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SIKKERHEDSANVISNINGER
Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med 
IEC/EN 60335-2-28.

Elektrisk tilslutning
Denne symaskine skal betjenes i overensstemmelse med den netspænding, der er 
angivet på maskinen.

Generelle kommentarer vedrørende sikkerhed
•	 Denne	symaskine	må	ikke	anvendes	er	personer	(herunder	børn)	med	nedsatte	

fysiske, sensoriske eller mentale evner eller med manglende erfaring og viden, 
medmindre de er under opsyn eller er blevet instrueret i at anvende symaskinen af 
en person, som er ansvarlig for deres sikkerhed.

•	 Børn	skal	være	under	opsyn	for	at	sikre,	at	de	ikke	leger	med	symaskinen.

•	 En	symaskine	må	aldrig	efterlades	uden	opsyn,	når	strømmen	er	tilsluttet.

•	 Tag	altid	symaskinestikket	ud	af	kontakten,	når	du	er	færdig	med	at	bruge	
symaskinen,	og	før	du	skal	gøre	den	ren.

•	 Sluk	for	symaskinen	(”0”),	når	du	foretager	justeringer	i	området	omkring	nålen,	
f.eks. ved trådning af nål, udskiftning af nål, udskiftning af trykfod osv.

•	 Anvend	aldrig	denne	symaskine,	hvis	ledningen	eller	stikket	er	beskadiget.

•	 Hold	fingrene	væk	fra	alle	roterende	dele.	Der	skal	udvises	særlig	agtpågivenhed	i	
området omkring symaskinenålen.

•	 Brug	sikkerhedsbriller.

•	 Brug	kun	denne	symaskine	til	det,	den	er	beregnet	til,	som	beskrevet	i	denne	
vejledning.	Brug	kun	det	af	producenten	anbefalede	tilbehør	som	anført	i	denne	
vejledning.

Bemærk	venligst,	at	ved	bortskaffelse	skal	dette	produkt	
genbruges i henhold til relevante nationale regler vedr. 
elektriske/elektroniske produkter. Ved tvivl, kontakt 
venligst din forhandler for retningslinier.
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1	 Hovedafbryder	

2	 Stikdåse	for	igangsætter	med	
strømforsyningsledning

3	 Udløsegrep	for	svinghjul

4	 Svinghjul

5	 Hank

6	 Spoleapparat

7 Vippedæksel med programtabel

8 Ekstra garnrullepind til påsætning

9	 Garnrullepind	med	afløbsflange

10	 Trådgiver

11 Overtrådsspænding

12	 Trådningsriller

13		Trådafskærer

14 LED-lys

Symaskinens dele

15	 Trykfodsløfter

16	 Forvandlingssyflade

17	 Bundplade

18	 Stingplade

19   Indstillingshjul for stinglængde

20			Baglænstast

21			Sømvalg

22	 Nåletråder	(4.2)

23			Trådføring

24 IDT™-systemet / Integreret 
dualtransport	(4.2/3.2)

25   Fastspændingsskrue

26	 Trykfodsholder	med	trykfod

27			Indstillingshjul	for	sømbredde

28   Indstillingshjul for nåleposition
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Introduktion

0 Standard-trykfod
	 Til	overtransport 

select™ 4.2 og 3.2

 Ikke til overtranspor 
select™ 2.2

1 Pyntesømsfod
	 Til	overtransport 

select™ 4.2 

1 Transparent trykfod
	 (pyntesømsfod,	ikke	til	overtransport)

3 Blindsøms- og overlockfod 
	 Til	overtransport 

select™ 4.2 og 3.2

 Ikke til overtranspor 
select™ 2.2

4 Lynlås- og kantningsfod
	 Til	overtransport 

select™ 4.2 og 3.2

 Ikke til overtranspor 
select™ 2.2

5 Knaphulsfod
6 Stoppefod 
 select™ 4.2

7 Sømfolder
	 Til	overtransport 

select™ 4.2

8 Føringslineal
9 Filt underlag
10 Afløbsflange
11 Nåleæske
12 Ekstra garnrullepind 
13 Trensekniv
14 Pensel
15 Spoler

Standardtrykfødder og tilbehør
Vær	venlig	at	kontakte	din	PFAFF®	forhandler	og	få	mere	information
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Nyttesøms-tabel - Ikke-elastiske sømme

Program Trykfod Anvendelse
4.2 3.2/2.2
A/B/C A/B/C 5 Standardknaphul,	f.eks.	i	bluser	eller	sengelinned.

D D 0/3 Til	usynlig	sømforstærkning	med	samtidig	kastning	over	
kanterne, særlig egnet til elastisk  materiale.

E E 0/1 En	klassisk	dekorationssøm,	f.eks.	til	bordurer	på	
håndklæder.

F F 0/1 En	klassisk	dekorationssøm,	f.eks.	til	broderier	på	bluser	
eller	dækketøj.

Sømoversigt
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Introduktion

Program Trykfod Anvendelse

4.2 3.2/2.2
G G 0/1 Til	alle	ligesømsarbejder	og	pyntestikinger.	Stinglængde	

op	til	6mm.	Til	kastning	over	kanterne	samt	til	
applikering. Ligeledes velegnet til tapering, hulbroderi og 
kordoneringsarbejder.

0/1 Ligestillingssøm:	til	alle	sy-	og	stikkearbejder,	der	kræver	
nålepostion til venstre. 
Siksaksøm:	til	kastning	over	kanterne,	applikering,	
tapering

0/1 Ligesøm:	Til	de	fleste	former	for	pyntestikninger.
Siksaksøm:	til	de	fleste	former	for	zigzagsyning.

0/1 Ligestillingssøm:	til	alle	sy-	og	stikkearbejder,	der	kræver	
nålepostion	til	højre.
Siksaksøm:	til	kastning	over	kanterne,	applikering,	
tapering og kordoneringsarbejder.

H H 0/3 Til	usynlig	sømforstærkning	på	fastere	materialer.

I I 0/1 En	klassisk	dekorationssøm.

K K 0/3 Til	dekorative	sømninger	på	fine	materialer,	f.eks.	linned.

L L 0/1 Til	syning	hen	over	sammenstødningen	ved	to	
sammenstødte	materialer.

