Bruksanvisning

K E E P I N G T H E WO R L D S E W I N G ™

Denne husholdningssymaskinen er utformet i henhold til IEC/EN 60335-2-28 og UL1594.

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER
Man må alltid følge grunnleggende forholdsregler når man bruker elektriske apparater, inkludert
følgende:
Les alle instruksjonene før denne husholdningssymaskinen tas i bruk. Oppbevar instruksjonene på et
egnet sted i nærheten av maskinen. Pass på at du leverer dem videre dersom maskinen blir gitt til en
tredjepart.

FARE – FOR Å REDUSERE RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØT:
• En symaskin bør aldri være uten tilsyn når støpselet er satt i. Ta alltid støpselet på symaskinen ut
av den elektriske kontakten umiddelbart etter bruk og før du rengjør den, tar av deksler, smører
eller ved enhver annen vedlikeholdsjustering som nevnt i bruksanvisningen.

ADVARSEL – SLIK REDUSERER DU FAREN FOR
BRANNSKADE, BRANN, ELEKTRISK STØT OG
PERSONSKADER:
• Ikke tillat at maskinen brukes som en leke. Vær spesielt påpasselig når symaskinen brukes av barn
eller i nærheten av barn.
• Maskinen må kun brukes til det den er ment til og som er beskrevet i denne bruksanvisningen.
Bruk kun tilbehør som er anbefalt av produsenten.
• Bruk aldri symaskinen hvis strømledningen eller støpselet er skadet, hvis den ikke virker skikkelig,
hvis den har vært mistet, er skadet eller har falt ned i vann. Ta symaskinen til nærmeste autoriserte
forhandler, eller service-senter for sjekking, reparasjon, elektrisk eller mekanisk justering.
• Bruk aldri symaskinen hvis noen av luftinntakene er tilstoppet. Hold maskinens og fotregulatorens
ventilasjonsåpninger fri for oppsamling av lo og støv.
• Hold fingrene borte fra alle bevegelige deler. Vær spesielt varsom i nærheten av nålen.
• Bruk alltid riktig stingplate. Bruk av feil plate kan få nålen til å brekke.
• Ikke bruk bøyde nåler.
• Ikke dra eller skyv stoffet mens du syr. Det kan bøye nålen og få den til å brekke.
• Bruk vernebriller.
• Slå av symaskinen (“0”) mens du foretar justeringer i nærheten av nålen, for eksempel når du trær
nålen, bytter nål, tar opp undertråden eller bytter trykkfot osv.
• Du må aldri slippe eller stikke ting inn i noen åpning.
• Må ikke brukes utendørs.
• Må ikke brukes i nærheten av aerosol-produkter (spray) eller der hvor oksygen administreres.
• For å koble fra maskinen vrir du alle bryterne til av-posisjon (“0”) og drar deretter støpselet ut av
stikkontakten.
• Ikke koble fra ved å dra i ledningen. For å koble fra, dra i støpselet, ikke i ledningen.

• Fotregulatoren brukes til å betjene maskinen. Unngå å plassere andre gjenstander oppå
fotregulatoren.
• Ikke bruk maskinen hvis den er våt.
• Hvis LED-lampen er skadet eller ødelagt, må den skiftes ut av produsenten eller et tilknyttet
serviceverksted, eller en tilsvarende kvalifisert person, for å unngå at det oppstår farlige
situasjoner.
• Hvis strømledningen til fotregulatoren er skadet, må den skiftes ut av produsenten eller er
tilknyttet serviceverksted, eller en tilsvarende kvalifisert person, for å unngå at det oppstå farlige
situasjoner.
• Symaskinen er dobbelisolert. Bruk kun identiske deler til erstatning. Se instruksjonene for
vedlikehold av dobbelisolerte apparater.

TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE
BARE I EUROPA:
Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og av personer som har nedsatt fysisk,
sensorisk eller mental kapasitet. Det kan også brukes av personer som mangler erfaring og
kunnskaper, hvis noen fører tilsyn med dem eller gir dem veiledning i hvordan de bruker apparatet på
en sikker måte, og de forstår farene. Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjøring og vedlikehold
skal ikke utføres av barn uten tilsyn.
Støynivået er lavere enn 70 dB under normale driftsforhold.
Maskinen kan bare brukes med en fotregulator av typen C-9002 produsert av CHIEN HUNG
TAIWAN Ltd.
UTENFOR EUROPA:
Denne symaskinen skal ikke brukes av personer (inkludert barn) som har nedsatt fysisk, sensorisk
eller mental kapasitet, eller som mangler erfaring og kunnskaper, med mindre en person som har
ansvar for deres sikkerhet, fører tilsyn med dem eller gir dem veiledning i bruk av symaskinen. Det
må føres tilsyn med barn når de bruker maskinen, for å sørge for at de ikke leker med den.
Støynivået er lavere enn 70 dB under normale driftsforhold.
Maskinen kan bare brukes med en fotregulator av typen C-9002 produsert av CHIEN HUNG
TAIWAN Ltd.

VEDLIKEHOLD AV DOBBELISOLERTE APPARATER
I dobbelisolerte produkter er det to isoleringssystemer istedenfor jording. Det er ikke noe
jordingssystem på dobbelisolerte produkter, og du bør heller ikke legge til noe jordingssystem.
Vedlikehold av et dobbelisolert produkt krever at du er svært forsiktig og at du har god kunnskap om
systemet. Vedlikehold bør kun utføres av kvalifiserte personer. Erstatningsdeler til dobbelisolerte
produkter må være identiske med produktets originaldeler. Et dobbelisolert produkt er merket med
ordene DOBBEL ISOLERING eller DOBBELISOLERT.
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1 Innledning
Oversikt over maskinen
Foran

1. Lokk med sømoversikt

12. Trådleder for ekstra snellestift

2. Trådleder

13. Trådleder for spoling og trådspenningsbrikke

3. Trådspenningsbrikker

14. Snellestift

4. Trådopptaker

15. Spoletrådkniv

5. Hjul for trykkfotpress

16. Spolespindel, spolestopper

6. Funksjonspanel og display

17. Hull til ekstra snellestift

7. Trådkniv

18. Trådleder for spoling gjennom nålen

8. LED-lamper

19. Håndhjul

9. Stingplate

20. USB-port

10. Spoledeksel

21. På/av-bryter, kontakter til strømforsyning og fotregulator

11. Friarm
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Nålområde
1. Knapphullsspak
2. Nålitræer
3. Trykkfotfeste
4. Trykkfot
5. Nålfeste
6. Nålklemmeskrue
7. Trådleder
8. Trykkfotløft
9. Trykkstang

Bakside
1. Håndtak
2. Tilkoblingskontakt for broderenhet
3. Transportørbryter

Oppbevaringseske
Her kan du oppbevare fotregulatoren, strømledningen og
eventuelt tilbehør.
Du finner instruksjoner om hvordan du fjerner
oppbevaringsesken fra maskinen under Pakke ut, side 13.

Tilbehørsskuff
Oppbevar tilbehøret i skuffen slik at det alltid er lett
tilgjengelig.
Behold tilbehørsskuffen på maskinen slik at du får en stor,
plan arbeidsflate.

1 Innledning
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Broderenhet
(type EU-3V)
1. Kontakt til broderenhet
2. Broderarm
3. Utløserknapp for broderenhet (underside)
4. Føtter til å regulere høyden
5. Feste for broderramme

Tilbehør
Tilbehør som følger med
1. Trådnetting
2. Kantføring
3. Filtbit (2)
4. Spoler (5, den ene står på maskinen)
5. Skrutrekker
6. Ekstra snellestift
7. Sømspretter
8. Børste. Bruk den skarpe kanten på børsten til å rengjøre
området rundt transportørene.
9. Skrutrekker til stingplate
10. Snellestopper, liten
11. Snellestopper, stor
12. USB embroidery stick med broderimotiver og
HUSQVARNA VIKING® DESIGNER JADE™ 35
Sampler Book
13. Lang nålfesteskrue for frihåndsøm med en stingbredde
på over 4 mm og ved bruk av valgfritt tilbehør som hviler
på nålfesteskruen når det er montert.
14. DESIGNER™ Jewel Hoop (240 x 150)

Tilbehør som medfølger, men som ikke er avbildet
• Fotregulator
• Strømledning
• Nåler
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Trykkføtter
Nyttefot A
Sitter på maskinen ved levering. Denne foten brukes for det meste til rett søm og sikksakk, med en
stinglengde over 1,0 mm.

Dekorsømfot B
Bruk denne foten når du syr dekorsøm eller kort sikksakksøm og andre nyttesømmer med mindre
enn 1,0 mm stinglengde. Sporet på undersiden av foten er utformet slik at den løper lett over
stingene.
Knapphullsfot C
Denne foten brukes til å sy knapphull trinn for trinn. Bruk graderingene på fotens tå for å plassere
tøykanten. De to sporene i bunnen av foten sikrer en lett og rett mating over knapphullstolpene.
Tappen bak på foten holder innleggstråden når du syr knapphull med innleggstråd.

Usynlig faldsømfot D
Denne foten brukes til usynlig faldsøm. Fotens innerkant fører stoffet. Fotens høyre tå er utformet
slik at foten løper langs faldekanten.
Glidelåsfot E
Denne foten kan settes på slik at den enten kommer til høyre eller til venstre for nålen, noe som gjør
det enkelt å sy nærme glidelåstennene på begge sider. Flytt nålstillingen til høyre eller venstre for å sy
nærmere glidelåstennene eller for å dekke over tykke innleggstråder.
Kantfot J
Denne foten brukes til å kaste over og sy sammen / kaste over. Stingene formes over stiften, noe
som hindrer at stoffet trekkes sammen langs kanten av stoffet.

Broder-/stoppefot U
Brukes til brodering i ramme, frihåndsbrodering, frihåndsquilting, frihåndssying og frihåndsstopping.
Merk: Når du syr frihåndssøm med en stingbredde på over 4 mm, bytter du ut den korte nålfesteskruen med den
lange nålfesteskruen som du finner i det medfølgende tilbehøret.

Ettrinns-knapphullsfot
Denne foten har en åpning på baksiden, til knappen som brukes til å angi størrelsen på knapphullet.
Maskinen syr et knapphull som passer til den angitte knappestørrelsen. Brukes til å sy knapphull på
opptil 25 mm.
Selvfestende glideplate
Når du syr på skumplast, vinyl, plast eller lær kan materialet sette seg fast i foten og føre til at
symaskinen ikke mater materialet slik den skal. Når du skal bruke noen av de ovennevnte
materialene, må du først sy en prøvelapp for å kontrollere at materialet mates jevnt og ordentlig.
Hvis det ikke gjør det, fester du den selvklebende glideplaten til undersiden av trykkfoten.
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Sømoversikt
Nyttesømmer
Søm
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№

Trykkfot

Navn

Beskrivelse

0

Ettrinnsknapphullsfot / C

Regels knapphull

Standard knapphull for de fleste stofftykkelser.

1

A/B

Rettsøm, midtre
nålstilling

For alle typer sømarbeid.

2

A/B

Elastisk søm,
venstre nålstilling

For sømmer i trikot og elastiske stoffer.

3

A/B

Forsterket rettsøm,
midtre nålstilling

Trippel og elastisk, for forsterkede sømmer. For stikninger, øk
stinglengden.

4

J/B

Tretrinns
sikksakksøm

For å kaste over, reparere, sy på lapper og elastiske stoffer. Egner
seg for tynne og mellomtykke stoffer.

5

A/B

Sikksakk

For påsying av blonder, bånd og applikasjoner.

6

A/B

Flatlocksøm

Dekorative falder og overlappede sømmer, belter og bånd. For
mellomtykke/tykke elastiske stoffer.

7

J

Søm/overlocksøm

Sy sammen og kaste over i ett trinn langs kanten eller klippe
trådene senere. For tynne, elastiske og ikke-elastiske stoffer.

8

A/B

Elastisk søm /
overlocksøm

Sy sammen og kaste over i ett trinn langs kanten eller klippe
trådene senere. For mellomtykke og tykke elastiske stoffer.

9

–

Automatisk
knappisying

Til isying av knapper.

10

A/B

To-trinns sikksakk

Til sammenføyning av to lengder blonde, og til strikkrynking.

11

A

Forsterket
sikksakksøm

For sammensying av stoffkanter eller overlapping i lær. For
dekorsøm.

12

A/B

Tråklesøm

Til midlertidige sømmer. De lange stingene og den reduserte
trådspenningen gjør det enkelt å rekke opp sømmene.

13

A/B

Dobbel
overlocksøm

14

A/B

Overlocksøm

Sy sammen og kaste over i ett trinn langs kanten eller klippe
trådene senere. For tykke elastiske stoffer og tykke ikke-elastiske
stoffer.
Sy sammen og kaste over i ett trinn langs kanten eller klippe
trådene senere. For mellomtykke elastiske stoffer.

15

A/B

Elastisk søm /
løpegangssøm

For overlappede sømmer i trikot. For å sy løpeganger over smale,
elastiske stoffer.

16

A/B

Elastisk søm eller
vaffeleffekt

Sy over to rader elastisk tråd for elastisk rynking.

17

D

Elastisk usynlig
faldsøm

Usynlig faldsøm i mellomtykke og tykke elastiske stoffer.

18

D

Ikke-elastisk
usynlig faldsøm

Usynlig faldsøm i mellomtykke og tykke ikke-elastiske stoffer.

19

A/B

Fagottsøm

For sammensying av to stoffstykker hvor kantene er kastet over,
og for elastisk rynking.

20

B

Fiskebenssøm

Elastiske dekorative falder til elastiske stoffer.
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Søm

№

Trykkfot

Navn

Beskrivelse

21

B

Stoppesøm

Stoppe og reparere små hull i arbeidsklær, jeans, duker og
linhåndklær. Sy over hullet, trykke reverstasten for fortsatt
stopping og automatisk stopp.

22

A/B

Regels, manuell

Forsterke lommer, skjorteåpninger, beltehull samt i nedre del av
glidelåser.

23

B

Snorhull

For belter, blonder o.l.

24

Ettrinns-

Avrundet
knapphull

Til bluser og barneklær.

knapphullsfot / C
25

C

Medium/kraftig
forsterket
knapphull

Til medium og kraftige stoffer.

26

Ettrinnsknapphullsfot / C

Gammeldags
knapphull

For håndsydd utseende på fine og tynne stoffer.

27

Ettrinnsknapphullsfot / C

Øyeknapphull

Rett kant i enden for skreddersydde jakker, kåper ol.

28

Ettrinnsknapphullsfot / C

Knapphull for hard
bruk

Med forsterket regels.

29

A/B

Knapphull for lær
(rettsøm)

For lær og semsket skinn.

Tips: For knapphull på jeans, øk lengden og bredden på knapphullet. Bruk
tykkere tråd.

Sømmenyer

Meny 1: Nyttesømmer
Meny 2: Quiltesømmer
Meny 3: Sateng- og oldemorssømmer
Meny 4: Dekorative sømmer

Søm nr. 0–9 er de samme i alle de fire sømmenyene.
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Alfabeter
Block

Kyrillisk
Russisk alfabet. Se skrifttypen på displayet på symaskinen.
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2 Forberedelser
Pakke ut
1. Plasser esken på et stødig, flatt underlag. Løft maskinen
ut av esken og fjern all innpakkingsemballasje samt
plastposen.
2. Fjern oppbevaringsesken ved å vri låseanordningen på
baksiden av esken mot venstre og skyve esken fremover.
3. Tørk av maskinen før du begynner å sy. Vær spesielt nøye
med stingplaten og området rundt nålen.
Merk: HUSQVARNA VIKING® DESIGNER JADE™ 35maskinen er justert slik at den skal gi best mulig resultat i vanlig
romtemperatur. Svært høye eller svært lave temperaturer kan påvirke
resultatet.
Merk: Enkelte stoffer har overskuddsfarge som kan føre til misfarging
av andre stoffer eller av symaskinen. Denne misfargingen kan det være
svært vanskelig eller umulig å fjerne.
Fleece og jeansstoff, særlig rødt og blått, inneholder ofte overskuddsfarge.
Hvis du tror at stoffet eller det ferdigsydde plagget inneholder mye
overskuddsfarge, må du vaske det før du syr eller broderer på det, for å
hindre at maskinen blir misfarget.

Koble til strømledningen og
fotregulatoren
Blant tilbehøret finner du strømledningen og fotregulatoren.
Merk: Ta kontakt med en godkjent elektriker hvis du er i tvil om
hvordan du skal koble maskinen til strømkilden. Trekk ut
strømledningen når maskinen ikke er i bruk.
Til denne symaskinen må du bruke fotregulatormodellen C9002 produsert av CHIEN HUNG TAIWAN Ltd .
1. Koble til fotregulatorledningen i uttaket nede på høyre
side av maskinen (A).
2. Koble strømledningen til det bakre uttaket nede på
maskinens høyre side (B). Plugg ledningen i kontakten i
veggen.
3. Slå på maskinen og lyset ved å sette på/av-bryteren til
ON (C).
For USA og Canada
Denne symaskinen har et polarisert støpsel (ett blad
bredere enn det andre). For å redusere faren for elektrisk
støt, kan støpselet koples til et polarisert uttak på kun én
måte. Snu støpselet hvis det ikke passer inn i uttaket. Hvis
det fremdeles ikke passer, kontakt en godkjent elektriker
som kan installere et passende uttak. Du må ikke forandre
på støpselet på noen som helst måte.
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Oppbevaring etter søm
1. Sett på/av-bryteren til "O".
2. Trekk først ut ledningen fra kontakten i veggen, og
deretter fra maskinen.
3. Trekk fotregulatorledningen ut av maskinen. Vikle
ledningen rundt fotregulatoren og legg den i
oppbevaringsesken.
4. Legg alt tilbehøret i tilbehørsskuffen. Skyv skuffen på
maskinen rundt friarmen.
5. Sett oppbevaringsesken på maskinen og vri på
låseanordningen slik at esken låses på plass.

LED-lamper
Maskinen har LED-lys som fordeler lyset jevnt over
syområdet, og som fjerner skygger.

Friarm
For å bruke friarmen må du fjerne tilbehørsskuffen. Fjern
skuffen ved å skyve den til venstre.
Bruk friarmen for å gjøre det enklere når du skal sy bukseben
og ermer.
Sett tilbehørsskuffen på plass ved å skyve den inn på
maskinen helt til den sitter på plass.

