spolområdet
Området under spolkorgen måste rengöras när du har
V\WWÁHUDV|PQDGVSURMHNWHOOHUQlUGXPlUNHUDWWOXGGKDU
samlats runt spolkorgen.
B

Ta bort spolhållaren (A), som täcker den främre delen
av spolkorgen, genom att lyfta upp den. Lyft upp
spolkorgen (B) ur maskinen. Rengör med borsten.
Obs! Var försiktig när du rengör runt trådkniven (C).
Sätt tillbaka spolkorgen och spolhållaren.
Obs! Blås inte i eller runt spolkorgen. Damm och ludd åker då längre
in i maskinen.
C

Sätt tillbaka stygnplåten
Med matartänderna sänkta placeras stygnplåten så att den
passar in i skåran på baksidan (D). Tryck ner stygnplåten
tills den klickar på plats. Sätt på luckan till spolkorgen.
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D

FELSÖKNING
,IHOV|NQLQJVJXLGHQÀQQVO|VQLQJDUSnHYHQWXHOODSUREOHPVRPGXNDQKDPHGPDVNLQHQ)|U\WWHUOLJDUHLQIRUPDWLRQ
kontakta din lokala auktoriserade HUSQVARNA VIKING®-återförsäljare som gärna hjälper till.

Lämna in symaskinen för service regelbundet hos din lokala auktoriserade återförsäljare!
Om du har följt felsökningsinformationen och fortfarande har problem bör du ta med dig symaskinen till din återförsäljare.
2PGHWlUQnJRWVSHFLÀNWSUREOHPNDQGHWYDUDWLOOVWRUKMlOSRPGXSURYV\UPHGWUnGSnHQUHVWELWDYW\JHWGXDQYlQGHU
och tar med det till din återförsäljare. En provlapp ger ofta bättre information än ord.
Generella problem
Undertrådsvarningen fungerar inte?

Ta bort ludd från spolområdet och använd endast originalspolar
från HUSQVARNA VIKING® som är godkända för den här
symaskinsmodellen.

Trådklippet fungerar inte?

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

Tyget matas inte?

Kontrollera att matartänderna inte är sänkta.

Felaktiga, oregelbundna eller täta stygn?

Avaktivera sömnadsinställningarna för tvillingnålssäkerhet och
stygnbreddsbegränsning i inställningsmenyn.

Nålen går av?

Sätt i nålen rätt, enligt beskrivningen i kapitel 2.

Maskinen syr inte?

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

Startskärmen visas?

Tryck på pekskärmen för att aktivera den.
Stäng av skärmsläckaren i inställningsmenyn.

Ikonerna på pekskärmen aktiveras inte när man
trycker på dem?

.DOLEUHUDSHNVNlUPHQ.DOLEUHULQJVIXQNWLRQHQÀQQVLLQVWlOOQLQJVPHQ\Q

Sy-/brodérmaskinens skärm och/eller
funktionsknappar reagerar inte
vid tryckning?

Maskinens uttag och funktionsknappar kan vara känsliga för statisk
elektricitet. Om skärmen inte reagerar när du trycker på den kan du pröva
att stänga av och sätta på maskinen igen. Kontakta din auktoriserade
HUSQVARNA VIKING-återförsäljare om problemet kvarstår.

Övertråden går av
Har du satt i nålen korrekt?

Sätt i nålen rätt, enligt beskrivningen i kapitel 2.

Har du satt i en felaktig nål?

Använd nålsystem 130/705 H.

Är nålen böjd eller trubbig?

Sätt i en ny nål.

Är nålen för liten för tråden?

Byt nål till rätt storlek för tråden.

Är stygnplåtens hål skadat?

Byt stygnplåt.

Har du trätt maskinen på rätt sätt?

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

Använder du en tråd av dålig kvalitet med
knutar eller tråd som har blivit uttorkad?

Byt till en ny kvalitetstråd, köpt hos en auktoriserad återförsäljare av
HUSQVARNA VIKING®.

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.

Är trådrullehållaren inställd i bästa läge?