M M 0/1 Til	påsyning	af	elastik,	stopning	af	flænger	og	isætning	af	
lapper. 

IG - 0/1 En	klassisk	dekorationssøm.

LC - 0/1 Dekorationssøm,	f.eks.	til	hjemmetekstiler.

LG - 0/1 En	sart	dekorationssøm.

LI LI 0/1 En	klassisk	dekorationssøm.

MDF - 0/1 En	klassisk	dekorationssøm.
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Nyttesøms-tabel - Elastiske sømme

Program Trykfod Anvendelse
4.2 3.2/2.2
D D 0/1 Klassisk	søm	til	sammensyning	og	kastning	over	kanterne.	

Stoffet	skal	ved	denne	søm	være	drejet	180	grader.

E E 0/1 Til	stikning	respektive	overstikning	af	strækbart	materiale	
som	linninger,	sømninger,	belægninger.

F F 0/1 En	dekorative	stretchsøm	til	stikning	respektive	omsyning	
af	sømninger,	f.eks.	på	pyjamas	og	joggingdragter.

G G 0/1 Til	strækbare	sømme,	f.eks.	skridtsømme,	samt	til	sømme	I	
sports-og	arbejdstøj.
Til	forarbejdning	af	elastik	I	elastiske	materialer	eller	til	
sømning	af	strækbart	materiale.

0/1 Til	strækbare	sømme,	der	kræver	nålepostion	til	venstre.

0/1 Til	strækbare	sømme,	der	kræver	nåleposition	I	midten.

0/1 Til	strækbare	sømme,	der	kræver	nåleposition	til	højre.

H H 0/1 Elastisk	sammensynings-	og	kantningssøm	til	grov	
maskevare.	Stoffet	skal	ved	denne	søm	være	drejet	180	
grader.

I I 0/3 En	sammensynings-	og	kantningssøm	til	frynsende	
materialer.

K K 0/3 En	sammensynings-	og	kantningssøm	til	frynsende	
materialer.

L L 0/1 Til	syning	hen	over	sammenføjningen	mellem	to	
sammestødte	stoflag.	Også	til	strækbart	materialeg.

M M 0/1 Til	påsyning	af	gummitråde,	dækning	af	frottésømme	og	
til	pyntesømme	I	sømninger.

IG - 0/1 En	dekorationssøm,	f.eks.	til	hjemmetekstile.

KM KM 0/1 En	løs	udsmykningssøm.
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Introduktion

Program Trykfod Anvendelse

4.2 3.2/2.2
LC - 0/1 En	dekorationssøm,	f.eks.	til	hjemmetekstiler.

LD - 0/1 En	dekorationssøm,	f.eks.	til	hjemmetekstiler.

LG - 0/1 En	dekorationssøm,	f.eks.	til	folklorebroderi.

LI LI 0/1 En	udsmykningsøm	til	badetilbehør.

EK - 0/1 En	dekorationssøm,	f.eks.	til	hjemmetekstiler.

EL - 0/1 Til	syning	og	stikning	af	strækbart	materiale	som	f.eks.	linninger,	
sømninger,	belægninger.

FG FG 0/1 En	stukket	søm	til	patchwork	og	kviltning.

ID - 0/1 En	elastisk	dekorationssøm	f.eks	til	sportstø.

IF - 0/1 En	dekorativ,	elastisk	søm.	Til	omsyning	af	sømninger,	f.eks.	i	
pyjamas	og	joggingdragter.	Stoffet	skal	drejes	180	grader.

LK   LK 0/1 En	dekorativ,	elastisk	søm.

LMK LMK 0/1 En	dekorativ,	elastisk	søm.

MG - 0/1 En	dekorativ,	elastisk	søm.
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Vippedæksel
Vip	dækslet	(7)	op.

Programmerne er vist på indersiden af 
vippedækslet.

Tilslutning af 
igangsætteren
Sæt	stikkene	fra	igangsætteren	i	
symaskinens	tilslutningsdåse	(2)	og	i	
stikkontakten	på	væggen.	Syhastigheden	
reguleres med fodens tryk på 
igangsætteren. 

Endvidere kan du regulere syhastigheden 
med skydekontakte på igangsætterens 
overdel.

Stilling	  = halv sluthastighed

Stilling	  = fuld sluthastighed

Fodpedalen	AE020	skal	bruges	til	denne	
symaskine.

Hovedafbryder
Når	du	tænder	for	strømmen	på	
hovedafbryderen	(1),	lyser	sylampen.

Bemærk! Din select™ symaskine er justeret, 
så den leverer det optimale syresultat ved 
normal stuetemperatur. Ekstreme varme og 
kolde temperaturer kan påvirke syresultatet.
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Betjening af sym
askinen

Tilbehørsæske 
Din	PFAFF®	select™ symaskine har 
en	aftagelig	arbejdsflade	(16),	der	også	
fungerer	som	tilbehørsæske.

Til	model	4.2	er	der	også	en	speciel	
aftagelig	tilbehørsæske.	Det	medleverede	
tilbehør	er	mærket.	Læg	det	i	de	
tilsvarende	rum	i	tilbehørsskuffen.

Forvandlingssyflade
For at sy med friarmen skal du svinge 
tilbehørsbakken	mod	venstre	og	løfte	den	
opad og ud af hullet. 

Når du sætter bakken på plads igen, 
skal	du	kontrollere,	at	den	flugter	med		
friarmen på symaskinen.
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Undertrådsspoling
Forberedelse af maskinen til 
spoling
Hold	svinghjulet	(4)	fast	og	drej	
udløsergrebet	(3)	helt	i	bund	i	pilens	
retning.	Så	kører	nålen	ikke	med,	når	De	
spoler. 

Sæt den tomme spole på
	 Sluk	for	strømmen	på		 	

	 hovedafbryderen	(1).

Spolen	skal	påsættes,	så	tappen	(A)	på	
spoleapparatet	(6)	går	i	indgreb	med	
rillen	i	spolen.	PFAFF®-logoet	skal	vende	
opad.

Tryk	spolen	over	til	højre

Bemærk: Der kan kun spoles, når spolen står 
henne ved højre stop!
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Spoling fra garnrullepinden 
Sæt	sygarnet	op	på	garnrullepinden	(9).	
For at sikre en jævn garnaftrækning og 
stabilisere garnrullen sætter du også en 
afløbsflange	på,	der	i	størrelse	passer	til	
garnrullen.