Montere maskinen i et syskap
På undersiden av maskinen er det to hull som er laget for å
kunne montere maskinen i et syskap. Fest maskinen med M6skruer.
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Snellestifter
Symaskinen har to snellestifter: en hovedsnellestift og en
ekstra snellestift. Snellestiftene er egnet for alle typer tråd.
Den justerbare hovedsnellestiften kan brukes både i liggende
stilling (tråden hasples fra spolen) og i stående stilling
(trådsnellen roterer). Bruk liggende stilling til vanlige tråder
og stående stilling til store spoler eller spesialtråd.

Liggende stilling
Sett en filtbit og trådsnellen på spolestiften. Sørg for at
tråden hasples av foran på snellen (A), og sett på en
snellestopper.
Merk: Ikke alle trådsneller er laget på samme måte. Hvis du har
problemer med tråden, vrir du snellen slik at tråden hasples av i motsatt
retning, eller plasser snellen i stående stilling.
Snu snellestopperen (B) i forhold til hvor stor trådsnellen er.
Bruk den lille snellestopperen når du bruker kryssviklet tråd
(C).
Plasser trådnettet over snellen hvis det er lett for at tråden
vikler seg av (D).

Stående stilling
Hev snellestiften til stående stilling. Plasser en filtbit under
trådsnellen. Dette forhindrer at tråden vikles av for fort. Ikke
plasser en snellestopper over snellestiften ettersom dette vil
hindre at den roterer.

Ekstra snellestift
Den ekstra snellestiften brukes ved spoling fra en annen
trådsnelle, eller for snelle nummer to når du syr med
tvillingnål. Sett den ekstra snellestiften inn i hullet øverst på
maskinen (A). Plasser en filtbit under trådsnellen.

2 Forberedelser
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Træ maskinen
Kontroller at trykkfoten og nålen er i øverste stilling.
1. Plasser en filtbit og trådsnellen på snellestiften og sett på
en passende snellestopper som er vendt i riktig retning.
Merk: Hold tråden med begge hender for å hindre at den blir
slakk mens du trær. Da kommer tråden ordentlig på plass i
itræingsruten.
2. Dra tråden under trådleder (A) fra høyre mot venstre.
3. Dra tråden fra høyre mot venstre langs spalten.
4. Før tråden mellom trådspenningsbrikkene (B).
5. Dra tråden nedover høyre spalte og deretter oppover
venstre spalte.
6. Før trådene fra høyre og inn i tildrageren (C), ned venstre
spalte og inn i trådlederen (D).
7. Træ i nålen.

Nålitræer
Med nålitræeren kan du træ i nålen automatisk. Nålen må stå
i øverste stilling for at du skal kunne bruke den innebygde
nålitræeren. Trykk på nålstopp oppe/nede-tasten for å sørge
for at nålen er i øverste stilling.
Vi anbefaler også at du senker trykkfoten.
1. Bruk håndtaket (A) til å dra nålitræeren helt ned.
Metallflenser omgir nålen og en liten krok føres gjennom
nåløyet.
2. Tråden skal gå bak trådlederen (B) og så under den lille
kroken (C).
3. La nålitræeren svinge forsiktig tilbake. Kroken trekker
tråden gjennom nåløyet og danner en løkke bak nålen.
Trekk ut løkken bak nålen.
4. Hev trykkfoten og legg tråden under den.
Merk: Nålitræeren er utformet for å brukes sammen med 70-120nåler. Du kan ikke bruke nålitræeren til 60-nåler eller mindre, eller til
vingnåler eller tvillingnåler.
I tillegg finnes det noe tilbehør (tilleggsutstyr) som krever at nålen træs
manuelt.
Når du trær nålen manuelt, må du passe på at nålen træs forfra og
bakover.
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Klippe av tråden
Når du er ferdig med å sy, klipper du trådene ved å heve
trykkfoten og dra trådene forfra og bakover inn i trådkniven
på venstre side av maskinen.

Træ i tvillingnålen
Erstatt synålen med en tvillingnål. Kontroller at trykkfoten
og nålen er i øverste stilling.
1. Træ den første tråden som beskrevet i Træ maskinen,
side 16.
2. Træ i nåløyet for hånd forfra og bakover.
3. Sett inn den ekstra snellestiften og sett på en filtbit.
Plasser den andre tråden på snellestiften.
4. Før tråden mot venstre og dra den inn i trådlederen (A)
bakfra og forover.
5. Træ den andre tråden på samme måte som den første.
6. Pass på at en av trådene er inni trådlederen og den andre
utenfor.
7. Træ i nåløyet for hånd forfra og bakover.
Merk: Tykkelsen og den uregelmessige overflaten på spesialtråder, for
eksempel metalltråder, kan forårsake økt trådspenning. Reduser
spenningen for å hindre at nålen brekker.
Merk: Aktiver tvillingnålfunksjonen og velg riktig bredde for
tvillingnålen i innstillingsmenyen. Da begrenses bredden for alle sting for
den aktuelle nålstørrelsen, for å forhindre skader på trykkfoten og
nålen.
Merk: Ikke bruk asymmetriske tvillingnåler, da de kan skade
symaskinen.
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Spoling
Spole fra liggende stilling

1. Sett filtbiten og trådsnellen på snellestiften i liggende
stilling. Sett på en snellestopper av riktig type og retning.
2. Dra tråden under trådlederen (A) fra høyre mot venstre.
Dra tråden bakover og rundt trådleder (B) fra venstre
mot høyre, og deretter rundt trådleder (C) og inn i
åpningen (D).
3. Dra tråden mot høyre og deretter gjennom trådlederen
(E) forfra og bakover. Før tråden under
trådspenningsbrikken (F) med klokken.
Merk: Kontroller at tråden dras godt til på innsiden av
trådspenningsbrikken for riktig trådspenning.
4. Træ gjennom hullet i den tomme spolen (G) innenfra og
ut.
5. Sett spolen på spolespindelen.
6. Skyv spolespindelen til høyre for å spole. Det vises en
melding på skjermen om at spoling er aktivert. Trykk på
fotregulatoren eller start/stopp-tasten for å begynne å
spole. Hold fast i trådenden når du starter spolingen.
Når spolen er full, slipper du ut fotregulatoren eller
trykker på start/stopp-knappen igjen for å stoppe. Skyv
spolespindelen til venstre. Dialogboksen lukkes. Fjern
spolen og kutt tråden med trådkniven (H).
Merk: Ikke dra tråden rundt trådleder (C) og inn i åpningen (D) når
du spoler spolen fra den ekstra snellestiften.
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Spole gjennom nålen
Kontroller at trykkfoten og nålen er i øverste stilling.
Merk: Bruk en metalltrykkfot ved spoling gjennom nålen.
Dra tråden fra nålen under trykkfoten og til høyre, gjennom
trådlederen (A).
Følg trinn 4–6 under Spole fra liggende stilling.

Sette i spolen
Kontroller at nålen er i øverste stilling og at maskinen er slått
av før du setter inn eller tar ut spolen.
1. Åpne spoledekselet ved å skyve utløserknappen til høyre
(A). Fjern dekselet (B).
2. Sett inn spolen i spolehuset slik at tråden hasples av mot
urviseren.
3. Legg en finger lett oppå spolen, og trekk tråden inn i
åpningen (C). Før deretter tråden ved pilmarkeringene
inn i trådlederen på stingplaten fra (C) til (D). Før tråden
ved pilmarkeringene inn i trådlederen på stingplaten fra
(D) til (E). Trekk tråden mot høyre over bladet (E) for å
kutte av overflødig tråd.
4. Sett spoledekselet på plass.

Trådspenning
For å få penest mulig søm og best slitestyrke, bør du sjekke at
spenningen på overtråden er korrekt, det vil si at trådene
møtes jevnt mellom de to stofflagene ved vanlig sying.
Symaskinen stiller inn trådspenningen for den valgte sømmen
elektronisk. Det kan være at trådspenningen må justeres,
avhengig av hvilken type stoff, vattering, tråd osv. du bruker.
Se side 29 for instruksjoner om hvordan du endrer
innstillingen manuelt.

Riktig trådspenning

Dersom undertråden vises på oversiden av stoffet, er
spenningen for stram. Reduser spenningen på overtråden.
Trådspenningen er for stram
Dersom overtråden vises på undersiden av stoffet, er
spenningen for løs. Øk spenningen på overtråden.
For pyntesømmer og knapphull bør overtråden være synlig
på undersiden av stoffet.
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Trådspenningen er for løs
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Trådsensor
Hvis overtråden ryker, stanser maskinen og en
dialogboksmelding vises på displayet.
Træ i maskinen igjen og lukk dialogboksen ved å trykke på
OK-tasten.

Senke transportørene
Transportørene senkes når du skyver bryteren bak på
friarmen, til venstre. Skyv bryteren til høyre hvis du vil heve
transportørene. Transportørene heves når du begynner å sy.
Transportørene bør senkes når du syr i knapper og når du syr
frihånd.

Trykkfotpress
Trykkfotpresset er forhåndsinnstilt på standardverdien ”N”. I
de fleste tilfeller trenger du ikke justere trykkfotpresset. Når
du bruker spesialteknikker eller syr på svært tynne eller svært
tykke stoffer, kan du forbedre resultatet ved å justere
trykkfotpresset. Drei hjulet til et lavere tall når du syr på
svært tynne stoffer. Drei hjulet til et høyere tall når du syr på
svært tykke stoffer.

Trykkfotløfter
Trykkfoten senkes eller heves med trykkfotløfteren (A). Hvis
du syr på tykke stoffer eller gjennom flere stofflag, kan du
heve trykkfoten høyere opp (B) for å gjøre det enklere å
legge stoffet under trykkfoten.
Merk: Maskinen starter ikke når trykkfoten er hevet (bortsett fra ved
spoling). En dialogboks ber deg om å senke trykkfoten.

Bytte trykkfot
Sett på/av-bryteren til "O".
1. Kontroller at trykkfoten og nålen er i øverste stilling.
Trekk trykkfoten mot deg.
2. Tilpass den tverrgående pinnen på foten til
mellomrommet i trykkfotfestet. Trykk bakover til foten
er på plass.
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Tråder
Det finnes mange tråder på markedet i dag, som er utviklet
for ulike formål.
Vanlig sytråd

Vanlig sytråd er laget av syntetisk materiale, bomull eller polyester dekket med
bomull. Denne typen tråd brukes til å sy klær og syprosjekter.

Brodertråd

Brodertråd er laget av ulike typer fibre: rayon, polyester, akryl eller metall. Disse
trådene skaper et jevnt og blankt utseende, og brukes til broderier og annen
dekorsøm.
Bruk brodergarn som undertråd når du broderer. Den er tynn og bygger ikke opp
under broderiet.
Merk: Hvis du bruker metalltråd eller en flat tråd når du broderer, kan det være du må bruke en
nål med større nåløye og redusere broderhastigheten. Træ symaskinen med trådsnellen i stående
stilling.

Transparent tråd

Transparent tråd, også kalt usynlig tråd, er en enkel, gjennomsiktig syntetisk tråd.
Den brukes til quilting og annen dekorsøm. Træ symaskinen med trådsnellen i
stående stilling. Spolen må spoles ved lav hastighet, og bare til den er halvfull.

Stabiliseringer
Sørg for at du bruker rett stabilisering for broderiteknikken
eller stoffet du bruker.
Stabilisering som kan rives vekk

Stabiliseringer som kan rives vekk, brukes til ikke-elastiske stoffer. Legg
stabiliseringen under stoffet når du syr dekorsømmer eller sett den rammen sammen
med stoffet når du broderer. Riv vekk overflødig stabilisering etter at sømmen er
ferdigsydd.

Stabilisering som strykes på og
rives av

En stabilisering som strykes på og rives av er helt stabil, og den har en limside som
strykes fast til stoffet. Den anbefales til strikketøy og alle elastiske stoffer. Smelt den
til vrangen av stoffet før du syr dekorsøm eller setter stoffet i rammen. Riv vekk
overflødig stabilisering etter at sømmen er ferdigsydd.

Stabilisering som kan klippes av

Stabilisering som kan klippes av, kan ikke rives av, så det overflødige materialet må
klippes bort. Den anbefales til strikketøy og alle elastiske stoffer, særlig til brodering
i ramme.
Vannløselig stabilisering legges oppå stoffet ved dekorering/brodering av veluriserte
stoffer og stoffer med løkker som for eksempel frotté. Bruk den under stoffet når
du broderer hullsøm eller frittstående blondemotiver. Legg syprosjektet i vann for å
løse opp overflødig stabilisering. Den er tilgjengelig i ulike tykkelser.

Vannløselig stabilisering

Oppløselig stabilisering

Oppløselig stabilisering er et stabilt, løst vevd stoff som brukes til teknikker som for
eksempel hullsøm og til å hekle av stoffkanten. Stabiliseringen fjernes med varme.

Stabilisering med limside

Stabilisering med limside brukes ved brodering i ramme, når stoffet er for tynt eller
for lite til at du kan feste det i rammen. Fest stabiliseringen med limside med
papirsiden opp. Fjern papiret og lim stoffet fast på limsiden. Riv vekk stabiliseringen
med limside etter at sømmen er ferdigsydd.
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Nåler
Symaskinnålen har en sentral rolle for vellykket sømarbeid.
Bruk kun nåler av god kvalitet. Vi anbefaler nåler fra
systemet 130/705H. Medfølgende nålepakke inneholder
nåler av de mest brukte størrelsene.

Universalnål
Universalnåler har en lett avrundet spiss og leveres i flere
ulike størrelser. Til vanlig sying på stoff av alle typer og
tykkelser.
Universalnål.

Stretchnål
Stretchnåler har en spesial avskråning som hindrer at nålen
hopper over sting dersom stoffet er elastisk. Til strikketøy,
trikot, fleece og semsket og syntetisk skinn.
Stretchnål – merket med gult.

Brodernål
Brodernåler har en spesiell avskråning, en lett avrundet spiss
og et litt større nåløye for å unngå skade på tråd og
materialer. Brukes med metalltråd og andre spesialtråder til
brodering og dekorsøm.
Brodernål – merket med rødt.

Denimnål
Denimnåler har en skarp spiss for å komme igjennom
kraftige, ikke-elastiske stoffer uten å bøye nålen. Brukes til
kanvas, denim, mikrofiber.
Denimnål – merket med blått.

Vingnål
Vingnålen har brede vinger på siden av nålen, som brukes til
å lage hull i stoffet når du syr entredeux og andre faldsømmer
på stoffer av naturfiber.
Merk: Vingnålen følger ikke med maskinen.
Vingnål.

Viktig informasjon om nåler
Bytt nålen ofte. Bruk alltid en rett nål med skarp spiss (A).
En ødelagt nål (B) kan gjøre at sting hoppes over, nålen
brekker eller tråden ryker. Den kan også skade stingplaten.
Ikke bruk asymmetriske tvillingnåler (C), da de kan skade
symaskinen.
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Bytte nål
Sett på/av-bryteren til "O".
1. Løsne nålskruen med skrutrekkeren.
2. Fjern nålen.
3. Skyv opp den nye nålen, med den flate siden fra deg, til
den støter i mot.
4. Stram til nålskruen med skrutrekkeren.

USB-port
Maskinen din har en USB-port hvor du kan koble til USB
embroidery stick.

USB Embroidery Stick
En USB embroidery stick med brodermønstre og
HUSQVARNA VIKING® DESIGNER JADE™ 35
Sampler Book følger med maskinen. Bruk USB embroidery
stick til å lagre motiver og broderiskrifttyper, eller til å flytte
filer mellom datamaskinen og symaskinen.

Koble til og fra en USB-port
Sett USB embroidery stick inn i porten med logoen vendt
mot deg. USB embroidery stick kan bare settes inn én vei –
ikke tving den inn i porten! Trekk USB embroidery stick
forsiktig rett ut når du skal fjerne den.
Ikke ta ut USB embroidery stick mens du betjener
maskinen eller syr ut broderiet. Dette skade filene på USB
embroidery stick og all informasjon om det gjeldende
broderimotivet forsvinner fra skjermen.
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Embroidery Intro tilleggsprogramvare
(PC)
Embroidery Intro-programvare for PC er tilgjengelig for syog brodermaskinen HUSQVARNA VIKING® DESIGNER
JADE™ 35.
Med den får du følgende tilleggsfunksjoner:
• Lar deg justere broderiene på datamaskinen før du syr.

• Sett inn bokstaver over flere linjer, og velg mellom fire
linjetyper, samtidig som du kan sette inn mellomrom
mellom bokstavene og endre størrelse på dem hver for
seg. Bruk QuickFont-veiviseren for å lage nye skrifttyper
til Embroidery Intro-programvaren av de fleste
TrueType®- og OpenType®-skrifter på datamaskinen.
Legg til SuperDesign i prosjektet. Omgi bokstavene eller
motivene med en ramme.
Gå til nettstedet til HUSQVARNA VIKING® på
www.husqvarnaviking.com, se etter kundestøtte, og last ned
programvaren.

• Gi broderiene dine et personlig preg i ekte 3D i en
ordentlig ramme.
• Roter broderiene så langt du ønsker, speilvend dem
sideveis eller i lengden, og tilpass eller endre størrelse på
broderiene.
• Juster et ubegrenset antall motiver og bokstaver.
• Juster fargene i samsvar med trådfargene fra ønsket
trådprodusent. Kombiner med bokstaver eller figurer.
Bruk ColorSort for å sortere fargerekkefølgen i et motiv
på nytt, og redusere antall trådskifter. Velg flere motiver og
flytt dem som en gruppe.

Du finner mer informasjon samt detaljerte
installasjonsinstruksjoner i en egen PDF-fil på USB
embroidery stick. Et ark med din unike
produktaktiveringskode leveres med maskinen. Arket med
produktkoden og kjøpskvitteringen for maskinen skal
oppbevares sammen. Dette er beviset på at du eier
programvaren. Den unike produktaktiveringskoden er
nødvendig for å aktivere og bruke Embroidery Introprogramvaren.

Slik oppdaterer du maskinen
Sørg for å sjekke nettstedet på www.husqvarnaviking.com
og/eller en autorisert HUSQVARNA VIKING®-forhandler
i nærheten dersom du vil ha oppdateringer og
oppgraderinger til maskinen din, samt en oppdatert
bruksanvisning.