Pröva att ställa in trådrullehållaren i ett annat läge (vertikalt eller horisontellt).

Undertråden går av
Har du satt i spolen korrekt?

Kontrollera undertråden (se sidan 2:8).

Är stygnplåtens hål skadat?

Byt stygnplåt (se sidan 7:2).

Är det mycket ludd i spolområdet?

Ta bort ludd från spolområdet och använd endast originalspolar som är
godkända för den här symaskinsmodellen (se sidan 7:2).
UNDERHÅLL
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Har undertråden spolats på rätt sätt?

Spola en ny spole med undertråd.

Använder du rätt spole?

Använd endast originalspolar för den här symaskinsmodellen (se sidan 7:2).

Maskinen hoppar över stygn
Är nålen böjd eller trubbig?

Sätt i en ny nål.

Har du satt i nålen korrekt?

Sätt i nålen rätt, enligt beskrivningen i kapitel 2.

Har du satt i en felaktig nål?

Använd nålsystem 130/705 H.

Har du trätt maskinen på rätt sätt?

Kontrollera trädningen.

Används rätt pressarfot?

Sätt fast rätt pressarfot.

Är nålen för liten för tråden?

Byt nål.

Flyttar sig tyget upp och ner med nålen
när du syr frihandsömnad?

Sänk pressarfotens höjd genom att trycka på ikonen frihandssömnad och
sänk pressarfotens höjd.

Sömmen har ojämna stygn.
Är trådspänningen rätt inställd?

Kontrollera övertrådsspänningen och trädningen.

Använder du för tjock eller ojämnt spunnen tråd?

Byt tråd.

Är undertråden jämnt spolad?

Kontrollera spolningen av undertråden (se sidan 2:7).

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.
Har du trätt maskinen på rätt sätt?
Har det samlats ludd mellan matartänderna?
Trådöglor formas på broderiets undersida
Har broderiet blivit så tjockt att det inte
kan röra sig fritt under pressarfoten?

Kontrollera trädningen av maskinen och trä om maskinen (se sidan 2:5).
Ta bort stygnplåten och rengör matartänderna med en borste.

Minska pressarfotshöjden i brodérinställningar i inställningsmenyn i små
steg tills problemet är löst.

Broderiet är förvrängt
Har tyget spänts fast ordentligt i
brodérbågen?

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?
Är det gott om utrymme runt friarmen?
Broderiet har veckat sig
Använde du ett tillräckligt stabilt
mellanlägg under tyget?
Maskinen broderar inte
Är brodérenheten fastsatt?
Används fel brodérbåge?
Systemrapport
Visas ett systemrapportfönster?
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Frigör området runt brodérenheten och kalibrera om.
Se till att använda rätt typ av mellanlägg för sömnadstekniken och materialet.

Kontrollera att brodérenheten är ordentligt fastsatt i urtaget.
Skjut fast rätt brodérbåge.

1lUV\VWHPHWUDSSRUWHUDUYLVDVHWWSRSXSI|QVWHUJnGnWLOOSHUVRQOLJDÀOHU
UDSSRUWHUI|UDWWORNDOLVHUDÀOHQ 6\VWHP5HSRUWGPSHOOHUK|JUHQXPPHU 
6SDUDÀOHQSnHWW86%PLQQH6NLFNDÀOHQRFKHQNRUWEHVNULYQLQJDYYDGGX
gjorde innan fönstret visades till product.improvement@husqvarnaviking.
FRP1lUGXKDUVNLFNDWLYlJÀOHQNDQGXWDERUWGHQ
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Trådbricka...............................................................................2:4
Trådbrickor.............................................................................
Trådklipp ........................................................................ 3:2, 7:2
Trådkniv ...................................................................
Trådkniv för undertråd .........................................................
Trådledare ....................................................................... 
Trådledare för spolning ........................................................
Trådnät ....................................................................................
Trädning..................................................................................2:5
Trådrullehållare ........................................ 
Trådskåror ..............................................................................
Trådspänning .........................................................................4:3
Trådspänningsbrickor ................................................. 
Trådspänningsskiva för undertrådsspolning .....................
Trådtilldragare ........................................................................
Tränsar ..................................................................................
Transparent nylontråd .................................................. 2:4, 2:7
Transparent tråd ....................................................................
Trippelnål.................................................................
Trubbig nål .............................................................................7:3
TrueType® ...........................................................................
Tryck och håll nedtryckt ......................................................3:8
Tryckområde ..........................................................................3:4
Tvillingnål ....................................................................... 2:5, 3:8