Trådning
Sygarnet	lægges	ind	i	føringen	A,	trækkes	
til	højre	gennem	åbningen	B	under	krogen	
C.	Trådbegyndelsen	vikles	nogle	gange	
omkring	spolen,	højre	om.

Spoling
Tænd	for	strømmen	på	hovedafbryderen	
(1).	Hold	fast	i	trådbegyndelsen	og	træd	
på	igangsætteren.	Så	snart	spolen	er	fuld,	
afsluttes spolingen automatisk. Klip 
tråden over, skub spolen til venstre og 
aftag den.

Glem ikke:
Udløsergebet	(3)	for	svinghjulet	skal	
drejes tilbage igen, helt i bund. Derefter 
drejer	du	svinghjulet	(4)	hen	mod	dig	
selv, til det går i indgreb.
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Spoling fra den ekstra 
garnrullepind
Sving	den	anden	trådrulleholder	(8)	op,	
og	placer	en	trådrulle	med	tilsvarende	
spoleskive på den.

Trådning
Sygarnet	lægges	ind	i	føringen	A	og	
trækkes	til	højre	gennem	åbningen	B	
under	krogen	C.	Trådbegyndelsen	vikles	
nogle	gange	omkring	spolen,	højre	om.

Spoling
Tænd	for	strømmen	på	hovedafbryderen	
(1).	Hold	fast	i	trådbegyndelsen	og	træd	
på	igangsætteren.	Så	snart	spolen	er	fuld,	
afsluttes spolingen automatisk. Klip 
tråden over, skub spolen til venstre og 
aftag den.

Glem ikke:
Udløsergrebet	(3)	for	svinghjulet	skal	
drejes tilbage igen, helt i bund. Derefter 
drejer	du	svinghjulet	(4)	hen	mod	dig	selv	
til det falder i hak.

TIP: Hvis maskinen allerede er trådet, kan 
du uden problemer spole fra den ekstra 
garnrullepind, uden at aftråde maskinen.
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Betjening af sym
askinenSpoling gennem nålen

Der kan også spoles, selvom maskinen er 
fuldstændig trådet. 

Trykfodsløfteren	(15)	stilles	opad.	
Overtråden	føres	forneden	gennem	
trykfoden	og	opad	gennem	højre	
trådningsrille	(12).

Læg	så	tråden	fra	venstre	til	højre	ind	
i	trådgiveren	(10).	Trådgiveren	skal	
herunder	stå	i	sin	øverste	position.

Før	derefter	tråden	til	højre	under	
føringskrogen	C.	Tråden	vikles	flere	
gange omkring spolen, hvorefter 
igangsætteren trædes ned, så spolingen 
går i gang.
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Isætning af undertråds-
spole og spolekapsel

	 Sluk	for	strømmen	på		 	
 hovedafbryderen.

Udtagning af spolekapslen
Åbn griberdækslet ind mod dig selv 
Løft	op	i	spolekapslen	klap	(E)	og	træk	
spolekapslen	ud.	Slip	klappen	og	udtag	
den tomme spole.

Isætning af spolen
Isæt	den	fulde	spole	(så	PFAFF®-
logoet	vender	ind	mod	spolekapslen)	i	
spolekapslen.	Når	du	gør	dette,	skal	du	
trække	tråden	igennem	rille	A,	derefter	
under	hemfjeder	B,	indtil	den	hviler	i	
åbningen	(se	pilen).

Kontrol: Når du trækker i tråden, skal spolen 
dreje højre om.

Isætning af spolekapslen
Løft	klappen	E	fra	og	skyd	spolen	i	bund	
på	gribertappen	C.	Spolekapslens	åbning	
D skal herunder vende opad.

Kontrol: Når du rykker i spoletråden, må det 
ikke få spolekapslen til at falde ud af griberen. 
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Trådning
Trådning af overtråden

		Sluk	for	strømmen	på		 	
	 hovedafbryderen	(1)

Løft	trykfodsløfteren	(15).	Drej	
svinghjulet,	til	trådgiveren	(10)	står	helt	
oppe	i	sin	øverste	position.	Sæt	garnrullen	
op	på	garnrullepinden	(9)	og	anbring	en	
passende	afløbsflange.

Så	fører	du	tråden	med	begge	hænder	
ind	i	trådføringen	A	og	trækker	den	ind	
under	trådføringskrogen	B.	Før	herefter	
tråden ned gennem venstre trådningsrille 
C, omkring fremspringet D og op gennem 
højre	trådningrille	E	til	trådgiveren	F.	

Her	skal	tråden	trækkes	ind	i	trådgiveren	
F	fra	venstre	til	højre.	Derefter	
trækkes	tråden	igen	ned	gennem	højre	
trådningsrille G og så fra siden ind bag en 
af	de	to	trådføringer	H.

Trådning	af	nålen	er	beskrevet	på	næste	
side.
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Nåletråder (model 4.2)
PFAFF-nåletrådene	(22)	hjælper	til	med	at	
få trådningen af nålen til at gå nemmere 
og	hurtigere	fra	hånden.	Trykfoden	
sænkes.	Svinghjulet	drejes,	til	nålen	står	
i	sin	øverste	position.	Overtråden	lægges	
omkring	krogen	A	og	holdes	strammet.	
Før	derefter	nåletråderen	helt	ned	og	
sving den ind mod nålen, så den lille krog 
B	stikker	ind	gennem	nåeløjet.	Tråden	
hægtes nedefra ind i krogen.

Sving	nåletråden	bagud	og	slip	
forsigtigt tråden, idet du samtidigt lader 
nåletråderen glide opad. Nu kan du 
trække	trådenden	gennem	nåleøjet.

Trådning af tvillingenålen
Isæt en tvillingenål.

Sæt	den	ekstra	garnrullepind	på,	og	sæt	
en granrulle op på hver pind.

I	venstre	trådningsrille	(12)	findes	en	
spændingsskive	A.	Sørg	ved	trådningen	
for,	at	en	tråd	fra	hver	af	rullerne	føres	
forbi	skiven	A	fra	henholdsvis	venstre	og	
højre.