Instruksjoner for oppdatering
• Gå til HUSQVARNA VIKING®s nettsted på
www.husqvarnaviking.com for å finne informasjon om
tilgjengelige oppdateringer.
• Følg oppdateringsveiviseren for å klargjøre USB
embroidery stick for oppdateringen.
• Sett inn en klargjort USB embroidery stick i maskinen før
du slår den på.
• Start maskinen i oppdateringsmodus ved å trykke på og
holde inne reverstasten og Nålstopp oppe/nede-tasten
mens du slår på maskinen. Hold inne reverstasten og
nålstopp oppe/nede-tasten til oppdateringsmodus vises
på displayet. Følg instruksjonene for å oppdatere.
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Funksjonstaster
(funksjoner i brodermodus står i parentes)

1. Nålstopp oppe/nede med indikator
(klippeposisjon)

10. Stinglengde/-tetthet/-forlengelse
og motivhøyde

19. Rammealternativer

2. STOP-funksjon (ensfarget)

21. SET-menyen

3. FIX-funksjon (tråkling)

11. Stingbredde/nålstilling og
motivbredde

4. Kuttefunksjon

12. Alternativ visning

5. Speed + og -

13. Flytte sting for sting - og +

6. Starte/stoppe

14. Piltaster og OK

7. Bakoversøm

15. Flytte farge for farge - og +

25. Bytte til store bokstaver, små
bokstaver eller tall

8. Sømvalgtaster

16. Speilvending i lengden

26. Programmodus

9. Slette

17. Speilvending sideveis

27. Lagre søm eller program

18. Roter motiv

28. Exclusive SEWING ADVISOR™

20. Broderiinfo-tasten
22. Hjørnesjekk
23. Sømmeny / laste inn motiv
24. Skriftmeny

STOP-funksjon (ensfarget)

Nålstopp oppe/nede med indikator
(klippeposisjon)
I symodus: Trykk på nålstopp oppe/nede-tasten for å
bevege nålen opp eller ned. Den innstilte nålstopp-posisjonen
endres samtidig. LED-indikatorene ved siden av tasten viser
hvilken nålstopp-stilling som er valgt. Den øverste
indikatoren lyser når nålstopp oppe er valgt, og den nedre
indikatoren lyser når nålstopp nede er valgt.

I symodus: STOP brukes for å avslutte en søm eller for å sy
kun en del av sømmen. Symaskinen fester tråden og stopper
automatisk når en søm eller et sømprogram er ferdig sydd.
LED-lampen ved siden av tasten lyser når STOP er aktivert.
Du kan avbryte ved å velge STOP på nytt eller velge en ny
søm. STOP-funksjonen avbrytes når sømmen er ferdig. Trykk
på tasten en gang til hvis du ønsker å aktivere den igjen.

Du kan også trå forsiktig på fotregulatoren for å heve eller
senke nålen.

STOP brukes også til å gjenta stoppesømmen eller regelsen
med samme størrelse.

I brodermodus: Hvis det ikke er koblet til noen ramme,
flytter broderenheten broderarmen til parkeringsposisjon når
du velger nålstopp oppe/nede. Hvis det er koblet til en
ramme, flyttes den forover mot deg, slik at det er enkelt å
klippe trådene (se Parkeringsposisjon / trådkutt/klippeposisjon, side 70).

STOP-funksjonen kan programmeres, se Legge til
kommandoer, side 42.
Tips: Hvis du vil gjenta STOP-funksjonen for en sømenhet flere ganger
på rad, kan du lagre sømmen med STOP på slutten av et program (se
Legge til kommandoer, side 42)
I brodermodus: Under brodering aktiveres STOP
automatisk, og maskinen stopper ved fargeendringer. Velg
bort STOP for å eliminere stopp for fargeendringer og lage et
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ensfarget broderi (se Broderi i én farge (Ensfarget), side 70).
LED-lampen ved siden av tasten lyser når STOP er aktivert.

redusere hastigheten når du bruker spesialtråder eller broderer
på fine stoffer. Trykk på Speed + for å øke hastigheten igjen.

FIX-funksjon (tråkling)

Start/Stop

I symodus: FIX brukes for å feste en søm. FIX aktiveres
automatisk når du velger en søm, bruker kuttefunksjonen eller
bruker STOP mens du syr. I begynnelsen syr maskinen noen
få festesting, og fortsetter siden med den valgte sømmen.
Hvis du trykker på FIX når du syr, vil maskinen sy noen få
festesting og stoppe automatisk. LED-lampen ved siden av
tasten lyser når FIX er aktivert. Trykk på FIX-tasten for å slå
av funksjonen. FIX-funksjonen kan programmeres, se Legge
til kommandoer, side 42.

Trykk på denne tasten når du vil starte eller stoppe maskinen
uten å bruke fotregulatoren. Trykk på START/STOP én gang
for å starte, og trykk én gang til for å stoppe.
Maskinen stopper automatisk ved fargeendringer og når
broderiet er ferdigsydd.

Bakoversøm

I brodermodus: Trykk på FIX for å tråkle en markering
rundt broderiet eller for å tråkle stoffet til stabiliseringen.

Trykk på reverstasten én gang før du begynner å sy hvis du vil
ha fast bakoversømstilling. Indikatoren for bakoversøm lyser,
og maskinen syr bakover helt til å du trykker på tasten igjen.
Hvis du trykker på reverstasten mens du syr, syr maskinen
bakover så lenge du holder tasten inne.
Bakoversømsindikatoren lyser opp når du trykker på
reverstasten.

Kuttefunksjon

Bakoversøm brukes også når du syr regels og stoppesømmer
for å bevege deg mellom delene av sømmen.

Merk: FIX Auto kan avbrytes i innstillingsmenyen (se FIX Auto
(bare i symodus)). Det sys ingen festesting automatisk hvis ikke du
bruker FIX-tasten på maskinen.

I symodus: Trykk på kuttefunksjon-tasten og maskinen
kutter over- og undertråden, hever nålen, og aktiverer FIXfunksjonen for neste oppstart. Du kan kutte tråder i enden av
en søm eller et sømprogram ved å trykke på kuttefunksjontasten mens du syr. LED-lampen ved siden av tasten
begynner å blinke og viser at det er kommet en forespørsel
om et kutt. Når sømmen eller sømprogrammet er fullført,
fester maskinen tråden, og deretter kuttes overtråden og
undertråden.
Merk: Maskinen kutter trådene automatisk etter enkelte sømmer, for
eksempel ved ferdiggjøring av et ettrinns-knapphull. Automatisk kutting
av tråder kan avbrytes i innstillingsmenyen (se Automatisk kutting av
tråder (bare i symodus), side 29.
Hvis FIX Auto er valgt vekk i innstillingsmenyen, aktiveres ikke
FIX-funksjonen når du bruker kuttefunksjonen.
I brodermodus: Kuttefunksjon-tasten har ingen funksjon
når du broderer. Trykk på kuttefunksjon-tasten når du har
stoppet å sy, så kutter maskinen både over- og undertråden. I
enden av en fargeblokk eller når motivet er ferdig sydd, kuttes
både over- og undertråden automatisk.

Speed + og –

Reverstasten har ingen funksjon i brodermodus.

Sømvalgtaster
Hvis du trykker på en av tastene fra 0 til 9, velger du sømmen
som er avbildet på tasten.
Hvis du taster inn to tall i rask rekkefølge, kan du velge en
søm fra 10 og oppover fra den valgte sømmenyen. Hvis
sømnummeret ikke eksisterer i menyen du har valgt, hører du
et pip og sømmen som tilsvarer det første nummeret du tastet
inn, blir valgt.

Slettetast
Trykk for å slette en enkelt søm eller alle sømmer i et
sømprogram eller broderiskriftprogram.

Stinglengde/-tetthet/-forlengelse og
motivhøyde
I symodus reduserer eller øker du stinglengden og
stingtettheten ved å trykke på – eller +. Se Stinglengde/
stingtetthet, side 37.

I symodus: Alle sømmene på symaskinen har en
forhåndsinnstilt, anbefalt syhastighet. Trykk på Speed + eller
Speed – for å øke eller redusere syhastigheten. Hastigheten
vises på displayet. Du kan ikke velge høyere hastighet enn den
høyeste hastigheten for sømmen som er valgt.

I brodermodus reduserer eller øker du motivhøyden ved å
trykke på – eller +. Se Motivhøyde, side 68.

Når du syr med metalltråder, eller når du syr på tynne stoffer,
må hastigheten reduseres for best mulig resultat.

I symodus justerer du stingbredden/nålstillingen ved å trykke
på – eller +. Se Stingbredde, side 37 og Nålstilling, side 38.

I brodermodus: For hver sømtype i et motiv finnes det en
forhåndsinnstilt høyeste hastighet. Trykk på Speed – for å

I brodermodus reduserer eller øker du motivbredden ved å
trykke på – eller +. Se Motivbredde, side 68.
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Alternativ visning (ALT)
Når du velger en plattsøm, vises innstillingen for tetthet på
displayet. Hvis du trykker på alternativ visning-tasten, vises
innstilt forlengelse i stedet for innstilt tetthet.
I brodermodus kan du trykke på alternativ visning-tasten for
å veksle mellom broderiredigering og utsying av broderi.

I brodermodus trykker du på denne tasten for å speilvende
det innlastede motivet sideveis. Det vises et ikon som
indikerer at speilvending sideveis er valgt.

Rotere motiv
Trykk på roter-tasten for å rotere gjeldende motiv 90 grader
med klokken. Se Rotere og speilvende motivet, side 68.

Flytte sting for sting – og +
Bruk gå trinnvis sting for sting-tastene – og + i brodermodus
for å gå gjennom motivet sting for sting.

Piltaster og OK
Bruk piltastene for å velge, og bekreft valgene eller
endringene med OK-tasten.

Rammealternativer
Trykk på rammealternativer-tasten for å åpne en liste hvor du
kan velge rammestørrelse og ulike rammeplasseringer. Se
Rammealternativer, side 69.

Broderiinfo-tasten

Bruk venstre og høyre piltast for å velge sømmer trinn for
trinn i nummerert rekkefølge innenfor den valgte
sømmenyen.
Bruk piltastene (opp og ned) for å stille inn antall sting når du
syr i en knapp.
Piltastene brukes også ved programmering for å velge
sømmer/bokstaver innenfor programmet eller for å velge
bokstaver som skal settes inn i programmet.
I brodermodus brukes piltastene også til å plassere motivet i
broderområdet.

Trykk på denne tasten før du laster et motiv for å se
informasjon om motivstørrelse, antall farger og sting. Trykk
på denne tasten når et motiv er lastet inn i brodermodus for å
se motivnavn, antall farger, antall sting samt fargeblokklisten.
Se Informasjon om broderi, side 67.

SET-menyen (innstillingsmeny)
Trykk for å åpne menyen for maskininnstillinger. Utfør
endringer og valg ved hjelp av piltastene. Trykk én gang til for
å lukke SET-menyen. Les mer om innstillingene som angis i
SET-menyen på side 29.

Flytte farge for farge – og +
Bruk gå trinnvis farge for farge-tastene – og + i
broderimodus for å gå til det første stinget i forrige eller neste
farge.

Hjørnesjekk
Trykk på hjørnesjekk-tasten i brodermodus for å spore de fire
hjørnene i motivet. Hver gang du trykker på tasten, flyttes
rammen til ett av hjørnene. Se Hjørnesjekk, side 70.

Speilvending i lengden
Trykk for å speilvende den valgte sømmen i lengden. Hvis
tasten trykkes inn i symodus for sømprogrammer, speilvendes
hele sømprogrammet. Endringen vises på displayet, og det
vises et ikon som indikerer at speilvending i lengden er valgt.

Sømmeny / laste inn motiv

I brodermodus trykker du på denne tasten for å speilvende
det innlastede motivet i lengden. Det vises et ikon som
indikerer at speilvending i lengden er valgt.

Skriftmeny

Speilvending sideveis

Bytte til store bokstaver, små bokstaver eller
tall

Trykk for å speilvende den valgte sømmen sideveis. Hvis
rettsøm med venstre nålstilling er valgt, flyttes nålen fra
venstre til høyre symmetrisk over senterposisjonen når du
trykker på dette ikonet. Hvis tasten trykkes inn i symodus for
sømprogrammer, speilvendes hele sømprogrammet.
Endringen vises på displayet, og det vises et ikon som
indikerer at speilvending sideveis er valgt.

Trykk for å åpne sømvalgmenyen. Trykk når USB embroidery
stick er satt inn for å laste et motiv.

Trykk for å åpne skriftmenyen og velge en skrifttype.

Trykk for å bytte til store eller små bokstaver eller til tall når
du programmerer bokstaver.

Programmeringsmodus (PROG)
Trykk på PROG-tasten for å åpne programmeringsmodus.
Trykk på tasten én gang til for å gå ut av
programmeringsmodus.
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Lagre søm eller program

Exclusive SEWING ADVISOR™

Trykk for å lagre din egen personlig tilpassede søm eller
sømprogram.

Exclusive SEWING ADVISOR™-funksjonen stiller
automatisk inn egnet søm, stinglengde, stingbredde,
trådspenning og syhastighet for prosjektet. Sømmen vises på
displayet med anbefalinger for trykkfot, nål og trykkfotpress.
Trykk på ikonene for stoffet du bruker og syteknikken du
ønsker å sy (se Exclusive SEWING ADVISOR™, side 35).
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SET-menyen
I SET-menyen kan du endre forhåndsinnstillingene og utføre
manuelle justeringer i de automatiske funksjonene. Åpne
menyen ved å trykke på SET-menytasten (A) og velg
innstillingen du ønsker å justere ved hjelp av piltastene (opp
og ned) (B). Hvis du vil aktivere denne funksjonen, bruker du
OK-tasten for å sette et kryss i boksen. Hvis du vil avbryte
denne funksjonen, trykker du på OK-tasten igjen for å fjerne
krysset i boksen. Bruk høyre og venstre piltast (B) for å endre
nummerinnstillingene. Trykk en gang til på SET-menytasten
for å gå ut av SET-menyen.
Merk: Når verdien er satt til standardinnstilling, vil tallene være
svarte. Hvis du endrer verdien, vises tallene på svart bakgrunn.

Trådspenning
Maskinen stiller automatisk inn den beste trådspenningen for
sømmen og stoffet som er valgt. Bruk høyre og venstre
piltast for å justere trådspenningen.
I symodus påvirker endringene bare den valgte sømmen.
Hvis du velger en annen søm, eller hvis du velger samme
søm én gang til, settes verdien tilbake til standardverdi. I
brodermodus settes verdien tilbake til standardinnstillingen
når du laster inn et nytt motiv. Innstillingen tilbakestilles til
standardinnstillingen når maskinen slås av.

SET-menyen, symodus

FIX Auto (bare i symodus)
Bruk OK-tasten for å slå på eller av den automatiske FIXfunksjonen i begynnelsen av hver søm. Innstillingene dine er
lagret selv når maskinen slås av.

SET-menyen, symodus

Automatisk kutting av tråder (bare i
symodus)
Bruk OK-tasten for å slå på eller av automatisk kutting av
tråder etter enkelte sømmer, for eksempel ved ferdiggjøring
av et ettrinns-knapphull. Innstillingene dine er lagret selv når
maskinen slås av.

SET-menyen, symodus
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Automatisk stopp for å kutte tråden (bare i
brodermodus)
Når du begynner å brodere, stopper maskinen etter noen få
sting og ber deg om å kutte trådenden. Bruk OK-tasten for å
slå funksjonen på eller av.
Merk: Automatisk stopp for å kutte tråden-funksjonen er deaktivert
hvis du bruker fotregulatoren når du broderer.
SET-menyen, brodermodus

Tvillingnål
Hvis du bruker en tvillingnål, må du stille inn nålstørrelsen
for å begrense bredden på alle sømmene og forhindre at
nålen brekker. Aktiver eller deaktiver tvillingnålfunksjonen
med OK-tasten, og bruk høyre og venstre piltast for å angi
tvillingnålstørrelse. Innstillingene dine er lagret selv når
maskinen slås av. En dialogboks minner deg om innstillingen
når du slår på maskinen. Lukk dialogboksen ved å trykke
OK.

SET-menyen, symodus

Merk: Du kan ikke stille inn størrelsen på tvillingnålen hvis sikring
sømbreddefunksjonen er på. Du kan heller ikke slå på sikring
sømbreddefunksjonen hvis maskinen er programmert for tvillingnål.

Sikring sømbredde
Bruk OK-tasten for å slå på sikring sømbredde-funksjonen
når du bruker en stingplate for rettsøm eller en trykkfot for
rettsøm. Stingbredden begrenses til null for alle sømmer for å
forhindre skader på nålen, trykkfoten og stingplaten. Denne
innstillingen lagres når maskinen slås av. En dialogboks
minner deg om innstillingen når du slår på maskinen. Lukk
dialogboksen ved å trykke OK.

SET-menyen, symodus

Lydalarm
Slår av og på alle alarmer på maskinen. Standard innstilling er
på. Denne innstillingen lagres selv når maskinen slås av.

SET-menyen, symodus

Kontrast
Juster kontrasten på displayet ved hjelp av venstre og høyre
piltast. Verdien kan stilles inn på mellom -3 og 4 i trinn på 1.
Innstillingen lagres selv når maskinen slås av.

SET-menyen, symodus
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Språk
Bruk høyre og venstre piltast for å endre språket i alle tekster
på maskinen. Språkinnstillingen lagres selv når maskinen slås
av.

SET-menyen, symodus

Programvareversjon
Her kan du se hvilken programvareversjon som er lastet ned
på symaskinen.

SET-menyen, symodus
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3 Symodus
Symodus er den første visningen på displayet når du slår på
maskinen uten at broderenheten er koblet til. Her finner du
den grunnleggende informasjonen du trenger for å begynne å
sy. Her justerer du også innstillingene for sømmen din.
Rettsøm velges som standard.

Oversikt symodus
1. Anbefalt nål for det valgte stoffet, i dette tilfellet en
Universal nr. 80. Hvis "Str" vises, er stretchnål anbefalt.
2. Nummeret på den valgte sømmen.
3. Anbefalt trykkfot for den valgte sømmen og stoffet.
4. Fem nivåer for syhastighet. Reduser eller øk hastigheten
ved å trykke på Speed – eller Speed + (se Speed + og –,
side 26).
5. Stinglengde. Reduser eller øk stinglengden ved å trykke
på – eller + (A) (se Stinglengde/stingtetthet, side 37).
6. Nålstillingen vises i stedet for stingbredden når rettsøm
er valgt. Bytt nålstilling ved å trykke på – eller + (B) (se
Nålstilling, side 38)
7. Den valgte sømmen vises.
8. Stoffet og syteknikken som er valgt i Exclusive SEWING
ADVISOR™-funksjonen (se Exclusive SEWING
ADVISOR™, side 35).
9. Anbefalt trykkfotpress.
10. Trådspenning (se Trådspenning, side 29)
11. Tvillingnål, bredde 2,0 mm er angitt.
12. Viser at speilvending i lengden-funksjonen er aktivert.
13. Viser at speilvending sideveis-funksjonen er aktivert.
14. Stingbredde. Reduser eller øk stingbredden ved å trykke
på – eller + (B) (se Stingbredde, side 37). Når rettsøm er
valgt, vises nålstilling i stedet for stingbredde.
15. Det anbefales at du bruker stabilisering under stoffet.
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16. Anbefaling om å fjerne trykkfoten når du syr i knapper.
17. En anbefaling om å senke transportørene vises når du
har valgt å sy i knapper.
18. Det anbefales at du bruker multifunksjonsverktøyet/
løftebrikken (valgfritt tilbehør, art.nr. 4131056–01) ved
isying av knapper.
19. Still inn antall sting som skal sys på knappen ved å trykke
på piltastene (opp og ned) (C).