V

Välja söm ................................................................................4:2
Välja sömteckensnitt .............................................................4:2
Vattenlösligt mellanlägg .....................................................
Verktygsfält.............................................................................4:2
Verktygsfält sömnadsläge .....................................................3:5
Vertikal trådrullehållare ..................................
Vingnålar ........................................................................ 
Vintage-sömmar ..................................................................
Vinyl ........................................................................................

Manuellt...................................................................................... 2:5
Övertråd ..................................................................................... 2:5
Trä nålen .................................................................................... 

Delar och tillbehör som inte är original

U

Undertråd ....................................................................... 2:7, 7:3
Undertråden går av ...............................................................7:3
Undertråden håller på att ta slut .......................................
Undertrådsspolning ..............................................................
Undertrådsvarning ................................................................7:3
Universalnål .................................................................... 
Universalverktyg .......................................................... 
Uppdatera symaskinen ................................................. 
Upprepat ljud .........................................................................
USB .........................................................................................
USB-format FAT32
Friarm
Hårdhuv

2:3

USB-port ................................................................................
USB stick ..............................................................................
USB-sticka ..............................................................................2:3
Uttag för automatisk knapphålsmätare ..............................
Uttag till knapphålsfot C ......................................................

Garantin täcker inte fel och skador som orsakas av att annat
än originaldelar och -tillbehör har använts.

Du har köpt en modern, uppdateringsbar symaskin.
Eftersom vi släpper nya programvaruuppdateringar
PHGMlPQDPHOODQUXPNDQGHWÀQQDVVNLOOQDGHUPHOODQ
maskinens programvara och programvarubeskrivningarna
i instruktionsboken. Fråga närmaste HUSQVARNA
VIKING®-återförsäljare och besök vår webbplats
ZZZKXVTYDUQDYLNLQJFRP'lUÀQQVGHVHQDVWH
uppdateringarna för programvaran, instruktionsboken
och snabbguiden.
Vi förbehåller oss rätten att utan föregående meddelande
göra ändringar i symaskinsutrustningen och tillbehörssortimentet samt att ändra prestanda eller design. Sådana
ändringar är dock alltid till fördel för kunden och
produkten.

IMMATERIELL EGENDOM
3DWHQWHQVRPVN\GGDUGHQQDSURGXNWÀQQVDQJLYQDSnHQHWLNHWWSnV\PDVNLQHQV
undersida.
VIKING, BRILLIANCE, PICTOGRAM, SEWING ADVISOR, KEEPING
THE WORLD SEWING och EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM är varumärken
tillhörande Singer Sourcing Limited LLC.
HUSQVARNA och H-logotypen med kronan är varumärken tillhörande
Husqvarna AB.
6LQJHU6RXUFLQJ/LPLWHG//&$OOULJKWVUHVHUYHG

Observera att denna produkt vid kassering måste lämnas
för säker återvinning i enlighet med gällande nationell
lagstiftning för elektriska/elektroniska produkter.
Elartiklar får ej slängas bland osorterat hushållsavfall.
Elartiklar källsorteras separat. Kontakta din kommun för
mer information gällande olika återvinningsalternativ. Vid
byte av gamla maskiner mot nya kan återförsäljaren enligt
lag vara skyldig att ta emot din gamla maskin för kassering
utan kostnad.
Elartiklar som slängs på soptipp kan avge hälsofarliga
ämnen som sprider sig till grundvattnet och vidare till
olika livsmedel.

Manufacturer

VSM Group AB
'URWWQLQJJDWDQ6(+XVNYDUQD6:('(1
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