Den videre tilægning af trådene foregår 
som sædvanlig, men pas på, at de ikke 
snor sig om hinanden.

Træk	trådene	fra	henholdsvis	højre	og	
venstre	ind	i	trådføringen	(23)	og	tråd	
dem gennem nålene.
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Betjening af sym
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Ophentning af undertråden
	 Sluk	for	strømmen	på		 	

	 hovedafbryderen	(1)

Løft	trykfodsløfteren.	Hold	fast	i	
overtråden, mens De drejer svinghjulet 
venstre om, til nålen er kommet op i 
øverste	position	igen	og	undertråden	har	
dannet	en	løkke.	Træk	i	overtråden,	så	
undertråden	følger	med	op.

Luk	griberdækslet	og	før	trådene	under	
trykfoden over til venstre.

Trådafskærer
Trådene	trækkes	bagfra	hen	over	
trådafskæreren	(13).
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Trykfodsløfter
Trykfoden	løftes	og	sænkes	med	
trykfodsløfteren	(15).

Udskiftning af trykfoden
Frigørelse af trykfoden

	 Sluk	for	strømmen	på		 	
	 Hovedafbryderen.

Kør	nålen	op	i	sin	øverste	position.	Tryk	
forreste del af trykfoden og samtidig 
bagerste del nedad, til den glider ud af 
indgreb	med	trykfodsholderen	(26).

Montering af trykfoden
Trykfoden	placeres	under	
trykfodsholderen	(26),	så	tappene	i	foden	
griber korrekt ind i trykfodsholderen, når 
De	sænker	trykfodsløfteren	(15).

Kontrol: Ved at løfte op i trykfodsløfteren kan 
De kontrollere, om trykfoden er gået rigtigt i 
indgreb
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IDT™-systemet - indbygget 
overtransportør
Til	præcisionssyning	i	alle	stoftyper	
har	PFAFF®	den	ideelle	løsning:	IDT™-
systemet	med	indbygget	overtransportør	
(Integrated	Dual	Feed).

Ligesom på industrimaskiner 
transporterer IDT™-systemet stoffet fra 
oven og fra neden samtidig med samme 
stinglængde.	Stoffet	transporteres	præcist.

Ved syning i lette stoffer som f.eks. silke 
eller rayon forhindrer den samtidige 
stoftransport,	at	sømmen	rynker.

Den jævne transport af stoffet sikrer 
endvidere, at ternede eller stribede stoffer 
tilpasses perfekt til hinanden. Ved syning 
af quiltearbejder sikrer IDT™-systemet, at 
alle	quiltelag	rettes	ind,	så	de	øverste	lag	
ikke strækker sig.

Aktivering af IDT™-systemet
Hæv	trykfoden.	Tryk	overtransportøren	
ned, indtil den går ind i hakket.

Vigtigt! Ved syning med brug af den 
indbyggede	overtransportør	skal	du	
bruge	trykfødder	med	udsparing	bagi.

Deaktivering af IDT™-systemet
Hold	overtransportøren	med	to	fingre	om	
den	rillede	ankel.	Tryk	overtransportøren	
ned, og træk den derefter væk fra dig, og 
frigør	langsomt	overtransportøren	opad.
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Udskiftning af nålen
	 Sluk	for	strømmen	på		 	

	 hovedafbryderen	(1)

Udtagning: Sænk	trykfoden	og	kør	
nålen	op	i	sin	højeste	position.	Drej	
derefter nålens fastspændingsskrue 
(25)	løs	og	udtag	nålen	nedad.

Isætning: Nålen skal vende med 
den	flade	kolbeside	A	bagud.	
Trykfoden	sænkes,	og	nålen	sættes	
helt	op	til	den	går	imod.	Hold	fast	
i nålen, mens fastspændingsskruen 
(25)	spændes	fast	til.

Indstilling af 
overtrådsspændingen
Den	ønskede	indstillingsværdi	for	over	
trådsspændingen	(11)	indstilles	ved	hjælp	
af	mærket	B.	

Den normale indstilling til syning ligger 
mellem 4 og 5.

Til	brodering,	stopning	og	knaphuller	
ligger den mellem 2 og 3.

Sænkning af transportøren
Til	visse	syopgaver	som	f.eks.	stopning	
skal	transportøren	sænkes.	Dette	
gøres	ved	at	åbne	griberdækslet	og	
trykke	skyderen	C	helt	over	til	højre.	
Transportøren	vil	så	være	sænket.



23

28

27
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Indstillingshjul for 
stingbredde
Stingbredden	kan	ændres	trinløst	på	
indstillingshjulet	(27).	Under	indstilling	
af	bredden	må	nålen	ikke	befinde	sig	i	
stoffet.

Grundindstilling: Drej stingbredde- 
indstillingshjulet	(27)	hen	på	symbolet	  
(maksimal	stingbredde).

Undtagelse:	Ligestillingssømmen	sys	med	
stingbredde 0.

I	afsnittet	“2.	Nyttesømme	og	syteknik”	
finder	du	i	tabellerne	anbefalingeer	for	
breddeindstillingen	af	de	enkelte	sømme.	
Du har også mulighed for at ændre 
stingbredden under syning.

Indstillingshjul for 
nålepositioner
Foruden midterpositionen  kan der 
vælges yderligere fjorten nålepositioner, 
idet	du	drejer	indstillingshjulet	(28)	trinvis	
mod	venstre	eller	højre.	Den	yderste	
venstre nåleposition  opnår du ved 
at	dreje	indstilllingshjulet	(28)	helt	over	
til	højre,	til	det	ikke	kan	komme	længere.	
Den	yderste	højre	position	  indstilles 
tilsvarende ved at dreje indstillingshjulet 
over til venstre. Under ændring af 
nålepositionen	må	nålen	ikke	befinde	sig	
i stoffet.

Bemærk: Når du har valgt en højre 
nåleposition, kan de med stingbredde-
indstillingshjulet (27) gøre sømmen bredere 
eller smallere i venste side. Det gælder 
omvendt også for en venstre nåleposition.
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Baglænssyning
Maskinen syr kun baglæns, så længe du 
holder	baglænstasten	(20)	nede.