20. Stingtetthet vises i stedet for stinglengde når plattsøm,
knapphull, regels eller stoppesøm er valgt. Reduser eller
øk stingtettheten ved å trykke på – og + for stinglengde
(A).
21. Anbefaling for knapphull med innleggstråd. Når du syr
knapphull i elastiske stoffer, anbefaler vi at du bruker
innleggstråd for å oppnå bedre holdbarhet, se Knapphull
med innleggstråd (elastiske stoffer), side 53.

22. Forlengelse vises i stedet for stingtetthet hvis alternativ
visning-tasten trykkes inn når en plattsøm er valgt.
Reduser eller øk forlengelsen ved å trykke på – eller +
(A).
23. Det anbefales at du bruker selvklebende glideplater (se
Trykkføtter, side 9).
24. Når du syr et stoppe- eller regelsprogram, vises
bakoversømsikonet for å varsle deg om at du må trykke
på reverstasten når stoppesømmen eller regelsen er sydd i
ønsket lengde.
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Velge en søm
Trykk på sømmeny-tasten (D) for å velge en sømmeny. Bruk
piltastene for å velge meny:
1. Nyttesømmer
2. Quiltesømmer
3. Sateng- og oldemorssømmer
4. Dekorative sømmer
5. Lagret søm eller program
Sømmene vises på undersiden av lokket på maskinen, med
menynumrene til venstre og sømnumrene i menyene i
midten.
Når du har valgt meny, trykker du på nummeret for sømmen
du vil bruke ved hjelp av sømvalgstastene, eller trykk på OK,
så velges den første sømmen i den valgte menyen (søm nr.
10). Trykk på sømmeny-tasten én gang til for å lukke
valgmenyen uten å foreta et valg.
Søm nr. 0-9 er de samme i alle sømmenyene. Hvis du trykker
på en av sømvalgtastene én gang, velger du den aktuelle
sømmen direkte, uavhengig av valgt sømmeny.
Hvis du taster inn to tall i rask rekkefølge, kan du velge en
søm fra 10 og oppover fra den valgte sømmenyen. Hvis
sømnummeret ikke finnes på menyen, hører du et pip og
sømmen som tilsvarer det første nummeret du tastet inn, blir
valgt.
Valgt sømmeny, søm og sømnummer vises på displayet i
symodus. Hvis du vil velge en annen søm i samme meny,
trykker du på sømnummeret eller bruker venstre og høyre
piltast for å hoppe fra søm til søm i nummerert rekkefølge.
Hvis du vil velge en søm i en annen meny, må du først bytte
sømmeny og deretter velge søm.

Velge en skrifttype
Trykk på skriftmeny-tasten (E) for å åpne skriftmenyen på
displayet. Bruk piltastene for å velge skrifttype:
Blokkbokstaver eller kyrillisk alfabet.
Trykk OK. Dette åpner automatisk modus for å
programmere bokstaver, se Tilføye bokstaver, side 41.
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Exclusive SEWING ADVISOR™
Symaskinen har HUSQVARNA VIKING® Exclusive
SEWING ADVISOR™-funksjonen. Exclusive SEWING
ADVISOR™-funksjonen stiller automatisk inn egnet søm,
stinglengde, stingbredde og trådspenning for prosjektet.
Sømmen vises på displayet med anbefalt trykkfot,
trykkfotpress og nål.
Trykk på tastene for å velge ønsket stofftype og syteknikk.
Merk: Hvis du velger en uegnet kombinasjon (for eksempel ikkeelastisk, tynt – usynlig faldsøm), piper maskinen og teknikken velges
ikke.

Velge stoff
Ikke-elastisk (vevd) eller elastisk (strikket)
Forskjellen mellom vevde og strikkede stoffer er trådenes
sammenføyning. Vevde stoffer er laget av to trådsystemer,
varpen på langs og veften på tvers, som danner rette vinkler.
Et strikket stoff er laget av ett trådsystem som er flettet
sammen. Dette stoffet er vanligvis elastisk.
Som en generell regel skal man velge "ikke-elastisk" for faste
kvaliteter uten elastikk, og "elastisk" for stoffer som er
elastiske.
A. Ikke-elastisk, tynt: Chiffon, organsa, batist, chinz, crêpe
de chine osv.
B. Ikke-elastisk, mellomtykt: Lerretsvev, vattert stoff,
crêpe, bomullsstoff, fløyel osv.

Ikke-elastisk stoff

Elastiske (strikkede) stoffer

C. Ikke-elastisk, kraftig: Denim, tweed, kanvas, frotté osv.
D. Elastisk, tynt: Trikot, tynn jersey osv.
E. Elastisk, mellomtykt: Tykk ull, dobbeljersey, velur,
trikot osv.
F. Elastisk, tykt: Tykk ull, fleece osv.
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Skinn og plast
Skinn er dyrehud der pelsen er fjernet. Skinn kan være glatt
eller semsket, og er litt elastisk.
Plast er et syntetisk materiale som ofte har vevd stoff på
vrangen. Plast kan være glatt eller mønstret, og enkelte
plastkvaliteter er elastiske.
G. Skinn og plast: Semsket skinn og lær, plast, imitert skinn
og imitert semsket skinn.
Når dette alternativet er valgt, anbefales bruk av NonStick glidefot H (valgfritt tilbehør, art.nr. 4127961-45) til
nyttesømmer. Til pyntesømmer og knapphull anbefaler
Exclusive SEWING ADVISOR™-funksjonen bruk av
selvklebende glideplater (se Selvfestende glideplate, side
9).

Syteknikker
1. Søm: syr sammen to stykker stoff.
2. Kaste over: kaster over stoffkantene for å hindre at de
frynser seg, og for å få dem til å ligge flatt.
3. Sy sammen / kaste over: syr sømmen og kaster over
kanten samtidig.
4. Tråkling: en midlertidig søm for å sy sammen plagg,
samt til rynking og merking. Exclusive SEWING
ADVISOR™-funksjonen stiller automatisk inn en lang
stinglengde og reduserer spenningen, slik at trådene lett
kan fjernes eller trekkes sammen og rynkes.
5. Usynlig faldsøm: lager en usynlig søm på klesplagg.
Anbefales ikke for tynne stoffer eller for skinn/plast.
6. Faldsøm: velger den mest synlige eller øverste
faldsømmen for stofftype og vekt.
7. Knapphull: Exclusive SEWING ADVISOR™funksjonen velger det knapphullet som passer best for
stoffet du arbeider med.
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Skinn

Plast

Søminnstillinger
Maskinen stiller automatisk inn de beste innstillingene for
den valgte sømmen. Innstillingene vises på displayet. Du kan
gjøre dine egne justeringer i den valgte sømmen ved hjelp av
tastene for + og – under innstillingene.
Innstillingene påvirker bare sømmen som er valgt.
Innstillingene du endret vil gå tilbake til standard når du
velger en ny søm. Innstillingene du endret, lagres ikke
automatisk når du slår symaskinen av. Du kan lagre den
justerte sømmen i maskinminnet, se Lagre en søm eller et
program, side 44.
Merk: Når verdien for stinglengde/stingbredde/stingenes tetthet eller
nålstillingen er satt til standardinnstilling, vil tallene være svarte. Hvis
du endrer verdien, vises tallene på svart bakgrunn. Dersom du prøver å
overskride minimums- eller maksimumsinnstillingene, vil du høre en
varsellyd.

1. Stinglengde
2. Stingbredde

Stinglengde/stingtetthet
Øk eller reduser stinglengden ved hjelp av tastene for + og –
(A).
Når en plattsøm, stoppesøm, regels eller knapphull er valgt,
endres ikonet for å vise at stingtetthet er aktivert i stedet for
stinglengde. Bruk tastene + og – for å endre stingtettheten.

Stinglengde – / standard stinglengde / stinglengde +

Merk: Dette brukes ofte med spesialtråd og hvis du ønsker en mindre
tett plattsøm.

3. Stingtetthet

Stingtetthet – / standard stingtetthet / stingtetthet +

Stingbredde
Øk eller reduser stingbredden ved hjelp av tastene for + og –
(B).
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Forlengelse
Forlengelse brukes til å forlenge plattsøm. Hele sømmen vil
bli lenger, men tettheten er den samme. Når en plattsøm er
valgt, trykker du på alternativ visning-tasten (C) for å vise
innstillingen for forlengelse. Bruk tastene for + og – (A) for å
endre innstillingen. Hvis forlengelsesfunksjonen ikke er
tilgjengelig for den valgte sømmen, høres en varsellyd når du
trykker på alternativ visning-tasten, og ikonet endres ikke.

4. Forlengelse

Forlengelse x1 / forlengelse x2

Nålstilling
Nålstillingen vises på displayet i stedet for stingbredden når
rettsøm er valgt. Tastene for + og – (B) brukes til å flytte
nålen til venstre eller høyre i 29 stillinger.

5. Nålstilling

Speilvending
Speilvending i lengden
Trykk på denne tasten (A) for å speilvende den valgte
sømmen i lengden. Hvis tasten trykkes inn i utsyingsmodus
for sømprogrammer, speilvendes hele sømprogrammet.
Endringen vises på displayet, og det vises et ikon som
indikerer at speilvending i lengden er aktivert.
Merk: Hvis en søm ikke kan speilvendes, hører du en pipelyd når du
trykker på speilvending i lengden-tasten.

Speilvending sideveis
Trykk på denne tasten (B) for å speilvende den valgte
sømmen sideveis. Hvis tasten trykkes inn når rettsøm med
venstre nålstilling er valgt, endres nålstillingen fra venstre til
høyre. Hvis tasten trykkes inn i utsyingsmodus for
sømprogrammer, speilvendes hele sømprogrammet.
Endringen vises på displayet, og det vises et ikon som
indikerer at speilvending sideveis er aktivert.
Merk: Hvis en søm ikke kan speilvendes, hører du en pipelyd når du
trykker på speilvending sideveis-tasten.
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Dialogboksmeldinger for sying
Hev nålen
Enkelte funksjoner kan kun brukes når nålen hevet.
Dialogboksmeldingen vises når du prøver å bruke disse
funksjonene mens nålen er senket. Hev nålen og trykk på
OK-tasten for å lukke dialogboksmeldingen.

Senk trykkfoten
Maskinen syr ikke hvis trykkfoten er hevet. Senk trykkfoten
og trykk på OK-tasten for å lukke dialogboksmeldingen.

Maskinen er programmert for tvillingnål
Når du har programmert maskinen for tvillingnål i SETmenyen, vises en dialogboks for å minne deg på innstillingen
når du slår på maskinen. Trykk på OK-tasten for å lukke
dialogboksen.

Begrenset stingbredde for tvillingnål
Denne meldingen vises når maskinen er programmert for
tvillingnål og du forsøker å justere stingbredden mer enn det
som er mulig med tvillingnålen. Lukk dialogboksen ved å
trykke på OK-tasten.

Denne sømmen kan ikke sys med tvillingnål
Denne meldingen vises når maskinen er programmert for
tvillingnål og du velger en søm som ikke kan syes med
tvillingnål. Trykk på OK-tasten for å lukke dialogboksen.

Maskinen er programmert for rettsøm
Denne meldingen vises når sikring sømbredde er aktivert og
du slår på maskinen eller forsøker å justere stingbredden eller
sømplasseringen. Lukk dialogboksen ved å trykke på OKtasten.
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Denne sømmen kan ikke sys når sikring sømbredde er på
Denne meldingen vises når maskinen er programmert for
sikring sømbredde og du velger en søm som er bredere enn 0
mm.

Fjern eventuelle tråder fra undersiden av stingplaten og i området rundt spolen
Når denne dialogboksen vises, må du fjerne tråd og støv som
ligger under stingplaten, slik at kuttefunksjonen fungerer som
den skal. Lukk dialogboksen ved å trykke på OK-tasten.

Kontroller overtråden
Maskinen stopper automatisk dersom overtråden har tatt
slutt eller ryker. Træ i overtråden igjen og lukk dialogboksen
ved å trykke på OK-tasten.

Maskinen trenger en pause
Hvis du syr på svært kraftig stoff, eller hvis maskinen
blokkeres under syingen, kan hovedmotoren overbelastes.
Dialogboksmeldingen lukkes når hovedmotoren og
strømforsyningen er sikker.

Overskrive?
Hvis det allerede er lagret en søm eller et program i
maskinminnet når du trykker på lagre-tasten, blir du spurt
om du ønsker å overskrive sømmen/sømprogrammet du har
lagret tidligere, med det nye. Velg ja eller nei med piltastene,
og trykk på OK-tasten.
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4 Programmere
Programmeringsfunksjonen på maskinen gjør det mulig å
lage en søm med dine egne, personlige innstillinger og å
kombinere sømmer og bokstaver i sømprogrammer. Du kan
tilføye opptil 60 sømmer og bokstaver i samme program.
Lagre din egen søm eller sømprogram i maskinminnet, og
hent det frem når du vil.
Alle sømmene i symaskinen er programmerbare, med unntak
av knapphull, stoppesømmer, isying av knapper og regels.

Lage et sømprogram
1. Trykk på programmodus-tasten (D) for å åpne
programmodus.
2. Sømmenyen som sist ble valgt, beholdes når du går inn i
programmodus. Hvis du vil bytte sømmeny, trykker du
på sømmenytasten (A) og velger en annen sømmeny ved
hjelp av piltastene.
Programmodus
3. Tast inn nummeret på sømmen du vil bruke. Sømmen
vises i programmeringsmodus..
4. Tast inn nummeret på neste søm, som vil vises til høyre
for sømmen som ble tastet inn forrige gang.
Merk: Tallet ovenfor sømprogrammet, på venstre side av displayet, er
nummeret på den valgte sømmen. To numre vises ovenfor
sømprogrammet midt på displayet. Det første nummeret er den valgte
sømmens plassering i programmet. Det andre nummeret, i parentes, er
antall sømmer i programmet.

Tilføye bokstaver
5. Trykk på skriftmenytasten (B). Bruk piltastene for å velge
skrifttype, og trykk OK. Maskinen viser alfabetet med
store bokstaver i programmeringsmodus.
6. Bruk piltastene for å velge bokstav, og trykk på OK for å
tilføye bokstaven i programmet.
7. Trykk på Shift-tasten (C) for å bytte til små bokstaver
eller tall.

Programmering av bokstaver
Både små og store bokstaver sys med 7 mm stingbredde.
Hvis noen bokstaver går under den nederste linjen i
programmet (f.eks. j, p, y), reduseres høyden på de store
bokstavene.
All tekst som skal sys ut på samme prosjekt, bør være i
samme program, slik at bokstavene sys ut i samme høyde.
Et navn og en adresse bør for eksempel være i samme
program, med en STOPP etter navnet.

Over: "Husqvarna" og "VIKING" er programmert hver for seg.
Under: "Husqvarna" og "VIKING" er sydd i samme program.
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Legge til sømmer eller bokstaver i
andre posisjoner
Hvis du vil tilføye en søm eller en bokstav med en annen
plassering i programmet, flytter du markøren ved hjelp av
piltastene. Sømmen eller bokstaven settes inn til høyre for
markøren.
Merk: Når du programmerer bokstaver, må du trykke på piltast ned
for å aktivere markøren i sømprogrammet i stedet for i alfabetet.

Tilføye samme søm flere ganger
Hvis du ønsker å tilføye samme søm flere ganger i en rekke,
kan du bare trykke OK-tasten rett etter at den første
sømmen er satt inn. Den samme sømmen settes inn hver
gang du trykker på OK.
Du kan også flytte markøren for å velge en annen søm eller
trykke på OK-tasten. Sømmen som er valgt, settes inn én
gang til til høyre for den valgte sømmen.

Slette sømmer eller bokstaver
Hvis du vil slette en søm i programmet, velger du sømmen
med markøren ved å trykke på piltastene og slettetasten (A).
Hvis du vil slette hele programmet, flytter du markøren til
venstre for den første posisjonen og trykker på slettetasten,
eller trykk og hold inne slettetasten på et hvilket som helst
sted i sømprogrammet. En dialogboks ber deg om å bekrefte
slettingen. Velg ja eller nei med piltastene, og trykk OK.

Legge til kommandoer
Kommandoene FIKS og STOPP kan legges til programmet.
Hver kommando opptar én minneplass i programmet.
Merk: Hvis FIX Auto er aktivert på maskinen, trenger du ikke å
tilføye FIX i begynnelsen av programmet.

Sette sammen to sømprogrammer til
ett program
I programmeringsmodus kan du tilføye et tidligere lagret
program i et nytt program. Trykk på sømmenytasten og velg
hjertesymbolet (lagret søm eller program). Trykk på OK. Da
settes programmet inn i programmeringsmodus til høyre for
markøren.
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Justere en enkeltsøm eller -bokstav
Hvis du vil justere innstillingene for en enkelt søm i et
program, må du velge sømmen i programmeringsmodus. Du
kan justere stingbredde og -lengde, tetthet eller nålstilling, og
du kan speilvende sømmen. Innstillingene for den valgte
sømmen vises på displayet. Trykk på alternativ visning-tasten
for å veksle mellom ulike innstillinger.

Justere hele sømprogrammet
Justeringer som påvirker hele programmet og ikke bare
enkeltsømmer, utføres i symodus. Trykk på programmodustasten, Start/Stop-tasten eller trå på fotregulatoren for å
forlate programmeringsmodus og bytte til symodus. I
symodus kan du justere bredden og lengden og speilvende
hele programmet.
Det er et par ting du må vite når du skal justere
sømprogrammet i symodus:
Justeringene du gjør i programmet i symodus kan lagres i
maskinminnet. Du kan imidlertid ikke ta disse justeringene
med tilbake til programmeringsmodus. Hvis du har foretatt
justeringer i symodus og trykker PROG-tasten for å gå
tilbake til programmeringsmodus, vil disse justeringene bli
slettet. Dette vil også skje hvis du laster ned et lagret program
fra maskinminnet til programmeringsmodus.