Indstillingshjulet for 
stinglængde
Stinglængde
Med stinglængde-indstillinghjulet 
(19)	kan	du	indstille	stinglængden	
trinløst	mellem	0	og	6	mm.	Den	
ønskede	stinglængde	skal	stå	ud	for	
indstillingsmærket.

Knaphul
Mellem	tallene	0	og	1	finder	du	
knaphulssymbolet	(A).	I	dette	område	
ligger den optimale stingtæthed til syning 
af knaphuller og til brodering. 

Jo nærmere du drejer i retning mod 0, 
desto tættere bliver stinget. 

Stretchsømme
For	at	kunne	sy	stretchsømmene	(farvet	
baggrund)	skal	du	dreje	instillingshjulet	
(19)	ind	i	det	grå	område,	til	det	ikke	kan	
komme længere.
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Betjening af sym
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Sømvalg, tryktaster
Indstilling af nyttesømme
Hvert	program	er	kendetegnet	ved	et	
bogstav,	som	du	finder	på	tasterne.	
Programmet vælges ved at trykke på 
tasten, og maskinen er klar til at sy. 
Tasten	B	er	til	frigøring	af	allerede	
trykkede taster.

I	vippedækslet	(7)	finder	du	program-
tabellen	med	alle	nyttesømmene	og	
kombinationer heraf. 

Indstilling af stretchsømmene
Alle	sømme	på	farvet	baggrund	er	
stretchsømme,	d.v.s.	egnede	til	strækbart	
materiale. De vælges ved at trykke den 
valgte tast ned og dreje stinglængde-
indstillingshjulet	(19)	helt	i	top	i	det	grå	
område.

Tasten	B	er	til	frigøring	af	allerede	valgte	
taster.

Nytte- og stretchsøms-
kombinationer
Ved	at	trykke	på	to	eller	flere	taster	
kan du opnå kombinationer i 
nyttesømsområdet.

Stinglængdeindstillingshjulet	kan	stå	
i det normale syområde såvel som i 
stretchområdet.

Alle	sømkombinationer	er	vist	i	program-
tabellen	i	vippedækslet.	Med	tasten	B	kan	
du	frigøre	allerede	nedtrykkede	taster	
igen.
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prog Programmønster

Stingbredde	i	mm

Stinglængde	i	mm

IDT™-systemet
TIL=			
FRA=

Overtrådsspænding

Trykfodens	nummer

progForklaring til tabellerne 
over syanbefalinger
I	de	efterfølgende	tabeller	kan	du	se	de	af	
os anbefalede indstilliger. De har brug for 
til den forliggende syopgave.

Desuden giver tabellerne dig yderligere 
oplysninger,	som	er	nødvendige	til	
syning	af	det	den	valgte	søm.

Valg af trykfod, instilling af 
trådspændingen, og om der skal sys med 
overtransportøren	til	eller	fra.

Såfremt	der	ikke	er	anført	andet	i	teksten,	
skal der altid arbejdes med nåleposition i 
midten .

Nogle stoffer har meget overskudsfarve, som kan forårsage misfarvning på andre 
stoffer, men også på din symaskine. Denne misfarvning kan være vanskelig eller 
umulig at fjerne.

Fleece-	og	denimstof,	særligt	i	rød	og	blå,	indeholder	ofte	meget	overskudsfarve.

Hvis	du	forventer,	at	dit	stof/færdige	tøj	indeholder	meget	overskudsfarve,	skal	
du altid forvaske det, inden du syr/broderer for at undgå misfarvning.
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Overtrådsspændinger 
For at opnå et perfekt syresultat, 
skal over- og undertrådsspænding 
være afpasset korrekt efter hinanden. 
For	nyttesømme	ligger	den	normale	
indstilling i området 4-5.

Kontrollér	trådspændingen	med	en	bred	
zigzag.	Sammenknytningen	af	trådene	
skal	ligge	midt	mellem	de	to	stoflag

Hvis	overtråden	er	indstillet	for	stramt,	
ligger sammenknytningen på oversiden af 
stoffet, er overtrådsspændingen indstillet 
for	løs,	ligger	sammenknytningen	på	
undersiden af stoffet.

Justering af overtrådsspænding er 
forklaret på side 22.

Stikning
Ligestingssømmen	G	kan	sys	med	 
15 forskellige nålepositioner, så du 
altid for perfekte stikninger, ved at 
kunne	føre	stoffet	langs	trykfoden.	
Stikningsbredden	bestemmer	du	ved	
hjælp af nålepositionen. Ved bredere 
stikninger anvender du styrelinealen 
(standardtilbehør	nr.	8)	eller	de	
indgraverede	føringslinier	i	stingpladen.	
Føringslinealen	stikkes	ind	i	hullet	A	og	
spændes	fast	med	holdeskruen	B.

Trådspænding er for høj/stram

Trådspænding er for lav/løs

Trådspænding er korrekt
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4.2 G 0 2.5 3-5 0/1

3.2 G 0 2.5 3-5 0/1

2.2 G 0 2.5 – 3-5 0/1

4.2 G 2- 1-2 3-5 0/1

3.2 G 2- 1-2 3-5 0/1

2.2 G 2- 1-2 – 3-5 0/1
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Ligestingssøm
Program	G	er	basis-ligestingsømmen.	
Stinglængden	kan	efter	ønske	forlænges	
indtil 6 mm. 

En	del	syarbejder	er	lettere	at	udføre	med	
ændret nåleposition, f.eks. stikninger i en 
krave eller isyning af en lynlås. Du kan 
vælge mellem femten nålepositioner  
(se	side	23).

Sørg	for,	at	nålen	er	i	øverste	position	når	
du ændre dens position.

Siksak-søm
Til	at	kaste	over	kanterne	på	forskellige	
matrialer	kan	De	foruden	overlock-
sømmene	også	anvende	siksaksømmen	
G	med	sømbredden	 .	Stoffet	skal	da	kun	
ligge halvt ind under trykfoden. 

Husk,	at	nålen,	når	De	kaster	over	
kanterne, under oversyningen skiftevis 
skal stikke ned i stoffet og uden for dette.

Bredden	på	overlocksyning	kan	reduceres	
op til 2 mm.