Sy ut sømprogrammet
Når du er ferdig med programmet ditt, trykker du på lagretasten for å lagre eller, hvis du fremdeles er i
programmeringsmodus, kan du trykke på PROG-tasten eller
Start/Stop-tasten, eller trå på fotregulatoren for å bytte til
symodus.
Når du er i symodus og trykker på fotregulatoren, vil
maskinen sy ut sømprogrammet ditt. Programmet sys helt ut
hvis du ikke har programmert en STOP-kommando. Trykk
på STOPP-tasten for å sy sømprogrammet kun en gang.

Symodus

Du kan begynne å sy i en hvilken som helst søm i
programmet. Bruk venstre og høyre piltast for å gå gjennom
programmet i symodus.

Symaskinminnet
Du kan lagre og hente frem igjen sømprogrammet eller
favorittsømmen din med personlige innstillinger fra
symaskinminnet.
Minnet har plass til maksimalt 60 sømmer.
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Lagre en søm eller et program
Trykk på lagre-tasten (A) i programmerings- eller symodus.
Hvis minnet ikke er tomt, vil en dialogboksmelding spørre
deg om du ønsker å slette tidligere lagret søm/program og
lagre den/det nye. Velg ja eller nei med piltastene, og trykk
på OK-tasten.
En dialogboksmelding bekrefter at programmet eller
sømmen er lagret.

Laste inn en lagret søm eller program
Hvis du vil laste inn en søm eller et sømprogram som er
lagret i symaskinminnet, trykker du på sømmenytasten og
velger hjertesymbolet (lagret søm eller program). Sømmen/
programmet vises i symodus og er klar til å bli sydd.
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Dialogboksmeldinger for
programmering
Sømmen kan ikke programmeres
Denne meldingen vises hvis du prøver å programmere eller
tilføye knapphull, regels, stoppesøm eller sømmen for å sy i
knapp, til et program. Alle sømmene på maskinen med
unntak av disse, kan programmeres. Lukk dialogboksen ved å
trykke på OK-tasten.

Sømmen kan ikke lagres
Denne meldingen vises hvis du prøver å lagre knapphull,
regels, stoppesøm eller sømmen for å sy i knapp, i
symaskinminnet. Alle sømmene på maskinen kan lagres, med
unntak av disse. Lukk dialogboksen ved å trykke på OKtasten.

Programmet er for stort til å tilføye flere sømmer
Denne meldingen vises hvis du prøver å tilføye mer enn 60
sømmer eller bokstaver i programmet. Lukk dialogboksen
ved å trykke på OK-tasten.
Merk: Hvis du tilføyer en FIX eller STOPP til programmet, vil hver
enkelt av disse bruke én minneplass hver i programmet.

Slette program?
Denne dialogboksmeldingen ber deg om å bekrefte når du
har valgt å slette et helt program i programmeringsmodus.
Velg ja eller nei med piltastene, og trykk OK.

Overskrive?
Hvis det allerede er lagret en søm eller et program i
maskinminnet når du trykker på lagre-tasten, blir du spurt
om du ønsker å overskrive sømmen/sømprogrammet du har
lagret tidligere, med det nye. Velg ja eller nei med piltastene,
og trykk på OK-tasten.

Kombinasjonen av kommandoer er feil
Hvis du programmerer sømmer eller bokstaver og prøver å
sette inn en STOP- eller FIX-kommando i et sømprogram i
en rekkefølge som ikke er tillatt, vises denne meldingen. Lukk
dialogboksen ved å trykke på OK-tasten.
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5 Syteknikker
Søm
En søm syr sammen to stoffdeler med et sømmonn som
vanligvis vil bli presset ut. I de fleste tilfeller vil du kaste over
kantene før du begynner å sy. Sømmer i elastiske stoffer må
tøye seg sammen med stoffet. Den elastiske sømmen lager en
søm som tøyer seg, og som egner seg til å sy sammen
elastiske stoffer.
Stoff: Ikke-elastisk medium, delt i to.
Velg: Ikke-elastisk, medium og syteknikk. (Exclusive
SEWING ADVISOR™-funksjonen velger en rettsøm.)
Bruk: Trykkfot A og nål nr. 80, som anbefalt
Still inn: trykkfotpresset til N, som anbefalt.
Sy:
• Legg stoffstykkene sammen rette mot rette. Plasser stoffet
i riktig stilling under trykkfoten. Plasser kantene på stoffet
ved hjelp av sømguiden, slik at du får et sømmonn på 15
mm.
Rettsøm

• Senk trykkfoten.
• Sy en søm. Trykk på kuttefunksjon-tasten når sømmen er
ferdig sydd. Maskinen kutter over- og undertråden.
• Hev trykkfoten og fjern syprosjektet.
Tips: Rettsøm kan også brukes til stikninger. Ønsker du mer synlige
stikninger, forlenger du stingene og bruker kraftigere tråd og større
nålstørrelse.
Stoff: Elastisk tynt, delt i to.
Velg: Elastisk tynt og syteknikk. (Exclusive SEWING
ADVISOR™-funksjonen velger en elastisk søm.)
Bruk: Trykkfot A og stretchnål nr. 75, som anbefalt.
Still inn: trykkfotpresset til 2, som anbefalt.
Sy:
• Legg stoffstykkene sammen rette mot rette. Plasser stoffet
i riktig stilling under trykkfoten. Plasser kanten på stoffet
ved hjelp av sømguiden på 3/8″ (10 mm), slik at du får et
sømmonn på 5/8″ (15 mm).
• Senk trykkfoten.
• Sy en søm. Trykk på kuttefunksjon-tasten når sømmen er
ferdig sydd. Maskinen kutter over- og undertråden.
• Hev trykkfoten og fjern syprosjektet.

Stretch stitch
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Overlock
Kast over stoffkantene for å hindre at de frynser seg, og for å
få dem til å ligge flatt. Det er enklere å kaste over før stoffet
sys sammen. Trykkfot J anbefales for lette og medium stoffer
for å hindre at kanten drar seg sammen. Trykkfot B brukes til
kraftige stoffer. Exclusive SEWING ADVISOR™funksjonen vil velge den beste lengden og bredden på
stingene til det valgte stoffet og anbefale trykkfot og nål.
Stoff: Ikke-elastisk medium.
Velg: Ikke-elastisk medium og overlock-teknikk. (Exclusive
SEWING ADVISOR™-funksjonen velger en tretrinns
sikksakksøm.)
Bruk: Trykkfot J og nål nr. 80, som anbefalt
Still inn: trykkfotpresset til N, som anbefalt.
Plasser kanten på et enkelt stoffstykke under trykkfoten J
med trådguiden kant i kant med stoffet. En trestings
sikksakksøm syr over trådguiden slik at stoffet ikke drar seg
sammen.
Sy:
• Senk trykkfoten.
• Kast over alle kanter på stoffet.
• Trykk på kuttefunksjon-tasten når sømmen er ferdig sydd.
Maskinen kutter over- og undertråden.
• Hev trykkfoten og fjern syprosjektet.
Merk: Det er ikke nødvendig å kaste over skinn eller plast da disse
stoffene ikke frynser seg. Exclusive SEWING ADVISOR™funksjonen lar deg imidlertid gjøre det hvis det er ønskelig. Velg skinn/
plast og overlock-teknikk. (Exclusive SEWING ADVISOR™funksjonen velger en sikksakksøm.)
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Sy sammen / kaste over
Sy sammen / kaste over syr sømmen og kaster over alle
kantene samtidig. Det finnes en rekke ulike sy sammen /
kaste over-sømmer på maskinen. Exclusive SEWING
ADVISOR™-funksjonen velger den sømmen som er best
for stoffet, og foretar alle justeringene automatisk.
Stoff: Elastisk tynt, delt i to.
Velg: Elastisk tynt og søm/overlock-teknikk på Exclusive
SEWING ADVISOR™-funksjonen.
Bruk: Trykkfot J og stretchnål nr. 75, som anbefalt.
Still inn: trykkfotpresset til 2, som anbefalt.
Sy:
• Legg stoffstykkene sammen rette mot rette. Legg stoffet
på plass under trykkfoten med trådguiden på foten langs
kanten på stoffet.
• Senk trykkfoten.
• Sy sammen / kaste over langs kanten. Trykk på
kuttefunksjon-tasten når sømmen er ferdig sydd.
Maskinen kutter over- og undertråden.
• Hev trykkfoten og fjern syprosjektet.
Gjenta sy sammen / kaste over-teknikken på elastiske, tykke
stoffer og på ikke-elastiske, tykke stoffer. Exclusive
SEWING ADVISOR™-funksjonen velger egnet søm,
stinglengde, stingbredde og trådspenning for hver stofftype.
Følg anbefalingene som blir gitt på displayet.

Venstre: Tykt elastisk stoff og sy sammen / kaste over. Høyre: Tykt
ikke elastisk stoff og sy sammen / kaste over.

Tråkle
En midlertidig søm for å sy sammen plagg samt til rynking
og merking.
Exclusive SEWING ADVISOR™-funksjonen stiller
automatisk inn en lang stinglengde og reduserer spenningen,
slik at trådene lett kan fjernes eller trekkes sammen og
rynkes.
Stoff: Alle typer stoff.
Velg: Stoffet du bruker og tråkleteknikk. (Exclusive
SEWING ADVISOR™-funksjonen velger tråklesøm.)
Bruk: Trykkfot A, B eller H (valgfritt tilbehør, art.nr.
4127961-45) og nålen som er anbefalt for stoffet.
Still inn: trykkfotpresset som anbefalt for stoffet.
Sy:

48

5 Syteknikker

• Legg stoffstykkene sammen rette mot rette. Plasser stoffet
i riktig stilling under trykkfoten med ⅝″ (15 mm)
sømmonn.
• Senk trykkfoten.
• Sy langs sømlinjen.
• Hev trykkfoten og fjern syprosjektet.
• Dra i undertråden for å fjerne stingene.

Usynlig faldsøm
Denne sømmen lager en usynlig søm i kanten på en brett.
Det finnes to typer usynlig faldsøm, den ene anbefales for
medium til kraftig ikke-elastisk stoff, den andre til elastisk
stoff.
Stoff: Elastisk medium/kraftig eller ikke-elastisk medium/
kraftig.
Velg: Stoffet du bruker og usynlig faldsømteknikk.
Bruk: Usynlig faldsømfot D og nålen som anbefales for
stoffet du skal sy.
Still inn: trykkfotpresset som anbefalt for stoffet.
Sy:
• Brett stoffet som vist på bildet. Påse at den brettede
kanten på stoffet følger innsiden av høyre tå på usynlig
faldsømfot D.
• Senk trykkfoten.
• Nålen skal så vidt med det lange stinget, ta tak i kanten av
det brettede stoffet. Stingbredden justeres ved behov slik
at nålen akkurat "treffer" bretten.
• Sy den usynlige faldsømmen. Trykk på kuttefunksjontasten når sømmen er ferdig sydd. Maskinen kutter overog undertråden.
• Hev trykkfoten og fjern syprosjektet.
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Fald
Faldsømteknikken på Exclusive SEWING ADVISOR™funksjonen vil velge synlig søm eller stikninger, alt etter hva
som passer best for det stoffet du har valgt. For ikke-elastisk
stoff og skinn og plast velges en rettsøm. For elastiske
materialer velges elastisk søm.

Jeansfald
Når du syr over sømmer i ekstra kraftig stoff eller en
jeansfald, kan det skje at trykkfoten vippes når maskinen syr
over sømmen. Bruk multifunksjonsverktøyet (valgfritt
tilbehør, art.nr. 4131056-01) for å balansere høyden på
trykkfoten mens du syr.
Stoff: Jeansstoff.
Velg: Ikke-elastisk, kraftig og faldsømsteknikk.
Bruk: Trykkfot B, som anbefalt, og nål nr. 90.
Still inn: trykkfotpresset til N, som anbefalt.
Sy:
Trykk på nålstopp oppe/nede for å velge nålstilling nede.
Start med å sy den nederste faldsømmen på eller ved midten
bak. Når du er nær sidesømmen, stopper du syingen.
Maskinen stopper med nålen i stoffet. Hev trykkfoten. Sett
inn multifunksjonsverktøyet på baksiden.
Begge sidene av multifunksjonsverktøyet er hevet. Bruk den
siden som passer best til tykkelsen på sømmen. Senk
trykkfoten og fortsett å sy langsomt over den tykke sømmen.
Stopp syingen igjen like foran sømmen (merk deg hvor lavt
nålen står i stoffet). Fjern multifunksjonsverktøyet og sett det
inn under trykkfoten forfra.
Sy noen få sting til hele trykkfoten har gått over sømmen og
hviler på multifunksjonsverktøyet. Stopp syingen en gang til.
Hev trykkfoten med nålen i stoffet. Fjern
multifunksjonsverktøyet. Fortsett å sy faldsømmen.

Elastisk faldsøm
Velg elastisk medium, og Exclusive SEWING ADVISOR™funksjonen velger flatlocksøm. Følg anbefalingene som blir
gitt på displayet.
Brett en fald på vrangen, og sy med flatlocksøm på rettsiden.
Klipp bort overflødig stoff. Denne teknikken kan også
brukes til beltestropper.

Flatlocksøm til faldsøm på elastisk stoff og til beltestropper.
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Sy knapphull
Knapphullene på symaskinen er spesielt tilpasset ulike typer
stoffer og plagg. Lær mer om ulike typer knapphull og når du
skal bruke dem ved å se gjennom sømtabellen i
oversiktskapittelet.
Exclusive SEWING ADVISOR™-funksjonen velger det
knapphullet og de søminnstillingene som passer best til
stoffet du syr med. Bruk mellomlegg og/eller stabilisering
der hvor knapphullene skal syes.

Ett-trinns knapphull
Merk: Prøvesy alltid et knapphull på en stoffrest.
1. Marker plasseringen av knapphullet på syprosjektet.
2. Fest ettrinns-knapphullsfot C og dra ut
knappholderplaten (A). Sett inn knappen. Knappen
avgjør lengden på knapphullet.
3. Påse at tråden føres gjennom hullet i trykkfoten og
plasseres under foten.
4. Legg syprosjektet under trykkfoten slik at markeringen på
stoffet er justert etter midten på knapphullsfoten.
5. Senk knapphullsspaken (B) helt ned.
Merk: Maskinen begynner ikke å sy dersom knapphullsspaken
ikke er senket helt ned, eller hvis knapphullsfotens ramme ikke er
ført helt til fremste posisjon.
6. Hold fast i enden av overtråden og begynn å sy.
Knapphullene sys fra fronten av trykkfoten og bakover.
7. Når maskinen har sydd knapphullet, hever du trykkfoten.
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Manuelt knapphull
Hvis du vil sy knapphull som er lenger enn 25 mm, bruker du
fot til manuelt knapphull C.
1. Senk knapphullsspaken og trykkfoten. Trykk på Start/
Stop-knappen eller fotregulatoren for å begynne å sy,
samtidig som du skyver knapphullsspaken bort fra deg til
maskinen begynner å sy en rettsøm bakover. Sy til du har
nådd ønsket lengde på knapphullet.
2. Dra knapphullsspaken mot deg til maskinen begynner å
sy den første stolpen fremover.
3. Når stolpesømmen har nådd ønsket lengde, skyver du
knapphullsspaken bort fra deg til maskinen begynner å sy
en rettsøm bakover.
4. Dra knapphullsspaken mot deg til maskinen begynner å
sy den første regelsen og den andre stolpen fremover.
5. Når stolpene er like lange, skyver du knapphullsspaken
bort fra deg til maskinen begynner å sy regelsen.
Maskinen syr noen festesting og stopper automatisk.
Maskinen kutter over- og undertråden og hever nålen.
Sysekvensene er ulike, avhengig av hvilken knapphullsstil du
har valgt. Se illustrasjonen.

Sysekvenser for knapphullssømmene 0 og 1:24–1:29.
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Knapphull med innleggstråd (elastiske
stoffer)
Når du syr knapphull i elastiske stoffer, anbefaler vi at du
bruker innleggstråd for at knapphullet skal bli mer stabilt og
for å unngå at knapphullet tøyes ut.
1. Lag en løkke av tykk tråd eller perlegarn over
metallstangen som stikker ut midt bak på fot til manuelt
knapphull eller over plaststangen på ettrinnsknapphullsfoten. Dra trådendene under trykkfoten og
fremover, og fest dem rundt tappen foran på foten.
2. Sy et knapphull. Knapphullstolpene i plattsøm sys over
tråden.
3. Når knapphullet er ferdig, løfter du tråden av tappen og
drar ut det som er løst.
4. Kryss tråden foran nålen og træ trådendene på en stor
nål, trekk dem ut på vrangen og knytt endene før du
klipper av overflødig tråd.
5. Bruk sømspretteren, og åpne knapphullet forsiktig.
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Sy i knapper
Med maskinen kan du raskt og enkelt sy i knapper og
trykklåser.
Velg stoffet du bruker og sømmen for å sy i knapper, nr.
1:09.
1. Fjern trykkfoten og senk transportørene.
2. Legg stoffet, multifunksjonsverktøyet (valgfritt tilbehør,
art.nr. 4131056-01) og knappen under trykkfotstangen
slik at nålen går ned i hullene på knappen. Kontroller
nålesvingen ved å trykke på speilvending sideveis-tasten
for å forsikre deg om at nålen ikke treffer knappen. Før
nålen ned i hullene på knappen med håndhjulet for å få
bekreftet at knappen er plassert korrekt.
Tips: Når du bruker multifunksjonsverktøyet, sys knappen fast til
stoffet med en hals. Hvis du syr uten multifunksjonsverktøyet, sys
knappen fast til stoffet uten avstand.
Tips: Du kan også bruke en trykkfot for å sy på knapper (art.nr.
412934545), som kan kjøpes separat hos en autorisert
HUSQVARNA VIKING®-forhandler i nærheten.
Merk: Den anbefalte bredden på 3,0 er innstilt for de fleste knapper.
Hvis du syr i en veldig liten knapp eller en stor kåpeknapp, reduser (–)
eller øk (+) stingbredden helt til nålen treffer i hullene i knappen.
3. Still inn antall sting som skal sys på knappen (A) ved å
trykke på piltastene (opp og ned). Seks til åtte sting er
vanlig.
4. Tråkk på fotregulatoren. Symaskinen syr det antallet sting
som er programmert på displayet, fester tråden og
stopper.
5. Hev transportørene når knappen er festet.
Tips: Legg den tynne enden av multifunksjonsverktøyet under knappen
når du syr i tynne stoffer. Bruk den tykke enden til kraftigere stoffer.
Hold den på plass på stoffet med gjennomsiktig tape.
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Sy i glidelås
Glidelåsfot E kan settes på slik at den enten kommer til
høyre eller til venstre for nålen, noe som gjør det enkelt å sy
begge sider av glidelåsen. Bytt plasseringen av glidelåsfoten
for å sy den andre siden av glidelåsen.
Flytt nålstillingen så langt til venstre eller så langt til høyre
som mulig for å sy nærme glidelåstennene eller tråden.