Til	kastning	over	kanterne	på	vanskelige	
materialer	er	blindssømsfoden	nr.	3	særlig	
velegnet. Under syningen lægger tråden 
sig hen over traversen C og hindrer 
dermed stofkanten i at rulle sig sammen. 
De	opnår	således	en	smuk,	glat	søm.

Snitkanten	skal	løbe	langs	anslaget	B.	
Anslaget	kan	reguleres	med	stilleskruen	A.

Vigtigt! Ved anvendelse af 
blindsømsfoden	til	kastning	over	kanterne	
med	siksaksømmen	skal	der	indstilles	på	
yderste	nåleposition	til	højre	og	vælges	
en	sømbredde	på	3-5	mm	(der	må	ikke	
anvendes	nogen	anden	nåleposition).

prog

prog
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4.2 D/H 5- 1-2 3-5 0/3

3.2 D/H 5- 1-2 3-5 0/3

2.2 D/H 5- 1-2 – 3-5 0/3
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Blindsøm
Blindsømmen	H	er	særdeles	velegnet	
til usynlige kantafslutninger; syning i 
hånden bortfalder. For uldstoffer, vælg 
usynlig	oplægningssøm	H.	Program	D	
er	blindsømme	til	elastiske	materialer.	
Samtidigt	med,	at	sømmen	sys,	kastes	
der over kanten, så De hermed sparer en 
arbejdsgang.

•	 Kast	over	kanten

•	 Fold	sømbredden	indad

•	 Fold	igen	sømmen	udad,	så	
sømkanten	har	et	fremspring	på	ca.	1	
cm

•	 Læg	stoffet	under	trykfoden,	så	folden	
kommer	til	at	løbe	langs	anslaget	B.

•	 Vælg	med	nålepositionshjulet	(28),	
højre	nåleposition	 .

•	 Når	nålen	stikker	ned	i	folden,	må	den	
kun	omslutte	én	tråd	af	stoffet.

Bemærk!
Skulle	det	ske,	at	indstikkene	kan	ses	på	
retsiden,	skal	anslaget	B	reguleres	ved	
hjælp	af	stilleskruen	A.

Tip: Hvis du vælger at sy usynlig 
oplægningssøm H eller D med sømbredde 
mindre end 5, brug trykfod 0.

Prog DProg H

prog
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4.2 K 5- 3-5 0/3

3.2 K 5- 3-5 0/3

2.2 K 5- – 3-5 0/3

4.2 I 5- 3-5 0/3

3.2 I 5- 3-5 0/3

2.2 I 5- – 3-5 0/3
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stretch

stretch

stretch

prog

stretch

stretch

stretch

Overlock
Hvad er overlock egentlig?
Til	elastiske	og	strikkede	materialer	
tilbyder tryktast-modellerne et udvalg af 
overlocksømme,	som	i	én	arbejdsgang	på	
samme	tid	sammensyr	to	stoflag	og	kaster	
over kanterne. De er mere strækbare end 
sædvanlige	sømme,	meget	holdbare	og	
desuden hurtige at sy.

Tip: Til overfladen anbefaler vi at sy med 
blindsømsfod nr. 3. Den giver en særdeles 
god føring og forhindrer selv ved større 
sømbredder, at sømmen trækker sig sammen. 
Husk også at stille den røde lineal til højre. 
Linealen skal styre stoffet.

Åben Overlock (K)
Med	denne	søm	kan	man	problemfrit	
sammensy fastere materialer respektive 
stoffer, der ikke frynser for stærkt.

TIP: Sørg for, at nålen i højre side lige netop 
rammer uden for materialet uden at berøre 
dette.

Lukket overlock (I)
Program	I	er	specielt	perfekt	til	jersey	
kvaliteter. Man kan ligeledes isy ærme 
linninger eller strikkede kraver mere 
slidstærkt	med	denne	søm.

TIP: Sørg for at holde linningen strakt under 
syningen.

Bemærk: 
Ved	overlock	sømme,	hvis	du	vælger	en	
sømbredde	mindre	end	5	 , skal De passe 
på, at nålen ikke rammer mod trykfodens 
travers, idet nålen ellers vil knække.
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4.2 M 5- 1-2.5 3-5 0/1

3.2 M 5- 1-2.5 3-5 0/1

2.2 M 5- 1-2.5 – 3-5 0/1

4.2 G 0 3 3-5 7

3.2 G 0 3 3-5

2.2 G 0 3 – 3-5
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prog

Elastisk søm
Denne	søm	anvendes	på	grund	af	sin	
store	elasticitet	til	isyning	af	elastik,	f.eks.	i		
undertøj.	

•	 Afklip	den	gamle	elastik	tæt	op	til	
kanten.

•	 Rynk	stoffet	ind	med	den	6	mm	lange	
ligestingssøm.

•	 Skub	den	således	forberedte	del	ind	
mellem elastikken, eller læg delen 
under elastikken og hæft den fast med 
knappenåle.

•	 Sy	elastikken	på	med	den	elastiske	
søm.	Lad	enderne	af	elastikken	
overlappe hinanden lidt og oversy 
dem	ligeledes	med	den	elastiske	søm.

Prog

Rullesøm
Med	sømfolderen	kan	De	uden	problemer	
udføre	bluser,	silketørklæder	eller	flæser	
med	rullesømme	uden	at	forstryge	
kanterne. Ved denne syning sikres 
kanterne mod at frynse, og De får en 
smuk, holdbar kantafslutning.

•	 Buk	begyndelsen	af	stofkanten	om	to	
gange	(á	ca.	2	mm).

•	 Læg	den	foldede	stofkant	ind	under	
sømfolderen	og	sy	nogle	sting.

•	 Lad	nålen	stå	i	stoffet,	løft	trykfoden	
og	før	stoffet	ind	i	sømfodlerens	
indløb.	

•	 Sænk	trykfoden	og	før	stoffet	ensartet	
ind	i	sømfolderen.	Pas	på,	at	stoffet	
ikke	kommer	til	at	løbe	under	højre	
halvdel af foden.