Glidelås
1. Sy de to stoffene med rettsiden mot hverandre langs det
⅝″ (15 mm) store sømmonnet. Stopp ved åpningen der
glidelåsen skal være.
2. Tråkle resten av sømmen der glidelåsen skal plasseres.
Stryk sømmen åpen. Plasser glidelåsen med rettsiden ned
mot det åpne sømmonnet, med låsen i åpningen. Fest
glidelåsen med knappenåler på retten slik at den holdes
på plass (A).
3. Velg rettsøm og flytt nålstillingen til venstre. Fest
glidelåsfot E med nålen på venstre side av foten. Plasser
stoffet under foten med rettsiden vendt oppover og med
glidelåsfoten på høyre side av glidelåsen.
4. Begynn å sy over bunnen, snu stoffet og sy høyre side av
glidelåsen helt opp (B).
5. For å unngå at stoffet flytter seg sys venstre side av
glidelåsen i samme retning. Fest glidelåsfot E med nålen
på høyre side av foten. Flytt nålstillingen til høyre.
6. Begynn å sy over bunnen, snu stoffet og sy venstre side
av glidelåsen. Sy fra bunnen og helt opp (C).
7. Fjern tråklestingene.
Merk: Hvis du vil justere plasseringen av sømlinjen, må du justere
nålstillingen ved hjelp av + eller –.
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Stopping og reparasjoner
Stopping av små hull eller flenger før de blir større, kan
redde et klesplagg. Velg en fin tråd i en farge som passer til
plagget.
1. Legg stoffet på plass under trykkfoten.
2. Start å sy på oversiden av hullet og over det.
3. Når du har sydd over hullet, trykker du på bakovertasten.
Fortsett å sy. Maskinen syr frem og tilbake over hullet 16
ganger før den stopper.
4. LED-lampen ved siden av STOP-knappen lyser
automatisk, hvilket indikerer at stoppesømmen kan syes i
samme størrelse. Flytt på stoffet og trykk ned fotpedalen
for å sy igjen. Stoppesømmen kommer nå til å gjentas i
samme størrelse. Maskinen stopper automatisk når
sømmen er ferdig. For å avbryte gjenta-funksjonen, trykk
på STOP-knappen.

Velg stofftype og søm nr. 01:21

Regels (manuell)
Fest elastiske ender, legg, beltehull og hjørner på lommer slik
at det ser ut som om det er ferdigsydd.
• Legg stoffet under trykkfoten.
• Senk trykkfoten.
• Trå på fotregulatoren.
1. Symaskinen syr en rettsøm helt til du trykker på
reverstasten.
2. Symaskinen syr deretter i revers til du trykker på
reverstasten igjen.
3. Symaskinen syr så en sikksakksøm, som dekker
rettsømmen.
Tykt, ikke elastisk stoff og søm nr. 1:22

4. Trykk på reverstasten for å feste trådene automatisk.
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Quilting
Et quiltearbeid består vanligvis av tre lag, to stofflag med et
lag med vattering i mellom. Du kan velge mellom mange
ulike sømmer og teknikker når du skal sy sammen disse tre
lagene. Når quiltearbeidet er ferdig, kan du ganske enkelt
kaste over kantene eller lage puter, klesplagg eller andre små
prosjekter.

Crazy quilt-sømmer
Dekorer quilten med dekorative sømmer. Sømmene kan sys i
matchende farger eller i kontrastfarger. Dekorative tråder
som for eksempel rayon brodertråd eller tykke bomullstråder
brukes av og til. Finn sømmer som passer perfekt til crazy
quilting i sømmeny 2.

"Håndsydd" quiltesøm
Få samme utseende som ved håndquilting med usynlig tråd
og den "håndsydde" quiltesømmen (2:11). Denne sømmen er
forhåndsinnstilt med en høy trådspenning for å gi den et
genuint håndsydd preg. Træ maskinen med transparent
usynlig tråd som overtråd og en sytråd som passer til fargen
på stoffet som undertråd.
Sy langs en av sømmene i syprosjektet. Den håndsydde
effekten skapes ved at undertråden dras opp til forsiden av
quilten.
Merk: Når du syr med den "håndsydde" quiltesømmen, er resultatet
avhengig av hva slags stoff, vattering og tråd du bruker. Husk å prøvesy
sømmen på en prøvelapp først. Juster trådspenningen etter behov.
Merk: Bruk kantføringen når du skal sy etterfølgende rader. Sett
kantføringen inn i hullet på trykkfotholderen. Still inn ønsket avstand
ved å skyve på kantføringen.

Frihåndsquilting
Frihåndsquilting holder ikke bare sammen fremsiden,
vatteringen og baksiden, det gir også quilten mer tekstur og
gjør den mer interessant.
Det er flere ulike teknikker som kan brukes når du driver
med frihåndsquilting. Dekorer quilten akkurat slik du vil, det
er kun fantasien som setter grenser. To av frihåndsteknikkene
er stiplinger og sirkler.
Frihåndsstipling er vanligvis en tett og jevn sømlinje som
bukter seg fremover. Når du stipler, tegner du kruseduller
med nålen mens du syr. En annen teknikk er å lage
sirkelbevegelser i stoffet mens du syr, og lage et mønster med
steinformer.

Frihåndsstipling.
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Frihåndssøm med sirkelbevegelser.
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Frihåndsquilting utføres med transportørene senket. Du
flytter stoffet manuelt for å fastsette stinglengden. Bruk åpen
frihåndsfot med fjæring (valgfritt tilbehør, art.nr. 4130376-46)
eller broder-/stoppefot U ved frihåndsquilting.
Begynn med å tråkle quilten gjennom alle lagene. Start fra
midten av quilten og arbeid deg utover.
Merk: Når du syr frihåndssøm med en stingbredde på over 4 mm,
bytter du ut den korte nålfesteskruen med den lange nålfesteskruen som
du finner i det medfølgende tilbehøret.
1. Fest åpen frihåndsfot med fjæring og senk
transportørene. Velg nålstopp oppe/nede for å sette
nålen i nederste stilling.

Åpen frihåndsfot med fjæring (valgfritt tilbehør, art.nr. 4130376-46)

2. Sy med jevn, middels hastighet mens du beveger stoffet i
samme hastighet. Det vil bidra til å holde stingene jevne.
Stinglengden fastsettes når du flytter på stoffet.
Tips: Øv deg på frihåndssøm på stoffrester og rester av vattering fra
quiltearbeidet. Det er viktig at du beveger hendene dine i samme
hastighet som nålen, for å hindre at stingene blir for lange eller for korte.
Jevn hastighet under frihåndssøm bidrar til å holde stingene jevne.
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6 Forberedelser til brodering
Broderenhet
(type EU-3V)
1. Kontakt til broderenhet
2. Broderarm
3. Utløserknapp (underside)
4. Føtter til å regulere høyden
5. Feste for broderramme

Broderramme oversikt
1. Broderrammens klemme
2. Ytre ramme
3. Indre ramme
4. Hurtigutløser
5. Festeskrue
6. Markering av midten

Motiver
70 motiver og 1 broderiskrifttype er lagret på USB
embroidery stick som følger med maskinen. Vi anbefaler at
du kopierer skrifttypene og motivene til datamaskinen som
en lett tilgjengelig sikkerhetskopiering dersom du skulle miste
USB embroidery stick, eller hvis du vil fjerne motivene
midlertidig fra minnepinnen.

DESIGNER JADE™ 35 Sampler Book
Bla gjennom DESIGNER JADE™ 35 Sampler Book, som
du finner som PDF-fil på USB embroidery stick. Da får du
en oversikt over tilgjengelige motiver og broderiskrifttyper.
Motivnummer, stingantall (antall sting i motivet) og
motivstørrelsen vises ved siden av hvert motiv. Foreslått
trådfarge for hver fargeblokk vises.
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Laste ned sikkerhetskopier av motivene
Alle DESIGNER JADE™ 35-motivene og andre filer kan
også lastes ned fra nettstedet vårt hvis du har bruk for en
sikkerhetskopi. Gå til nettstedet for HUSQVARNA
VIKING® på www.husqvarnaviking.com, klikk på Support
og velg DESIGNER JADE™ 35. Når du laster ned filene,
vil du ble bedt om å skrive inn en kode. Angi følgende
nummer:
9200jade35

Koble til broderenhet
1. Forsikre deg om at maskinen er slått av.
2. Fjern tilbehørsskuffen fra maskinen
3. Skyv broderenheten inn på maskinens friarm helt til den
er godt festet til kontakten på baksiden av maskinen.
Hvis det er nødvendig, kan du bruke føttene som
regulerer høyden slik at maskinen og broderenheten står
like høyt. Slå på maskinen dersom den ikke allerede er
påslått.
4. En dialogboksmelding vil be deg om å rydde
broderområdet og fjerne rammen slik at den kan
kalibreres. Trykk OK. Symaskinen kalibreres, og
broderarmen flyttes til klarposisjon.
Merk: IKKE kalibrer maskinen mens broderrammen er på, ettersom
dette kan skade nålen, trykkfoten, rammen og/eller broderenheten.
Fjern alt materiale rundt maskinen før du kalibrerer den, slik at
broderarmen ikke dunker borti noe mens maskinen kalibreres.
Kontakt til broderenhet (A)

Fjerne broderenhet
1. Når du skal ta av broderenheten for oppbevaring, må du
først fjerne rammen, og deretter flytte broderarmen til
parkeringsposisjon ved å trykke på tasten for nålstopp
oppe/nede. Du kan også velge parkeringsposisjon fra
menyen for rammealternativer. Trykk på
rammealternativer-tasten for å åpne menyen. Se
Parkeringsposisjon / trådkutt-/klippeposisjon, side 70.
Merk: Det er svært viktig at du fjerner rammen. Om du ikke fjerner
den, kan rammen, nålen eller trykkfoten ta skade.
2. Forsikre deg om at maskinen er slått av.
3. Trykk på knappen til venstre under broderenheten (A),
og skyv enheten til venstre for å ta den av.
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Feste broder-/stoppefot U
1. Slå av strømbryteren for å forhindre at det skjer en
ulykke.
2. Drei håndhjulet mot deg til nålen står i øverste stilling.
3. Hev trykkfoten.
4. Fjern trykkfoten og holderen ved å fjerne trykkfotskruen
(A).
5. Bytt nål til en brodernål (B).
6. Fest broder-/stoppefot U til trykkfotstangen (C) slik at
armen (D) på foten hviler på skaftet (E) på nålfestet.
7. Fest trykkfotskruen (A) og stram den til. Senk nålen en
anelse, slik at det blir lettere å komme til.

Feste stoffet til rammen
For best mulig broderresultat, legg et lag stabilisering under
stoffet. Når du fester stabilisering og stoff til en ramme, må
du passe på at det sitter stramt og er godt festet til rammen.
1. Åpne hurtigutløseren (A) på den ytre rammen og løsne
skruen (B). Fjern den indre rammen. Plasser den ytre
rammen på et stabilt, flatt underlag med skruen nede til
høyre (B). Det er en liten pil midt på den nederste kanten
av rammen, som justeres etter en liten pil på den indre
rammen.
2. Legg stabiliseringen og stoffet oppå den ytre rammen,
med rettsiden vendt oppover. Legg den indre rammen
oppå stoffet med den lille pilen på den nederste kanten.
Hvis du kan se rammestørrelsen på den nederste delen av
den indre rammen, har du festet den på riktig måte.
3. Skyv den indre rammen inn i den ytre rammen.
4. Lukk hurtigutløseren (A). Juster presset på den ytre
rammen ved å skru på festeskruen (B). Du oppnår best
resultat når stoffet sitter stramt i rammen.
Merk: Når du broderer flere motiver på samme stoff, åpner du
hurtigutløseren, flytter rammen til den nye plasseringen på stoffet og
lukker hurtigutløseren. Det kan være du må justere presset ved hjelp av
festeskruen når du bruker andre typer stoff. Ikke bruk makt på
hurtigutløseren.
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Montere / ta av rammen
Skyv rammeklemmen inn på rammefestet (A) forfra og
bakover til den klikker på plass.
Dersom du vil fjerne rammen fra broderarmen, trykker du på
den grå knappen (B) på rammefestet og skyver rammen mot
deg.

Slik kommer du i gang med
broderingen
1.

Kontroller at maskinen er slått av, og fest
broderenheten. Maskinen starter i brodermodus. En
dialogboksmelding vil be deg om å rydde
broderområdet for kalibrering. Trykk på OK for å
kalibrere og flytte broderarmen til klarposisjon.

2.

Innlastingsmenyen åpnes automatisk. Sørg for at USB
embroidery stick er koblet til. Velg ønsket motiv ved
hjelp av piltastene og bekreft med OK. Motivet legger
seg i midten av rammen.

3.

Fest broderfoten og sett i en spole med tynn undertråd.

4.

Sett et stoffstykke og stabilisering i rammen og sett
rammen fast på broderarmen.

5.

Maskinen velger automatisk den minste rammestørrelse
som passer til motivet. Kontroller at rammen som er
festet til maskinen, stemmer overens med
rammestørrelsen som vises på displayet, eller endre
rammestørrelsen ved å trykke på tasten for
rammealternativer og velge riktig størrelse fra listen (se
Rammestørrelse, side 69).

6.

Træ i den første trådfargen i fargeblokklisten. Trykk på
broderiinfo-tasten for å vise hele fargeblokklisten på
displayet.

7.

Rydd nok plass til at broderarmen og rammen kan
bevege seg fritt. Hold overtråden og trykk på start/
stopp-tasten. Maskinen vil begynne å brodere.
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8.

Etter å ha sydd noen sting stopper maskinen, og en
dialogboks vil be deg om å kutte tråden. Kutt tråden og
trykk på start/stopp-tasten for å fortsette å brodere.

Merk: Automatisk stopp for å kutte tråden er aktivert som standard. Åpne SET-menyen for å deaktivere denne innstillingen. Automatisk stopp for
å kutte tråden er deaktivert hvis du bruker fotregulatoren når du broderer.

9.

Når den første fargen er ferdigsydd, stopper maskinen.
Det vises en dialogboks på displayet, hvor du blir bedt
om å bytte farge. Træ i den neste tråden og fortsett
broderingen ved å trykke på start/stopp-tasten. Ved
slutten av hvert fargesegment festes tråden, og over- og
undertråden kuttes.

Merk: Hold i trådenden når du begynner å brodere igjen, slik at du lett kan fjerne den når den kuttes.

10. Når broderiet er ferdigsydd, stopper maskinen
automatisk. Over- og undertråden kuttes. Hev
trykkfoten for å gjøre det enkelt å fjerne rammen. En
dialogboks sier nå fra at broderiet er ferdigsydd. Lukk
dialogboksen ved å trykke på OK-tasten.
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7 Brodermodus
I brodermodus kan du justere motivenes plassering og
størrelse, og brodere dem. Maskinen går automatisk til
brodermodus når broderenheten kobles til. Du vil se
funksjoner som brukes når du broderer.

Oversikt brodermodus
I brodermodus er det to ulike visninger på displayet,
broderiredigering og brodering. Bruk alternativ visning-tasten
(A) til å veksle mellom visningene.

Redigeringsvisning
1. Broderområde
2. Motivplassering og -størrelse
3. Fem nivåer for broderhastighet. Reduser eller øk
hastigheten ved å trykke på Speed – eller Speed + (se
Speed + og –, side 26).
4. Motivhøyde. Reduser eller øk motivhøyden ved å trykke
på – eller + (B) (se Motivhøyde, side 68).
5. Motivbredde. Reduser eller øk motivbredden ved å trykke
på – eller + (C) (se Motivbredde, side 68).
6. Gjeldende visning (1: Rediger, 2: Sy)
7. Motivet i liggende og stående stilling Viser i millimeter
hvor langt motivet har blitt flyttet fra opprinnelig
posisjon (0)

Brodermodus, redigeringsvisning

8. Rotert motiv. Angir hvor mange grader motivet har rotert
fra opprinnelig posisjon.
9. Viser at speilvending sideveis-funksjonen er aktivert.
10. Viser at speilvending i lengden-funksjonen er aktivert.

Utsyingsvisning
1. Valgt ramme Når et motiv lastes inn i broderområdet,
velges automatisk den minste rammen som passer til
motivet.
2. Gjenstående sting i broderi Teller ned mens du broderer.
3. Gjeldende fargeblokk og totalt antall fargeblokker i
broderi.
4. Gjeldende posisjon i gjeldende fargeblokk og antall sting i
gjeldende fargeblokk.

64

7 Brodermodus

Brodermodus, utsyingsvisning

Laste et motiv
Du laster inn et motiv ved å trykke på sømmenytasten (A)
mens USB embroidery stick er koblet til. Maskinen kan laste
inn .vp3-broderifiler og .vf3-broderiskrifttypefiler.
Velg et motiv fra filene og mappene som vises i menyen. Velg
en mappe ved hjelp av pil opp/ned-tastene, og trykk deretter
på OK-tasten for å åpne den. Trykk på venstre piltast eller
velg øverste linje og trykk OK for å gå tilbake til forrige
mappe.
Velg motivet du vil laste inn, og bekreft med OK. Motivet
lastes inn i broderområdet.
Merk: Hvis du allerede har lastet inn et motiv i broderområdet, vil det
neste motivet du laster inn, automatisk erstatte det første.
Merk: Når du lagrer motiver på USB embroidery stick, må du passe
på at du ikke oppretter for mange nivåer med undermapper, da dette
kan føre til at filbanen blir for lang. Husk også på at filnavnet skal
være kort. Når du prøver å åpne en fil eller mappe med for langt navn
eller for mange undermapper, høres det et lydsignal, og filen/mappen
åpnes ikke.
Tips: Konverter motivene mellom ulike broderiformater ved hjelp av
programvaren som kan lastes ned. Se Embroidery Intro
tilleggsprogramvare (PC), side 24.

Laste en skrifttype
Én skrifttype er lagret på USB embroidery stick ved levering.
Du laster inn en skrifttype ved å trykke på sømmenytasten
(A) mens USB embroidery stick er koblet til. Skrifttypefiler
markeres med et ikon (B) i listen. Du kan velge mellom tre
ulike filer med den inkluderte skrifttypen i ulike størrelser: 12
mm, 20 mm og 30 mm. Velg skrifttypefilen du vil laste inn og
bekreft med OK. En tekstredigeringsfunksjon åpnes.
Lag flere broderiskrifttyper med utgangspunkt i skrifttypene
som er tilgjengelige på datamaskinen, ved hjelp av
HUSQVARNA VIKING® QuickFont-programvaren, som
kan lastes ned fra www.husqvarnaviking.com (se Embroidery
Intro tilleggsprogramvare (PC), side 24).

Legge til en bokstav
Når du laster inn en skrifttype, vises alfabetet med store
bokstaver i tekstredigeringsprogrammet. Bruk piltastene for å
velge bokstav, og trykk på OK for å tilføye bokstaven i
programmet. Trykk på shift-tasten (C) for å bytte til små
bokstaver eller tall.
Hvis du vil tilføye en bokstav med en annen plassering,
flytter du markøren i programmet ved hjelp av venstre eller
høyre piltast. Bokstaven settes inn til høyre for markøren.
Merk: Trykk på piltast ned for å aktivere markøren i programmet i
stedet for i alfabetet.
Programmets høyde og bredde vises også på displayet (D).
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Slette en bokstav
Hvis du vil slette en bokstav, velger du bokstaven med
markøren ved å trykke på piltastene. Trykk deretter på
slettetasten (A).
Hvis du vil slette hele programmet, flytter du markøren til
venstre for den første posisjonen og trykker på slettetasten,
eller trykk og hold inne slettetasten på et hvilket som helst
sted i sømprogrammet. En dialogboks ber deg om å bekrefte
slettingen. Velg ja eller nei med piltastene, og trykk OK.

Hent inn tekst til broderi
Når du er klar til å sy teksten, trykker du på programmodustasten (B) for å laste inn teksten til brodermodus. Teksten
behandles som ett motiv, og du kan justere teksten som en
helhet. Hvis du ønsker å gå tilbake til
tekstredigeringsprogrammet og justere teksten ytterligere før
du syr den, trykker du på PROG-tasten igjen.
Merk: Alle justeringer som gjøres i brodermodus vil bli slettet hvis du
går tilbake til tekstredigering.
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Informasjon om broderi
Hvis du vil vise informasjon om et motiv før du laster det
inn i brodermodus, velger du filen i innlastingsmenyen og
trykker på broderiinfo-tasten (C).
Hvis en motivfil er valgt, åpnes en informasjonsvisning hvor
du kan se motivstørrelse, antall sting og antall fargeblokker i
motivet.
Hvis en skrifttypefil er valgt, åpnes en informasjonsvisning
hvor du kan se skrifttypenavn, størrelse og tegnsett.
Trykk på venstre piltast eller info-tasten for å lukke
informasjonsvisningen og gå tilbake til innlastingsmenyen.

Når du har lastet inn et motiv i brodermodus, trykker du på
broderiinfo-tasten for å vise informasjon om gjeldende motiv.
1. Motivnavn
2. Antall fargeblokker i motivet
3. Antall sting i motivet
4. Fargeblokkliste. Alle fargene i motivet som er lastet inn,
vises i den rekkefølgen de skal broderes. Gjeldende
fargeblokk plasseres alltid øverst på listen og markeres
med en trådsnelle. Hver farge som er opplistet viser
rekkefølge, navn, trådprodusent og fargekode. Bruk pil
opp- og pil ned-tastene til å bla gjennom listen.
Merk: I den nedlastbare programvaren finner du informasjon om
trådprodusenter og trådtypeforkortelser. Se Embroidery Intro
tilleggsprogramvare (PC), side 24.
Trykk på broderiinfo-tasten én gang til for å lukke
informasjonsvisningen.
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Justere design
Du kan justere motivene på flere ulike måter. Utfør alltid
justeringene før du begynner å brodere. Innstillingene vises
på displayet. Hvis du endrer verdiene for bredde og høyde,
vises tallene på svart bakgrunn. Endringene vises også på
displayet.

Motivhøyde
Du kan øke eller redusere motivets størrelse med opptil 20 %.
Du kan øke eller redusere motivhøyden ved å trykke på + eller
- under innstillingen som vises på displayet. Motivhøyden
skaleres med 5 % hver gang du trykker på tasten. Stingtallet
forblir det samme.

1. Motivhøyde
2. Motivbredde
3. Flytte motiver til riktig plassering

Motivbredde
Du kan øke eller redusere motivets størrelse med opptil 20
%. Du kan øke eller redusere motivbredden ved å trykke på
+ eller - under innstillingen som vises på displayet.
Motivbredden skaleres med 5 % hver gang du trykker på
tasten. Stingtallet forblir det samme.
Merk: Du kan endre størrelsen på motivet ved hjelp av Embroidery
Intro-tilleggsprogramvaren (PC).

Flytte motiver til riktig plassering
Bruk piltastene (A) til å plassere motivet hvor som helst i
broderområdet. Numrene til høyre for Design Positioningikonene på displayet viser i millimeter hvor langt motivet har
blitt flyttet fra den opprinnelige senterposisjonen.

Rotere og speilvende motivet
Rotere
Motivet kan roteres rundt sitt midtpunkt. For hvert trykk på
rotering-tasten (B) roteres motivet 90 grader med urviseren.
Til høyre for rotering-ikonet på displayet kan du se hvor
mange grader motivet har rotert fra opprinnelig posisjon.
Merk: Enkelte motiver er for store til at du kan rotere dem 90 grader.
Da roteres motivet 180 grader for hvert trykk på tasten.
Merk: Roteringsfunksjonen er kun tilgjengelig i broderiredigering.

Speilvending sideveis
Trykk på denne tasten (C) for å speilvende det innlastede
motivet sideveis. Det vises et ikon på displayet som indikerer
at speilvending sideveis er valgt.

1. Roter
2. Speilvending sideveis
3. Speilvending i lengden
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Speilvending i lengden
Trykk på denne tasten (D) for å speilvende det innlastede
motivet i lengden. Det vises et ikon på displayet som
indikerer at speilvending i lengden er valgt.

Rammealternativer
Trykk på denne tasten (A) for å åpne en liste over
rammealternativer. Bruk pil opp/ned-tastene for å velge, og
bekreft med OK. Lukk menyen over rammealternativer ved å
trykke på rammealternativer-tasten én gang til eller velge
gjeldende posisjon.

Rammestørrelse
Når et motiv lastes inn i broderområdet, velges automatisk
den minste rammen som passer til motivet.
Bruk høyre piltast til å åpne en liste over tilgjengelige
rammestørrelser, inkludert rammer du nå kan kjøpe fra din
autoriserte forhandler. Det kan være at enkelte rammer ikke
er tilgjengelige, avhengig av størrelsen på motivet.
Bruk pil opp/ned-tastene for å velge en anne ramme, og
bekreft valget ved å trykke på OK.
Merk: Hvis du begynner å brodere, og rammen du har valgt, ikke er
den samme som rammen som er festet til broderenheten, vises det en
melding om dette. Koble til den riktige rammen eller velg en annen
ramme i listen.

Gjeldende sting
Hvis du har valgt en av rammeposisjonene og ønsker å gå
tilbake til gjeldende sting og begynne å brodere der
broderingen ble avbrutt, velger du gjeldende posisjon. Du
kan også trykke på Start/Stop-tasten én gang for å gå tilbake
til gjeldende posisjon og begynne å brodere.

Parkeringsposisjon
Når broderiet er ferdig kan du fjerne rammen og velge
parkeringsposisjon. Broderarmen plasseres i posisjonen for
oppbevaring av broderenheten.
Merk: Det er svært viktig at du fjerner rammen. Om du ikke fjerner
den, kan rammen, nålen eller trykkfoten ta skade.

Trådkutt-/klippeposisjon
Klippeposisjon flytter rammen mot deg slik at det blir lettere
å klippe til stoffet når du broderer en applikasjon.

Senterposisjon
Bruk senterposisjon dersom du vil sjekke hvor rammens
senterposisjon er på stoffet.
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Broderifunksjoner
Broderi i én farge (Ensfarget)
Trykk på STOP (1) for å avbryte fargestoppene, hvis du vil sy
motivet med bare én farge.

Tråkling
Dersom du trykker på FIX-tasten (2), vil maskinen legge til
tråklesting rundt motivområdet. Tråkling gjør at du kan feste
stoffet til den underliggende stabiliseringen. Det er spesielt
nyttig når stoffet du skal brodere på, ikke kan festes i en
ramme. Tråkling gir støtte til elastiske stoffer, og viser også
hvor motivet blir plassert på stoffet.

Parkeringsposisjon / trådkutt/klippeposisjon
Fjern rammen og trykk på nålstopp oppe/nede-tasten (3) for
å sette broderenheten i parkeringsposisjon slik at den er lett å
oppbevare.
Hvis du trykker på nålstopp oppe/nede-tasten mens rammen
er koblet til, flyttes rammen forover slik at det er lett å klippe
til stoffet når du broderer applikasjoner. Klipp bort
overflødig stoff og trykk på tasten én gang til. Rammen
flyttes tilbake til gjeldende posisjon. Trykk på Start/Stop for
å gjenoppta broderingen.
Merk: Menyen over rammealternativer åpnes for å vise den faktiske
posisjonen.

Hjørnesjekk
Hjørnesjekk kan brukes til å spore de fire hjørnene i motivet.
Trykk på hjørnesjekk-tasten (4). Hver gang du trykker på
tasten, flyttes rammen til ett av hjørnene i følgende
rekkefølge: øverst til venstre, øverst til høyre, nederst til
høyre og nederst til venstre. Femte gang du trykker på OK,
flyttes rammen til senterposisjon i motivet, og sjette gang
flyttes den tilbake til gjeldende posisjon. Et trådkors vil
indikere gjeldende nålposisjon på displayet.
I tillegg viser hjørnesjekkfunksjonen hvor motivet blir
brodert på stoffet. Dette gjør det enklere å plassere motivene
når du broderer flere påfølgende motiver.

Flytte sting for sting
Bruk gå trinnvis sting for sting-tastene – og + (5) for å gå
gjennom motivet sting for sting. Hvis over- eller undertråden
går tom eller ryker, går du bakover noen sting før du

70

7 Brodermodus

begynner å brodere igjen. Gjeldende sømnummer vises på
displayet i utsyingsvisning.

Trinnvis farge for farge
Bruk gå trinnvis farge for farge-tastene – og + (6) for å gå til
det første stinget i forrige eller neste farge. Gjeldende
fargeblokknummer vises ved siden av totalt antall
fargeblokker i motivet (i parentes), i utsyingsvisning på
displayet. Trykk på broderiinfo-tasten for å vise hele
fargeblokklisten.

Dialogboksmeldinger for brodering
Fjern broderrammen. Fest broderfoten
Når broderenheten er koblet til, vil en hurtigmeny be deg om
å ta av rammen og å rydde maskinområdet slik at
broderarmen kan kalibreres. Du vil også bli minnet på å feste
trykkfot U for brodering. Trykk OK for å kalibrere.
Merk: Det er svært viktig at du fjerner rammen, ellers kan rammen
eller broderenheten ta skade under kalibreringen.

Broderenheten støttes ikke. Bytt broderenhet.
Du kan bare bruke broderenheten som leveres med
maskinen. Koble til riktig broderenhet.

Kalibrering mislyktes
Symaskinen kunne ikke utføre kalibrering. Rydd
maskinområdet slik at broderarmen kan kalibreres, og trykk
på OK-tasten.

Hev trykkfoten
Enkelte funksjoner kan kun brukes når trykkfoten hevet.
Dialogboksmeldingen vises når du prøver å bruke disse
funksjonene mens trykkfoten er senket. Hev trykkfoten og
trykk på OK-tasten for å lukke dialogboksmeldingen.

Senk trykkfoten
Maskinen broderer ikke hvis trykkfoten er hevet. Senk
trykkfoten og trykk på OK-tasten for å lukke
dialogboksmeldingen.

Feste riktig ramme
Dersom størrelsen på rammen som er festet på maskinen,
ikke matcher størrelsen som vises på displayet, vil ikke
maskinen begynne å sy. Du må skifte til den rammen som
vises på displayet eller endre innstillingen for rammestørrelse
slik at den tilsvarer rammen du har valgt, se Rammestørrelse,
side 69.
Kontroller overtråden
Maskinen stopper automatisk dersom overtråden har tatt
slutt eller ryker. Træ i overtråden igjen og lukk dialogboksen
ved å trykke på OK-tasten. Trykk på Start/Stop-tasten for å
fortsette.

Kutte trådenden
Når du begynner å brodere, eller etter at du har skiftet tråd,
vil maskinen sy et par sting, og så stoppe slik at du kan kutte
trådenden.
Merk: Denne funksjonen avbrytes hvis automatisk stopp for å kutte
tråden-funksjonen velges bort i SET-menyen. Se Automatisk stopp for
å kutte tråden (bare i brodermodus), side 30.

Bytte trådfarge
Når det er på tide å skifte overtråd, stopper maskinen og
trådene kuttes. Bytt spole og træ i ny tråd. Den neste
anbefalte fargen vises i dialogboksen.
Denne dialogboksmeldingen vises også når maskinen stopper
automatisk slik at du kan klippe til stoffet ved hullsøm,
applikasjoner osv. Se forklaringen for hvert motiv i
DESIGNER JADE™ 35 Sampler Book.
Les om Sampler Book på side 59.

Motivet inneholder elementer som ikke kan åpnes
Enkelte motiver kan inneholde data som er for komplekse
for denne brodermaskinen. Bruk den nedlastbare
programvaren til å lagre motivet på nytt. Se Embroidery
Intro tilleggsprogramvare (PC), side 24.

Fjern rammen
Denne dialogboksen vises når du har valgt en funksjon som
gjør at broderenheten må bevege seg utenfor grensene for
rammen. Fjern rammen og trykk deretter på OK, slik at
broderarmen kan bevege seg fritt.
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Koble til USB embroidery stick
Denne dialogboksen vises hvis du kobler til broderenheten
eller trykker på sømmenytasten i brodermodus uten at du har
koblet til en USB-pinne. Koble til en USB-pinne og trykk på
OK, slik at du kan laste inn et motiv. Denne dialogboksen
vises også hvis USB-pinnen fjernes mens du laster inn eller
broderer et motiv.
Kan ikke lese dataene på USB embroidery stick
Denne dialogboksen vises når symaskinen ikke får tilgang til
informasjonen på USB embroidery stick. USB-pinnen kan
være skadet, eller det kan være du bruker en USB-pinne som
ikke er kompatibel med symaskinen. Trykk på OK-tasten for
å lukke dialogboksen.

Broderi fullført
En dialogboks sier fra når broderiet er ferdigsydd. Trykk på
OK-tasten for å lukke dialogboksen.

Broderiet er for stort
En dialogboks vises om størrelsen på broderiet du forsøker å
laste inn i maskinen er for stort eller inneholder for mange
sting. I din maskin kan du laste inn broderier som inneholder
opp til 50 000 sting. Trykk på OK-knappen for å lukke
dialogboksen og velg et annet broderi.

Stoppkommando i motiv
Maskinen stopper automatisk slik at du kan klippe til stoffet
ved hullsøm, applikasjoner osv. Se forklaringen for hvert
motiv i DESIGNER JADE™ 35 Sampler Book.
Les om Sampler Book på side 59.

Dette starter på nytt og fjerner alle justeringer. Gå tilbake til brodermodus?
Denne meldingen vises hvis du trykker på programmodustasten etter at du har begynt på broderiet, for å gå tilbake til
tekstredigering og endre en eksisterende broderitekst. Hvis
du velger Nei åpnes tekstredigering, og alle justeringene du
har gjort i brodermodus vil bli slettet. Hvis du velger Ja går
du tilbake til brodermodus, og alle justeringene beholdes.
Bruk piltastene for å velge Ja eller Nei og trykk på OKtasten.
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8 Vedlikehold
Rengjøre maskinen
For at symaskinen skal fungere som den skal, bør den
rengjøres ofte. Det er imidlertid ikke nødvendig å smøre den
med olje. Tørk av symaskinens overflater med en myk klut
for å fjerne alt støv og lo som har samlet seg. Tørk av
displayet med en ren, myk, fuktig klut.

Rengjøre spoleområdet
Senk transportøren og slå av maskinen.
Fjern trykkfoten. Skyv utløserknappen på spoledekselet (A)
til høyre, og fjern spoledekselet (B) og spolen. Bruk
skrutrekkeren for stingplaten til å fjerne de to skruene (C) i
stingplaten. Løft opp stingplaten. Rens transportørene og
spoleområdet med børsten som følger med.

Rengjøre under spoleområdet
Rengjør området under spolehuset etter at du har sydd flere
prosjekter eller du merker at det begynner å samle seg opp lo
der. Fjern spolehuset ved å løfte det opp. Rengjør området
med børsten eller en tørr klut.
Vær forsiktig når du rengjør rundt trådkniven (B).
Sett spolehuset på plass igjen, slik at tuppen (A) passer inn i
stopperen (C).
Merk: Ikke blås luft inn i spolehusområdet. Da blåses støv og lo lenger
inn i maskinen din.
Merk: Når du bruker det valgfrie tilbehøret HUSQVARNA
VIKING® Hullsømnåler til brodering, må du rengjøre spoleområdet
hver gang du har brodert et motiv/prosjekt.
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Skifte stingplaten
Mens transportørene er senket setter du stingplaten tilbake
på plass, og setter inn og skrur til de to skruene i den.
Sett spoledekselet på plass.

Feilsøking
I denne feilsøkingsveiledningen vil du finne løsninger på
eventuelle problemer du kan ha med maskinen. For mer
informasjon, ta kontakt med en autorisert HUSQVARNA
VIKING®-forhandler nær deg. Han/hun vil nok med glede
kunne hjelpe deg.

Generelle problemer
Trådkniven kutter ikke tråden?

Fjern stingplaten og gjør spoleområdet rent for lo.
Aktiver automatisk kutting av tråder i SET-menyen.

Maskinen transporterer ikke fram stoffet?

Kontroller at transportørene ikke er senket.

Gale, uregelmessige eller tette sting?

Deaktiver tvillingnål eller sikring sømbredde
innstillingsmenyen.

Nålen brekker?

Sett nålen fast på rett måte som beskrevet i bruksanvisningen.
Se side 23.
Bruk en nål som passer til det valgte stoffet.

Maskinen vil ikke sy?