Tip: Ved silke, viskose og chiffon kommer 
rullesømmen helt til sin ret, hvis den udføres 
med en siksaksøm.

sp
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4.2 G 0 3 3-5 0/1

3.2 G 0 3 3-5 0/1

2.2 G 0 3 – 3-5 0/1
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Sømning med tvillingenål
Tvillingenålen	kan	ikke	blot	anvendes	til	
broderiarbejder, men også til syopgaver.

De kan med tvillingenålen hurtigt og 
let	udføre	professionelle	sømninger	af	
strækbart	materiale	som	f.eks	på	T-shirts,	
strik	eller	cyklebukser.		

Tvillingenåle	fås	i	forskellige	bredder.	Den	
klassiske bredde til syopgaver ligger ved 
4 mm. For at undgå, at nålene rammer 
mod	stingpladen,	bør	De	være	sikker	på	
at benytte midterste nåleposition.

•	 Stryg	først	sømmen	i	den	ønskede	
bredde.

•	 Derefter	gennemsyr	De	sømmen	fra	
retsiden af stoffet.

•	 Afsluttende	bortklipper	de	den	
overskydende stofkant tæt op til 
stikningen.

Vær opmærksom på, at der til 
stretchstoffer	kun	må	anvendes	en	
jerseynål.

Tip: Ved vanskelige materialer som f.eks. rib 
strik kan De med fordel ri sømkanten tilbage, 
inden den sys.
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Knaphuller
At	sy	knaphuller	er	med	alle	trykfast-
modeller meget enkelt, idet man ikke skal 
dreje stoffet. 

I reglen indarbejdes knaphuller i 
underlagt,	dobbelt	stof.	Alligevel	er	det	
ved en del materialer som f.eks. silke, 
organza	og	viskose	nødvendigt	desuden	
at lægge silkepapir under, for at stoffet 
ikke skal trække sig sammen under 
syningen.

For	at	opnå	et	smukt	sømbilled	kan	man	
med særlig gode resultater anvende 
brodere- og stoppegarn.

Afmærk	ved	hjælp	af	en	‘tryllestift’	
eller en knappenål knaphullernes 
begyndelsespunkter,	og	sy	altid	først	et	
prøveknaphul.

Bemærk: For hvert knaphul må De, inden 
De begynder på det, skubbe knaphulsfodens 
skinne helt frem, så langt den kan komme, 
så den røde pil befinder sig ved den første 
røde streg. De røde mærker er anbragt med 
en indbyrdes afstand på 0,5 cm. De giver 
dig et holdepunkt for at kunne bestemme 
knaphulslængden. 

prog
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Linnedknaphul med indløbstråd
For at opnå slidstærke knaphuller f.eks. 
i sportsbeklædning anbefaler vi dig at 
medføre	en	indløbstråd.

Indløbstråden	er	især	også	vigtig	ved	
alle elastiske materialer for at undgå, at 
knaphullet udvider sig.

•	 Læg	indløbstråden	hen	over	det	
bagerste	fremspring	A	og	før	
trådenderne under trykfoden fremad.

•	 Spænd	trådene	ind	til	højre	og	venstre	
for	fremspringet	B.

•	 Skyd	knaphulsskinnen	helt	frem	
til anslaget og sy knaphullet, som 
beskrevet i venstre spalte.

•	 Træk	indløbstrådens	løkke	ind	i	
knaphullet og afklip trådene.

Linnedknaphul
•	 Sæt	knaphulsfoden	på	og	skub	foden	

så langt frem, den kan komme. 

•	 Vælg	1	(C)	og	sy	den	højre	side	af	
knaphullet	til	den	ønskede	længde.	
Klip trådenden af efter et par sting. 

•	 Vælg	2	(B)	og	hold	knappen	nede,	
mens du syr et par trensesting. 

•	 Vælg	3	(A)	og	sy	den	venstre	side	af	
knaphullet,	samme	længde	som	højre	
side.

•	 Vælg	4	(B)	og	hold	knappen	nede,	
mens du syr trensesting for enden af 
knaphullet.

•	 Slip	knap	B	og	sy	et	par	hæftesting.

Skær forsigtigt knaphullet op med en opsprætter 
eller en lille saks.
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Frihåndssyning
Anbring stoppefoden:
Kør	nålen	op	i	sin	højeste	stilling	og	sæt	
stoppefodens tap ind i hullet C, helt i 
bund.	Herunder	lægger	føringgaflen	G	sig	
omkring	trykfodsstangen.	Bøjlen	E	skal	
være bag holdeskruen F. Drej nu skruen 
D fast.

Frihåndsposition:
Sænk	trykfodsløfteren	og	tryk	den	let	
bagud.	Herved	bringes	trykfodsløfteren	
ind	i	kærven	(B)	(frihåndsposition).

•	 Transportøren	sænkes.

•	 Undertråden	hentes	op,	og	hold	fast	i	
trådene i begyndelsen.

•	 Vælg	en	ligesøm	eller	en	zigzagsøm.

•	 Hold	en	jævn	hastighed,	og	flyt	stoffet	
manuelt.

Tip: For at opnå en jævn søm skal du flytte 
stoffet med en rolig og jævn bevægelse. Flyt 
stoffet, så stingene ikke går ind i hinanden.

Knapisyning
Med	siksaksømmen	G	(sømbredde	 
4	mm)	kan	De	problemfrit	isy	to-	eller	
firehulsknapper.

•	 Fjern	trykfoden	og	sænk	
transportøren.

•	 Drej	svinghjulet	venstre	om	og	forskyd	
knappen, så nålen kommer til at stikke 
ned i venstre hul.

•	 Sænk	derefter	trykfoden,	så	knappen	
også fastholdes af trykfodsstangen.

•	 Isy	så	knappen.	Pas	på,	at	nålen	også	
stikker	ned	i	højre	hul.
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Isyning af lynlås  
Der	findes	forskellige	muligheder	for	
isyning	af	lynlås.	Til	nederdel	anbefaler	
vi isyning med overlapning af lynlåsen 
fra begge sider, til herrebenklæder og 
slacks	isyning	med	ensidig	overlapning.	
Der	fås	forskellige	lynlåse	i	handlen.	Til	
faste stoffer som jeans kan anbefales en 
metallynlås, til alle andre materaler en 
plastik lynlås.