Sjekk at alle kontakter er plugget ordentlig i maskinen og i
veggkontakten.
Kontroller at fotregulatorledningen er plugget ordentlig i
uttaket nede på høyre side av maskinen.
Skyv spolespindelen til syposisjon.

Reagerer ikke funksjonstastene på sy- og brodermaskinen når
du trykker på dem?

Kontaktene og funksjonstastene på maskinen kan være
følsomme overfor statisk elektrisitet. Hvis tastene ikke
reagerer når du trykker på dem, slår du maskinen av (OFF)
og deretter på (ON) igjen. Hvis problemet vedvarer,
kontakter du en autorisert HUSQVARNA VIKING®forhandler i nærheten.

Maskinen hopper over sting
Satte du i nålen skikkelig?
Satte du i feil nål?

Sett nålen fast på rett måte som beskrevet i bruksanvisningen.
Se side 23.
Bruk nålsystem 130/705 H.
Bruk en nål som passer til det valgte stoffet og tråden.

Er nålen bøyd eller butt?

Sett i en ny nål.

Trædde du maskinen riktig?

Fjern tråden helt og træ maskinen på nytt, se Træ maskinen,
side 16.
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Har du brukt rett trykkfot?

Monter rett trykkfot.

Er nålen for liten for tråden?

Skift nål.

Overtråden ryker
Satte du i nålen skikkelig?

Sett nålen fast på rett måte som beskrevet i bruksanvisningen.
Se side 23.
Bruk nålsystem 130/705 H.

Satte du i feil nål?

Bruk en nål som passer til det valgte stoffet og tråden.
Er nålen bøyd eller butt?

Sett i en ny nål.

Trædde du maskinen riktig?

Bruker du rett snellestopper?

Fjern tråden helt og træ maskinen på nytt, se Træ maskinen,
side 16.
Skift til rett nål til den trådstørrelsen.
Kjøp ny tråd av høy kvalitet hos en autorisert HUSQVARNA
VIKING®-forhandler.
Sett på en snellestopper som passer til trådsnellen.

Bruker du best mulig snellestiftstilling?

Prøv en annen snellestiftstilling (stående eller liggende).

Er stingplatens hull skadet?

Skift stingplate.

Er nålen for liten for tråden?
Bruker du tråd som er dårlig, har løkker eller er blitt tørr?

Undertråden ryker
Satte du inn spolen skikkelig?

Sjekk undertråden.

Er stingplatens hull skadet?

Skift stingplate.

Er spoleområdet fullt av lo?

Fjern lo fra spoleområdet, og bruk kun spoler som er
godkjent for denne maskinen.

Er spolen spolt på riktig måte?

Spol en ny trådspole.

Sømmen har ujevne sting
Er trådspenningen rett?

Kontroller spenningen på overtråden.

Bruker du tråd som er tykk eller har uregelmessigheter?

Fjern tråden helt og træ maskinen på nytt, se Træ maskinen,
side 16.
Skift tråd.

Er undertråden jevnt spolet?

Sjekk spolingen av undertråden.

Har du brukt rett nål?

Sett rett nål fast på riktig måte, som beskrevet i side 23.
Bruk en nål som passer til det valgte stoffet og tråden.

Maskinen transporterer ikke, eller transporterer ujevnt
Trædde du maskinen riktig?
Har det samlet seg lo mellom transportøren?

Fjern tråden helt og træ maskinen på nytt, se Træ maskinen,
side 16.
Ta av stingplaten og rengjør transportøren med børsten.

Er transportørene senket?

Hev transportørene.
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Kan ikke sy knapphull
Oppstår det problemer når du bruker ettrinnsknapphullsfoten?

Senk knapphullsspaken helt ned. Senk trykkfoten forsiktig.

Brodermotivet er forvridd
Er stoffet satt skikkelig på plass i rammen?

Stoffet må strammes skikkelig.

Er den indre broderrammen skikkelig festet til den ytre
broderrammen?

Fest stoffet i rammen på en slik måte at den indre rammen er
ordentlig festet til den ytre rammen.

Er det ledig plass rundt broderarmen og rammen?

Rydd området rundt broderenheten.

Er rammen ordentlig festet?

Påse at rammeklemmen er skjøvet helt inn i rammefestet på
broderarmen.

Brodermotivet har rynket seg
Stabiliserte du stoffet tilstrekkelig?

Sørg for at du bruker rett stabilisering for teknikken eller
stoffet du bruker.
Gå til www.husqvarnaviking.com og finn mer informasjon
om hvilken type stabiliseringer som finnes, i
bruksanvisningen for tilbehør.

Maskinen vil ikke brodere
Er broderenheten koblet til?

Sørg for at broderenheten er skikkelig festet i kontakten.

Har du festet på feil ramme?

Sett på rett ramme.

Få utført regelmessig service på symaskinen hos en autorisert forhandler nær deg!
Hvis du har fulgt denne feilsøkingsinformasjonen og fremdeles har problemer, må du kontakte forhandleren. Det kan være
nyttig å ta med seg stoffet, tråden og stabiliseringen du bruker, til forhandleren. Ta også med en eventuell syprøve som viser
problemet. En slik prøve gir ofte mer informasjon enn ord, og kan hjelpe serviceteknikeren til å finne ut hva som er feil.
Deler og tilbehør fra andre produsenter
Garantien dekker ikke feil eller skader som er forårsaket av bruk av tilbehør eller deler fra andre produsenter.
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Tekniske spesifikasjoner
Symaskin
Nominell spenning

100–240V ~ 50/60Hz

Nominelt forbruk
Lys

55 W
LED

Syhastighet

Maks. 800 sting per minutt

Maskinmål:
Lengde (mm)

464

Bredde (mm)

193

Høyde (mm)

316

Nettovekt (kg)

9,0

Fotregulator
C-9002
DC 15 V, maks. 3 mA

Modell
Nominell spenning
• De tekniske spesifikasjonene og denne bruksanvisningen
kan bli endret uten forutgående varsel.
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Indeks
"Håndsydd" quiltesøm ................................................. 57

A
Alfabeter ................................................................... 12
Alternativ visning (ALT)............................................... 27
Automatisk kutting av tråder (bare i symodus).................. 29
Automatisk stopp for å kutte tråden ............................... 30

B
Bakoversøm ............................................................... 26
Bakside ....................................................................... 7
Broder-/stoppefot U ..................................................... 9
Broderarm ................................................................... 8
Broderenhet ............................................................ 8, 59
Broderi i én farge ........................................................ 70
Broderifunksjoner ....................................................... 70
broderiskrifttype ......................................................... 59
Brodermotivet er forvridd ............................................ 77
Brodermotivet har rynket seg ........................................ 77
Broderramme oversikt ................................................. 59
Bytte nål .................................................................... 23
Bytte trykkfot ............................................................. 20
Børste ......................................................................... 8

F
Fald .......................................................................... 50
Feilsøking .................................................................. 75
Feste broder-/stoppefot U............................................ 61
Feste for broderramme .................................................. 8
Feste stoffet til rammen................................................ 61
filtbit......................................................................... 15
Filtbit.......................................................................... 8
FIX Auto................................................................... 29
FIX-funksjon (tråkling) ................................................ 26
Fjerne broderenhet...................................................... 60
Flytte motiver til riktig plassering ................................... 68
Flytte sting for sting..................................................... 70
Foran .......................................................................... 6
Forlengelse................................................................. 38
Friarm.................................................................... 6, 14
Frihåndsquilting .......................................................... 57
Funksjonspanel og display .............................................. 6
Funksjonstaster........................................................... 25
Føtter til å regulere høyden ............................................. 8

G
Generelle problemer .................................................... 75
Gjeldende sting........................................................... 69
Glidelås ..................................................................... 55
Glidelåsfot E ................................................................ 9

C
Crazy quilt-sømmer ..................................................... 57

D
Dekorative sømmer ..................................................... 11
Dekorsømfot B............................................................. 9
Dialogboksmeldinger for brodering................................ 71
Dialogboksmeldinger for programmering ........................ 45

E
Ekstra snellestift ...................................................... 8, 15
Elastisk faldsøm.......................................................... 50
Elastiske (strikkede) stoffer ........................................... 35
Embroidery Intro tilleggsprogramvare (PC) ..................... 24
Ensfarget ................................................................... 70
Ett-trinns knapphull .................................................... 51
Ettrinns-knapphullsfot ................................................... 9
Exclusive SEWING ADVISOR™ ................................. 35

H
Hent inn tekst til broderi .............................................. 66
Hjul for trykkfotpress .................................................... 6
Hjørnesjekk ............................................................... 70
Hull til ekstra snellestift .................................................. 6
Håndhjul ..................................................................... 6
Håndtak ...................................................................... 7

I
Ikke-elastisk stoff ........................................................ 35
Informasjon om broderi ............................................... 67
Instruksjoner for oppdatering........................................ 24

J
Jeansfald .................................................................... 50
Justere design ............................................................. 68
Justere en enkeltsøm eller -bokstav ................................. 43
Justere hele sømprogrammet ......................................... 43
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K
Kan ikke sy knapphull.................................................. 77
Kantfot J ..................................................................... 9
Kantføring ................................................................... 8
kantføringen............................................................... 57
Klippe av tråden ......................................................... 17
Knapphull med innleggstråd (elastiske stoffer) ................. 53
Knapphullene............................................................. 51
Knapphullsfot C ........................................................... 9
Knapphullsspak ............................................................ 7
Koble strømledningen.................................................. 13
Koble til broderenhet................................................... 60
Koble til fotregulatorledningen ...................................... 13
Koble til og fra en USB-port ......................................... 23
Kontakt til broderenhet.................................................. 8
kontakter til strømforsyning og fotregulator....................... 6
Kontrast .................................................................... 30
Kuttefunksjon ............................................................ 26

Nålfeste....................................................................... 7
Nålitræer ................................................................ 7, 16
Nålklemmeskrue ........................................................... 7
Nålområde................................................................... 7
Nålstilling .................................................................. 38
Nålstopp oppe/nede.................................................... 25

O
Oppbevaring etter søm ................................................ 14
Oppbevaringseske ......................................................... 7
Overlock ................................................................... 47
Oversikt brodermodus ................................................. 64
Oversikt over maskinen.................................................. 6
Oversikt symodus ....................................................... 32
Overtråden ryker......................................................... 76

P
L
Lage et sømprogram.................................................... 41
Lagre en søm eller et program ....................................... 44
lagre-tasten ................................................................ 44
Lang nålfesteskrue......................................................... 8
Laste en skrifttype ....................................................... 65
Laste et motiv............................................................. 65
Laste inn en lagret søm eller program ............................. 44
Laste ned sikkerhetskopier av motivene........................... 60
LED-lamper............................................................ 6, 14
Legge til en bokstav..................................................... 65
Legge til kommandoer ................................................. 42
Legge til sømmer eller bokstaver i andre posisjoner........... 42
Lokk med sømoversikt................................................... 6
Lydalarm ................................................................... 30

M
Manuelt knapphull....................................................... 52
Maskinen hopper over sting .......................................... 75
Maskinen transporterer ikke, eller transporterer ujevnt....... 76
Maskinen vil ikke brodere ............................................. 77
Montere / ta av rammen .............................................. 62
Montere maskinen i et syskap ........................................ 14
Motivbredde .............................................................. 68
Motiver ..................................................................... 59
Motivhøyde................................................................ 68

N
Nyttefot A ................................................................... 9
Nyttesømmer ............................................................. 10
Nåler ........................................................................ 22
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Pakke ut .................................................................... 13
Parkeringsposisjon.................................................. 69–70
Piltaster og OK........................................................... 27
Plast ......................................................................... 36
Programmering av bokstaver......................................... 41
Programvareversjon..................................................... 31
På/av-bryter................................................................. 6
på/av-bryteren............................................................ 13

Q
Quiltesømmer ............................................................ 11
Quilting..................................................................... 57

R
Rammealternativer ...................................................... 69
Rammestørrelse .......................................................... 69
Redigeringsvisning....................................................... 64
Regels (manuell).......................................................... 56
Rengjøre maskinen ...................................................... 74
Rengjøre spoleområdet................................................. 74
Rengjøre under spoleområdet........................................ 74
Rotere ....................................................................... 68

S
Sampler Book............................................................. 59
Sateng- og oldemorssømmer ......................................... 11
Selvfestende glideplate ................................................... 9
Senke transportørene ................................................... 20
Senterposisjon ............................................................ 69
SET-menyen .............................................................. 29

Sette i spolen .............................................................. 19
Sette sammen to sømprogrammer til ett program ............. 42
Sikring sømbredde....................................................... 30
Skifte stingplaten......................................................... 75
Skinn ........................................................................ 36
Skrutrekker .................................................................. 8
Skrutrekker til stingplate................................................. 8
Slette en bokstav ......................................................... 66
Slette sømmer eller bokstaver ........................................ 42
Slettetast.................................................................... 26
Slik kommer du i gang med broderingen ......................... 62
Slik oppdaterer du maskinen ......................................... 24
Snellestift..................................................................... 6
Snellestifter ................................................................ 15
snellestopper .............................................................. 15
Snellestopper, liten ........................................................ 8
Snellestopper, stor ......................................................... 8
Speed + og –.............................................................. 26
Speilvending i lengden............................................. 38, 69
Speilvending sideveis .............................................. 38, 68
Spole fra liggende stilling .............................................. 18
Spole gjennom nålen.................................................... 19
Spoledeksel .................................................................. 6
Spoler ......................................................................... 8
Spolespindel, spolestopper.............................................. 6
Spoletrådkniv ............................................................... 6
Spoling...................................................................... 18
Språk ........................................................................ 31
Stabiliseringer ............................................................. 21
Start/Stop.................................................................. 26
Stingbredde................................................................ 37
Stinglengde ................................................................ 37
Stingplate..................................................................... 6
stingtetthet................................................................. 37
STOP-funksjon (ensfarget) ........................................... 25
Stopping og reparasjoner.............................................. 56
Sy i glidelås ................................................................ 55
Sy i knapper ............................................................... 54
Sy knapphull .............................................................. 51
Sy sammen / kaste over ............................................... 48
Sy ut sømprogrammet.................................................. 43
Symaskinminnet.......................................................... 43
Syteknikker ................................................................ 36
Søm.......................................................................... 46
Søminnstillinger .......................................................... 37
Sømmen har ujevne sting ............................................. 76
Sømmenyer................................................................ 11
Sømoversikt ............................................................... 10
Sømspretter ................................................................. 8
Sømvalgtaster ............................................................. 26

T

Tilføye samme søm flere ganger .................................... 42
Tilkoblingskontakt for broderenhet .................................. 7
Transportørbryter ......................................................... 7
Transportørene ........................................................... 20
Trinnvis farge for farge ................................................ 71
Trykkfot ...................................................................... 7
Trykkfotfeste................................................................ 7
Trykkfotløft ................................................................. 7
Trykkfotløfter............................................................. 20
Trykkfotpress ............................................................. 20
Trykkføtter .................................................................. 9
Trykkstang ................................................................... 7
Træ i tvillingnålen........................................................ 17
Træ maskinen ............................................................. 16
Tråder ....................................................................... 21
Trådkniv...................................................................... 6
trådkutt-/klippeposisjon............................................... 70
Trådkutt-/klippeposisjon.............................................. 69
Trådleder ................................................................. 6–7
Trådleder for ekstra snellestift ......................................... 6
Trådleder for spoling gjennom nålen ................................ 6
Trådleder for spoling og trådspenningsbrikke ..................... 6
trådnettet ................................................................... 15
Trådnetting .................................................................. 8
Trådopptaker................................................................ 6
Trådsensor ................................................................. 20
Trådspenning ........................................................ 19, 29
Trådspenningsbrikker .................................................... 6
Tråkle ....................................................................... 48
Tråkling..................................................................... 70
tvillingnål................................................................... 17
Tvillingnål.................................................................. 30

U
Undertråden ryker ....................................................... 76
USB embroidery stick ............................................... 8, 59
USB Embroidery Stick ................................................. 23
USB-port................................................................ 6, 23
Usynlig faldsøm .......................................................... 49
Usynlig faldsømfot D..................................................... 9
Utløserknapp for broderenhet ......................................... 8
Utsyingsvisning........................................................... 64

V
Velge en skrifttype....................................................... 34
Velge en søm.............................................................. 34
Velge stoff ................................................................. 35
Viktig informasjon om nåler ......................................... 22

Tekniske spesifikasjoner ............................................... 78
Tilbehør ...................................................................... 8
Tilbehørsskuff .............................................................. 7
Tilføye bokstaver ........................................................ 41
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Du har kjøpt en moderne sy- og brodermaskin som kan oppdateres. Siden vi regelmessig gir
ut programvareoppdateringer, kan det forekomme enkelte ulikheter mellom programvaren på
maskinen og programvaren som omtales i bruksanvisningen. Kontakt din lokale autoriserte
HUSQVARNA VIKING®-forhandler, og sørg for å besøke nettstedet vårt på
www.husqvarnaviking.com for å få de nyeste oppdateringene av programvaren og
bruksanvisningen.
Vi forbeholder oss retten til å endre maskinutstyr og tilbehørsutvalget uten forutgående varsel
samt foreta endringer i ytelse og konstruksjon. Slike modifikasjoner vil imidlertid alltid bli
gjort for å gagne brukeren og produktet.

ÅNDSVERK
DESIGNER, DESIGNER JADE, SEWING ADVISOR, VIKING og KEEPING THE
WORLD SEWING & Design er varemerker tilhørende KSIN Luxembourg II, S.ar.l.
HUSQVARNA og H-en med krone er varemerker tilhørende Husqvarna AB. Alle
varemerker brukes i henhold til lisensen av VSM Group AB.

Vi gjør oppmerksom på at når dette produktet skal kastes, må det resirkuleres
på en trygg måte i henhold til nasjonal lovgivning angående elektriske/
elektroniske produkter. Ikke kast elektriske apparater som usortert
husholdningsavfall. Benytt egne returpunkt. Kontakt lokale myndigheter for å
få informasjon om hvilke returpunkter som er tilgjengelige. Når gamle
apparater byttes ut med nye, kan det være at forhandleren er juridisk forpliktet
til å ta inn det gamle apparatet ditt og kassere det uten ekstra kostnad.
Dersom elektriske apparater kastes på søppelfyllinger eller avfallsplasser, kan
farlige stoffer lekke ut i grunnvannet og komme inn i næringskjeden og
medføre helseskader og redusert trivsel.

CE – Authorised Representative
VSM GROUP AB, SVP Worldwide
Drottninggatan 2, SE-56184, Huskvarna, SWEDEN
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