For alle lynlåstyper gælder, at det er 
vigtigt, at lynlåsen bliver isyet tæt op til 
tandrækken. Det er derfor, at man ved 
montering af lynlåsfoden kan bringe den 
til	indgreb	i	venstre	eller	højre	side	af	
trykfodsholderen.

Endvidere kan De ved hjælp af de 
femten nålepositioner indstille nålen, 
så	tandrækken	kører	tæt	op	til	denne.	
Hvis	trykfoden	er	monteret	til	højre,	må	
nålepositionen	kun	ændres	mod	højre,	og	
ved montering af trykfoden til venstre, må 
nålepositionen kun ændres mod venstre.

Yderste venstre nåleposition

Yderste højre nåleposition

prog

Sikring af trådenden
•	 Drej	sømbredde-indstillingshjulet	(27)	

hen på 0, så der hermed er indstillet på 
ligesting.

•	 Reguler	nålepositionen	med	
indstillingshjulet	(28),	så	nålen	
kommer til at stikke ned i et af de to 
huller.

•	 Sy	et	par	trensesting.
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Vedligeholdelse og forstyrrelser

Udskiftning af stingpladen
		Sluk	for	strømmen	på		 	

	 hovedafbryderen	(1)

Renholdelse af symaskinen er meget 
vigtigt, og forlænger maskinens levetid. Jo 
mere der bliver syet på maskinen, desto 
oftere skal den renses.

Aftagning:
•	 Kør	trykfoden	op	i	øverste	position	og	

fjern forlængerbordet.

•	 Før	spidsen	af	en	lille	skruetrækker	
ind i åbningen mellem stingplade og 
symaskine. Med en lille drejning af 
skrue-rækkeren	højre	om,	springer	
stingpladen halvvejs ud af sin holder. 
Derefter stikkes skruetrækkeren ind i 
venstre åbning, og stingpladen aftages 
helt.

Genanbringelse:
•	 Stingpladen	lægges	fladt	på	bagtil	

og trykkes med begge hænder ned 
fortil,	til	De	kan	høre	stingpladen	gå	
i indgreb. Kontroller, at stingpladen 
ligger korrekt, inden De begynder at 
sy.

Renholdelse    
		Sluk	for	strømmen	på		 	

	 hovedafbryderen	(1)

•	 Stingpladen	fjernes,	og	transportøren	
sænkes.

•	 Rens	så	transportøren	og	griberummet	
med penslen.

•	 Påfør	en	dråbe	olie	(efter	hver	8	
timers	drift)	til	krogen	som	vist	på	
illustrationen.

Bemærk! Der skal anvendes en symaskineolie 
af god kvalitet!
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Syforstyrrelser og afhjælpning af disse

Sømmen er ikke regelmæssig
Spændingen	er	ude	af	justering. Kontroller over- og 

undertrådsspændingen.
For tykt, knudret eller hård tråd. Anvend	kun	perfekt	tråd.
Undertråden uensartet opspolet. Undlad	at	spole	op	på	fri	hånd,	men	før	

tråden, gennem spoleforspændingen.
Trådløkker	under	eller	over	sømmen. Trådningen	skal	udføres	

korrekt. Kontroller over- og 
undertrådsspændingen

Nålen knækker
Nålen er ikke isat helt i top. Isæt den nye nål helt i top.
Nålen	er	bøjet. Isæt en ny nål.
Nålen er for tynd eller for tyk. Isæt en ny nål.
Hvis	sytøjet	trækkes	eller	skubbes,	vil	
nålen	bøje	sig	og	støde	mod	stingpladen.

Lad maskinen være alene om at 
transportere.	Sytøjet	må	kun	føres	med	
let hånd.

Spolekapslen	er	ikke	isat	korrekt. Ved isætning af spolekapslen skal denne 
skubbes bagud, helt i bund.

Overtråden knækker
Af	ovenståenden	grunde. Se	ovenfor.
Ved for kraftig trådspænding. Trådspændingen	reguleres.
Ved dårligt eller knudret tråd, eller  ved 
tråd,	der	er	blevet	for	tørt	på	grund	af	
for lang tids lagring.

Anvend	kun	godt	tråd.

Ved for tyk tråd. Isæt	en	nål	med	større	øje	(System	130	
N).

Maskinen overspringer sting
Nålen er ikke isat korrekt. Nålen	skydes	helt	op	i	top.	Den	flade	

side af kolben skal vende bagud.
Der er anvendt en forkert nål. Isæt	en	nål	af	System	130/705	H.
Nålen	er	bøjet	eller	sløv. Isæt en ny nål.
Maskinen er ikke trådet korrekt. Kontroller trådningsvejen.
Nålen	er	for	fin	til	garnet. Anvend	en	grovere	nål.
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Vedligeholdelse og forstyrrelser

Vigtige bemærkninger!
Der	skal	slukkes	for	strømmen	til	maskinen	på	hovedafbryderen,	inden	de	skifter	
trykfødder	eller	nåle. 
Når maskinen er trådet, må den ikke bevæges uden indlagt stof. 
Når	De	forlader	maskinen,	selv	for	et	kort	øjeblik,	skal	der	slukkes	for	strømmen	på	
hovedafbryderen.	Dette	er	specielt	vigtigt,	hvis	der	er	børn	i	nærheden.

Maskinen går tungt
Der sidder trådrester i griberbanen. Trådresterne	fjernes.

Maskinen transporterer ikke eller kun uregelmæssigt
Der	har	sat	sig	systøv	fast	mellem	
transportørens	tandrækker.

Aftag	stingpladen	og	fjern	systøvet	med	
penslen.

Transportøren	er	sænket.	Skyderen	C	(se	
side	22)	står	til	hørje.

Skyderen	C	(se	side	22)	stilles	over	til	
venstre.

CE - Authorised Representative

VSM	Group	AB,	SVP Worldwide
Drottninggatan	2,	SE-56184,	Huskvarna,	SWEDEN

Vi forbeholder os ret til uden forudgående meddelelse at 
ændre	maskinens	udrustning	og	tilbehør,	samt	at	ændre	
maskinens konstruktion eller udseende, når dette ikke 
påvirker funktionen negativt.

Immateriel ejendomsret
PFAFF	og	IDT	(billede)	er	varemærker	fra	KSIN	Luxembourg	II,	S.ar.l.
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